
 

вимоги 
до оформлення випускних творчих робіт на курсах підвищення кваліфікації в 

Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 

Міністерство освіти і науки України 
 
 

Структура випускної роботи: 
 

титульний аркуш; 

план; 

вступ; 

основна частина; 

висновки; 

список використаної літератури; 

додатки (за необхідності). 
 

Вступ: 

Розкриває сутність проблеми та її значущість, обґрунтовує актуальність і перспективність 

роботи. 
 

Основна частина може складатися з: 

В основній частині слід: описати власний досвід, або досвід закладу в якому працює педагог; 

розкрити критерії новизни, ефективності, відповідності сучасним досягненням педагогіки та 

методики, можливості творчого застосування досвіду іншими педагогами. 
 

Висновки: 

У висновках описуються найбільш важливі результати, якісні та кількісні показники, одержані 

автором у роботі, їхнє значення в системі освіти. Бажано сформулювати рекомендації щодо 

практичного використання запропонованого матеріалу та видів робіт. 
 

Список використаної літератури: 

Назви використаних джерел розташовують у списку за алфавітом авторів. Бібліографічний 

опис джерел складають відповідно до чинних стандартів бібліотечної і видавничої справи. 

Можна вказати додатково інтернет-посилання, якими користувався автор роботи. 
 

Додатки (якщо є потреба): 

До додатків включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: 

• таблиці, схеми, діаграми; 

• ілюстрації; 

• світлини; 

• власні наробки тощо. 

• текст має бути викладений без помилок, поданий в одному примірнику на паперовому 

й електронному носіях; 

• мова написання випускної роботи - державна; 

• титульний аркуш має містити назву випускної роботи, прізвище, ім'я, по батькові 

автора, його посаду та місце роботи; 

• нумерація сторінок, малюнків, таблиць подається арабськими цифрами без знака 

«№»; 



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 

• таблиці нумеруються послідовно; 

• ілюстрації позначають скороченням «Рис.» і нумерують; 

• загальна кількість сторінок основного тексту без додатків - 25 сторінок; 

• загальна кількість додатків - 25-30 сторінок. 
 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ: 

Текстову частину слід набирати на комп'ютері у середовищі Місrosoft Word або 

LibreOfficeWriter. 
 

Параметри сторінки: 

• Шрифт «Times New Roman»; 

• Розмір шрифта -14; 

• Інтервал між рядками - 1,5; 

• Поля: ліве - 2 см, праве - 1,5 см, верхнє - 2 см, нижнє 2 см. 


