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Опис дисципліни
Кваліфікаційна робота є важливою складовою освітнього процесу, головне завдання
якої – підготовка компетентнісних здобувачів у сфері освіти та педагогіки. Отримані під час
написання кваліфікаційної роботи фахово-спрямовані знання, вміння і навички сповна
сприятимуть виконанню професійних завдань в майбутньому. Кваліфікаційна робота
передбачає самостійне розв’язання комплексних проблем освітньої галузі, що
супроводжується проведенням досліджень із результативним застосуванням інноваційних
підходів.
Написання кваліфікаційної роботи передбачає:
− знання поняттєво-термінологічного апарату та методології досліджень у фаховій сфері;
− уміння здійснювати аналіз сучасних тенденцій розвитку професійної освіти, ефективно
формувати комунікаційну стратегію, здійснювати ділову комунікацію і доносити
зрозуміло й недвозначно професійні знання з інформаційного забезпечення управління
та електронного урядування;
− набуття досвіду збирання і вивчення фактів, продукування наукових текстів;
− уміння самостійно планувати виконання інноваційного завдання у сфері
інформаційного забезпечення управління та електронного урядування, формулювати
висновки за його результатами та готувати результати розробок до оприлюднення.
Структура написання кваліфікаційної роботи містить:

1. Філософсько-методологічні засади науки;
2. Методологію як систему наукових методів, прийомів, організаційних процедур і
пошукових технік;
3. Наукову інформацію: способи пошуку, обробки та аналізу;
4. Організацію та послідовність проведення наукового дослідження;
5. Наукові публікації та особливості оприлюднення результатів науково-педагогічного
дослідження.
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Політика оцінювання

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі кваліфікаційні роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не
більше 20%.
● Академічна свобода здобувачів вищої освіти реалізується у ході вибору кваліфікаційних
робіт.
● Зворотній звʼязок із здобувачами вищої освіти проводиться постійно (впродовж усього
навчання), що дозволяє викладачам корегувати стратегію їхнього професійного зростання.
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незадовільно з обов’язковим повторним курсом

