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1) Мета освітньої компоненти. Науково-дослідна робота є важливою складовою 
підготовки висококваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах. Вона включає в себе 
засвоєння методики організації науково-дослідної роботи і роботу над науковим дослідженням 
під керівництвом викладача. Кваліфікаційна робота – завершальна частина програми освітньо-
наукової підготовки магістра, яка передбачає: 

i) систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі 
спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, 
економічних виробничих та інших завдань;   

ii) розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та 
експерименту, пов’язаних із темою роботи). 

 
2) Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

Здобувач повинен вміти реалізовувати мету запропонованого наукового дослідження, 
підбирати наукову літературу, обирати і застосовувати математичні методи та програмні 
комплекси для розв’язання відповідних задач теоретичної та прикладної статистики. 

 
3) Анотація освітньої компоненти:  

Кваліфікаційна робота є складовою освітньої програми підготовки фахівців за освітнім 
рівнем «магістр»  галузі знань 11 Математика та статистика зі спеціальності 112 Статистика 
освітньої програми «Прикладна та теоретична статистика», спрямована на поглиблення та 
закріплення теоретичних знань із фахових дисциплін та їх застосування на практиці. 

Дана освітня компонента є обов’язковою. 
Виконується у 4 семестрі в обсязі 360 год. (12 кредити ECTS1). Завершується захистом 

перед державною екзаменаційною комісією. 

 
4) Завдання (навчальні цілі):  
Набуття відповідних програмних компетентностей за ОНП: 
1) ЗК–1. Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, 

відмінних від статистики. 
2) ЗК–2. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з галузей 

математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук. 
3) ЗК–3. Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу та прогнозу. 
4) ЗК–4. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, 

необхідної для розв’язування наукових і професійних завдань. 
5) ЗК–5. Здатність генерувати нові ідеї. 
6) ЗК–6. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 
7) ЗК–7. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни. 
8) ЗК–8. Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово. 
9) ЗК–10. Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуації 

спілкування. 
10) ЗК–11. Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, 

аналізувати свою професійну й соціальну діяльність. 
11) ФК–1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та інноваційної 

діяльності у сфері статистики та її практичних застосувань. 
12) ФК–2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні 

статистичних проблем. 

 
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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13) ФК–3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур 
дослідницької та інноваційної діяльності. 

14) ФК–4. Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси. 
15) ФК–5. Спроможність розробляти математичну модель ситуації з реального світу та 

переносити математичні знання у нематематичні контексти. 
16) ФК–6. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 
17) ФК–7. Здатність самостійно розробляти проєкти шляхом творчого застосування 

існуючих та генерування нових ідей. 
18) ФК–8. Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих статистичних методів 

аналізу, моделювання, прогнозування, розв’язування нових проблем у нових галузях 
знань. 

19) ФК–10. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних 
підходів у сфері статистики. 

20) ФК–12. Володіння знаннями та здатність ініціювати й проводити наукові дослідження у 
спеціалізованих областях статистики. 

 
5) Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання (Формуються розробником) 

РН 1.1 
Постановки основних задач, що 
розглядалися в нормативних курсах 
освітньої програми 

Самостій-
на 

робота, 
консульта-

ції 
наукового 
керівника 

Аналіз 
отриманих 

результатів 

10% 

РН 1.2 
Методи розв’язання основних задач, 
що розглядалися в нормативних 
курсах освітньої програми. 

30% 

РН 2.1 
Застосувати фундаментальні 
математичні теорії для розв’язання 
поставлених задач. 

10% 

РН 2.2 

Застосовувати методи 
математичного моделювання для 
розв’язання поставлених задач та 
аналізу результатів 

10% 

РН 2.3 
Проводити науково-методичну 
організацію процесу дослідження 

5% 

РН 2.4 
Впорядковувати і узагальнювати 
результати проведених досліджень, 
розробляти презентаційні матеріали. 

