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Прореквізити та постреквізити випускної кваліфікаційної
роботи студента:
Передумовами написання «кваліфікаційної (дипломної) роботи студента» є
опанування всіх дисциплін освітньо-професійної програми
“Спів
(академічний, народний)”.
Постреквізити випускної кваліфікаційної роботи
студента:
Державний іспит. Дипломна робота бакалавра - це підсумкова самостійна
робота студента, що виконується відповідно до навчального плану на
завершальному етапі навчання за освітньою програмою певного освітньокваліфікаційного рівня.
Призначення дисципліни
Дипломна робота бакалавра передбачає:
•
вирішення конкретних наукових, методологічних, теоретичних та
практичних завдань;
•
оволодіння методами опрацювання музикознавчої літератури,
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування наукової
теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних
дослідницьких жанрах.

•
здатність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі
музичного мистецтва та написання роботи відповідно до вимог;
•
готовність дискутувати і аргументувати власну позицію;
•
здатність студентом застосовувати отримані знання з фахових
дисциплін для вирішення практичних завдань на основі теоретичних.
Мета написання дипломної роботи вказує на сенс її написання і
полягає в узагальненні теоретичних знань з метою вирішення
окреслених практичних проблем

Основні етапи дипломної роботи
ОСНОВНІ ЕТАПИ дипломної роботи
2.1. Основними етапами виконання дипломної роботи є
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП:
•
вибір теми та її затвердження,
•
складання поетапного плану виконання дипломної роботи,
•
опрацювання літературних джерел та електронних ресурсів,
ОСНОВНИЙ ЕТАП:
•
складання структури дипломної роботи,
•
написання першого варіанту всіх частин тексту,
•
подання їх для ознайомлення керівнику,
•
апробація на студентському науковому семінарі.
ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП:
•
доопрацювання тексту по зауваженнях наукового керівника,
•
складання списку використаних джерел,
•
редагування всієї роботи, її оформлення,
•
здача остаточно доопрацьованої і оформленої дипломної роботи
науковому керівнику,
•
підготовка медіа презентації (6-15 слайдів),
•
отримання відгуку наукового керівника та зовнішнього рецензента,
•
розгляд роботи на засіданні кафедри та допуск до захисту,
•
захист роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Політика навчальної дисципліни
Дипломна робота виконується, як правило, безпосередньо на кафедрі, а
також може виконуватися на в закладах культури і мистецтва з обов’язковим
керівництвом з боку викладача кафедри.
- Захист дипломної роботи відбувається в усній формі та складається із
доповіді (до 10 хвилин) та відповідей на запитання. У доповіді студентдипломник має чітко викласти суть роботи, звернувши особливу увагу на мету та
методи досліджень, оцінку отриманих результатів та обґрунтованість висновків.
Під час доповіді можна використовувати медіа презентацію. Можлива власна
практично-виконавська ілюстрація.
- Після доповіді слово надають науковому керівникові, за його відсутності
відгук на роботу зачитує секретар. Потім оприлюднюють рецензію, якщо вона
містить зауваження, то дипломник аргументовано відповідає на них. Далі
питання задають члени ДЕКу.
- Результати захисту визначають оцінками «відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно». Студентові, який успішно захистив дипломну
роботу, присвоюють кваліфікацію «бакалавр».
- Рішення ДЕК про підсумкову оцінку захисту дипломної роботи
приймають на закритому засіданні більшістю голосів членів комісії, котрі були
присутні на захисті. Воно ґрунтується на відгуку наукового керівника, рецензії,
доповіді й відповідях студента на захисті. Поставлені питання, відповіді на них та
оцінку дипломної роботи фіксують у протоколах ДЕК. Після завершення
закритого засідання ДЕК Голова комісії повідомляє студентам рішення ДЕКу про
оцінки захисту дипломних робіт.
Шкала оцінювання студентів:
Критерії семестрового оцінювання знань студентів
ECTS Бали

Зміст

A

90 — 100

«відмінно»

B

82 — 89

«добре»

C

74 — 81

«добре»

D

64 — 73

«задовільно»

E

60 — 63

«достатньо»

FX

35 — 59

«незадовільно» з можливістю повторного складання

F

1 — 34

«незадовільно» з обов’язковим повторним курсом

ОЦІНЮВАННЯ дипломної роботи
5.1. Оцінювання рівня якості підготовки бакалавра, здійснюють члени ДЕК на
основі встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання.
5.2. 100 - бальна шкала оцінювання переводиться в національну шкалу
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС.
ПОЛІТИКА ПЕРЕСКЛАДАННЯ
- Студента, який виконав дипломну роботу вчасно, але отримав під час
захисту незадовільну оцінку, відраховують з академії. Йому видають академічну
довідку з правом повторного захисту упродовж трьох років після закінчення
вищого навчального закладу.
- Студентам, які не захистили дипломної роботи із поважних причин, що
підтверджено документально, термін захисту може бути перенесено на наступний
період роботи ДЕК.
- Повторний захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не
дозволяється.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ дипломної роботи
4.1. Текст роботи друкують за допомогою комп'ютера на одній сторінці
аркушу білого паперу із дотриманням наступних вимог:
•
шрифт «Times New Roman» з кеглем 14 і міжрядковим інтервалом 1,2
(з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці).
•
розміри полів: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм.
Абзацний відступ має бути однаковим для усього тексту і дорівнювати 1,25 см (5
знаків). Вирівнювання тексту - за шириною сторінки.
•
заголовки структурних частин – "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ 1",
"ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ"
друкують прописними літерами симетрично до тексту (посередині рядка);
заголовки підрозділів - в нижньому регістрі (крім першої літери верхнього
регістру) з абзацного відступу; крапка в кінці заголовка не ставиться, якщо
заголовок складається із двох речень, то їх розділяють крапкою; кожну
структурну частину магістерської роботи починають з нової сторінки.
•
відстань між заголовками розділу та підрозділу 3-4 інтервали, між
заголовками підрозділу та текстом повинна складати 2 інтервали.
4.2. Усі сторінки дипломної роботи повинні бути пронумеровані. Номер
сторінки проставляють арабськими цифрами без крапки у правому верхньому
кутку. Титульну сторінку не нумерують. Першою сторінкою, яка нумерується, є
зміст.

4.3. Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно
подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на
наступній сторінці. Таблиці та ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках
роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