10% 

РН 3.1 

Здатність до використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій в процесі наукового 
дослідження 

Самостій-
на 

робота, 
консульта-

ції 
наукового 
керівника 

Аналіз 
отриманих 

результатів 

5% 

РН 3.2 

Здатність спілкуватись у 
діалоговому режимі зі здобувачами 
освіти, колегами, науковою 
спільнотою. 

5% 

РН 3.3 
Здатність володіти різними формами 
презентації наукових результатів 

5% 
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РН 4.1 

Здатність працювати автономно, 
саморозвиватися і 
самовдосконалюватися під час 
наукової роботи 

Самостій-
на 

робота, 
консульта-

ції 
наукового 
керівника 

Аналіз 
отриманих 

результатів 

 
5% 

РН 4.2 

Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел, 
проявляти доброчесність при 
використанні джерел інформації. 

5% 

 
6) Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 

                             Результати     навчання 
дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

Р
Н 
1
.
1 

Р
Н 
1
.
2 

Р
Н 
2
.
1 

Р
Н 
2
.
2 

Р
Н 
2
.
3 

Р
Н 
2
.
4 

Р
Н 
3
.
1 

Р
Н 
3
.
2 

Р
Н 
3
.
3 

Р
Н 
4
.
1 

Р
Н 
4
.
2 

ПРН–1. Знати та розуміти 
фундаментальні і прикладні аспекти 
наук у сфері статистики. 

+ + + + + +   + + +  

ПРН–2. Відтворювати знання 
фундаментальних розділів статистики в 
обсязі, необхідному для володіння 
математичним та економічним 
апаратами відповідної галузі знань і 
використання статистичних методів у 
обраній професії. 

+ + + + + + + + +   

ПРН–3. Володіти основами 
математичних дисциплін і економічних 
теорій, зокрема які вивчають моделі 
природничих і соціальних процесів. 

+ + + + + + + + +   

ПРН–4. Володіти знаннями грамотної 
побудови комунікації в освітньому і 
науковому процесі, відбору вихідних 
даних дослідження, складання списку 
використаних джерел, опису наукових 
результатів. 

+ + + + + + + + +   

ПРН–5. Уміти використовувати 
фундаментальні закономірності 
статистики у професійній діяльності. 

+ + + + + + + + +   

ПРН–6. Читати і розуміти 
фундаментальні розділи математичної 
та економічної літератури та 
демонструвати майстерність їх 
відтворення в аргументованій усній та 
письмовій доповіді. 

      + + +   

ПРН–7. Доносити професійні знання, 
власні обґрунтування і висновки до 
фахівців і широкого загалу. 

      + + +   

ПРН–8. Ініціювати і проводити наукові 
дослідження у спеціалізованій області + + + + + + + + +   
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математичної статистики та 
розв’язувати задачі в інших галузях 
знань методами математичного та 
економічного моделювання. 
ПРН–9. Інтегрувати знання з різних 
галузей для вирішення теоретичних та 
практичних задач і проблем. 

+ + + + + + + + +   

ПРН–10. Застосовувати нові підходи 
для вироблення стратегії прийняття 
рішень у складних непередбачуваних 
умовах. 

  + + + + + + + + + 

ПРН–12. Бути наполегливим у 
досягненні мети під час вирішення 
математичної проблеми. 

+ + + + + + + + +   

ПРН–13. Уміти самостійно планувати 
виконання дослідницького та 
інноваційного завдання та 
формулювати висновки за його 
результатами. 

    +     + + 

ПРН–14. Усно й письмово 
спілкуватися рідною та іноземними 
мовами в науковій, виробничій та 
соціально-суспільній сферах діяльності 
із професійних питань; читати 
спеціальну літературу; знаходити, 
аналізувати та використовувати 
інформацію з різних довідкових 
джерел. 

      + + +   

ПРН–15. Використовувати раціональні 
способи пошуку та використання 
науково-технічної інформації в галузі 
статистики, включаючи засоби 
електронних інформаційних мереж; 
застосовувати інформаційні ресурси, у 
тому числі електронні, для пошуку 
відповідних математичних моделей. 

      +    + 

ПРН–16. Дотримуватися норм етичної 
поведінки стосовно інших людей, 
адаптуватися та комунікувати. 

      + + +   

 
7) Схема формування оцінки. 

 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.2), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – 
результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 
відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
 
7.1. Форми оцінювання студентів 

Оцінювання впродовж навчального періоду. Здобувачу освіти надається право 
обрати визначену в установленому порядку тему кваліфікаційної роботи або запропонувати 
свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення. Затвердження назв тем і керівників 
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кваліфікаційних робіт (за потреби – і мови виконання та/або захисту роботи) здійснюється на 
засіданні кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики або вченої ради 
механіко-математичного факультету не пізніше ніж на початку останнього семестру.  
 
7.2. Організація оцінювання 

Науковий керівник здійснює контроль за ходом виконання студентом кваліфікаційної 
роботи, надає йому необхідну консультативну допомогу у проведенні досліджень та 
узагальненні результатів. Під час консультацій науковий керівник, окрім надання допомоги 
студенту, контролює графік виконання того чи іншого розділу кваліфікаційної роботи. За 
необхідності окремі студенти можуть запрошуватися на засідання кафедри зі звітом про хід 
виконання роботи. Кафедра періодично заслуховує інформацію наукових керівників про хід 
виконання кваліфікаційних робіт. Завершені й повністю оформлені кваліфікаційні роботи 
здаються студентами на кафедру своїм науковим керівникам не пізніше, ніж за 5 днів до 
призначеного терміну захисту їх на спеціальному засіданні кафедри, де після апробації 
(попереднього захисту) приймається рішення про рекомендацію роботи до захисту на 
Екзаменаційній комісії.  

Кваліфікаційна робота здобувача освіти підлягає обов'язковій перевірці на академічний 
плагіат. 

Оцінювання кваліфікаційних робіт здійснюється під час захисту на Екзаменаційній 
комісії, члени якої при оцінюванні захисту можуть ураховувати відгуки на роботу наукового 
керівника та рецензентів. Підсумкову оцінку формують як середню з оцінок присутніх членів 
комісії. 
 

Захист роботи. Захист кваліфікаційної роботи відбувається на засіданні екзаменаційної 
комісії, до роботи якої, відповідно до Положення про порядок створення та роботи 
екзаменаційної комісії в Університеті, можуть бути залучені представники роботодавців і їх 
об'єднань. Науково-педагогічні працівники, які рецензували кваліфікаційні роботи, за 
можливості можуть бути присутні під час їх захисту. 

Якщо захист кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, то 
Екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що здобувач освіти не пройшов атестацію, що 
має бути відображено у протоколі засідання. 

У разі незгоди з оцінкою за захист кваліфікаційної роботи здобувач вищої освіти має 
право не пізніше 12 години наступного робочого дня за днем оголошення результату іспиту 
подати апеляцію на ім’я ректора. У разі надходження апеляції розпорядженням ректора 
(проректора з науково-педагогічної роботи) створюється комісія для розгляду апеляції. 
Апеляція розглядається протягом трьох робочих днів після її подання. Порядок оскарження і 
розгляду апеляційної скарги визначається Положенням про порядок створення та організацію 
роботи Екзаменаційної комісії у Київському національному університеті  Тараса Шевченка. 

Здобувачі вищої освіти, які не захистили випускну кваліфікаційну роботу через неявку 
без поважних причин або отримання незадовільної оцінки, мають право за окремим договором 
про надання освітніх послуг на повторну (із наступного навчального року) підсумкову 
атестацію протягом трьох років після відрахування із закладу вищої освіти. При встановленні 
академічного плагіату повторного захисту роботи на ту саму тему не допускається. 
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