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1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Цілі й завдання магістерської роботи 

Магістерська робота являє собою випускну кваліфікаційну роботу 

наукового змісту, яка має внутрішню єдність і відтворює хід розробки та 

результати досліджень з вибраної теми. 

Кваліфікаційна робота магістра – це науково-теоретичне, 

системотехнічне, програмне або експериментальне дослідження одного з 

актуальних завдань спеціальності чи спеціалізації. Це самостійна науково-

дослідна робота студента, який навчається за освітнім ступенем «Магістр», 

розв’язання якої базується на знаннях і вміннях, набутих студентом у процесі 

вивчення спеціальних дисциплін, і практичних навичок, отриманих ним 

протягом усього терміну навчання. 

Магістерська робота подається у вигляді, який дозволяє судити, 

наскільки повно відображені та обґрунтовані положення, що викладені в ній, 

новизну та значущість запропонованих висновків і рекомендацій. Сукупність 

отриманих результатів має свідчити про наявність у магістранта первинних 

навичок наукової роботи в обраній галузі професійної діяльності. 

Магістерська робота має усі ознаки, які притаманні дисертаційним 

роботам. Як науковий твір магістерська робота досить специфічна. Перш за 

все, її відрізняє від інших наукових творів те, що вона в системі науки 

виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного 

захисту й отримання освітньо-професійного ступеня «Магістр». У зв’язку з 

цим основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї професійної 

кваліфікації і, насамперед, уміння самостійно вести науковий пошук і 

розв’язувати конкретні наукові завдання. 

Виконання магістерської роботи має не стільки вирішувати наукові 

проблеми, скільки бути свідченням того, що її автор навчився самостійно 

вести науковий пошук, бачити професійні проблеми і знати найбільш 

загальні методи і прийоми їх вирішення. 
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У ході написання роботи студент повинний вирішити такі завдання: 

− з’ясувати актуальність теми дослідження, запропонованої в 

магістерській роботі, і розробленість її в наукових працях вітчизняних і 

закордонних авторів; 

− визначити практичну значущість дослідження з даної теми і її 

зв’язок із процесами і явищами, технологіями, рішеннями; 

− виділити об’єкт, предмет, мету та завдання для роботи загалом та 

дослідження, що планується, зокрема; 

− строго й аргументовано викласти основні ідеї різних авторів, 

обирати певний підхід (чи декілька підходів) як подальшу методологічну та 

теоретичну базу власного аналізу проблеми; 

− на підґрунті зробленого в теоретичній частині роботи аналізу 

розробити власний інструментарій дослідження (виходячи з обраного 

методу); 

− провести збір та первинну обробку даних; 

− провести аналіз отриманих даних; 

− описати отримані результати з використанням схем, таблиць та 

графіків; 

− надати практичні рекомендації, виходячи з результатів дослідження; 

− у процесі захисту роботи продемонструвати свої знання за темою, 

здатність зробити аргументовані та обґрунтовані отриманими результатами 

висновки. 

У ході написання роботи студент повинен використовувати різні 

джерела інформації, якими можуть бути: 

− навчальна література з відповідних курсів; 

− підручники, монографії, журнальна періодика, що містить новітню 

інформацію за обраною проблемою; 

− довідкова література (словники); 

− електронні засоби масової інформації – Інтернет. 

У процесі написання роботи студенти самостійно здійснюють збір 
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необхідної інформації, її обробку, обґрунтування пропозиції щодо 

розглянутих питань, що є, по суті, одним із видів науково-дослідної роботи. 

До виконання магістерської роботи допускаються студенти, які не 

мають академічної заборгованості та отримали залік з переддипломної 

практики. 

Підґрунтям для виконання роботи є наказ по університету про 

затвердження тем випускних робіт магістрів, виданий перед початком 

переддипломної практики. 

1.2 Тематика магістерських робіт 

Тематика магістерських робіт установлюється відповідно до освітньо-

професійної програми «Комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика» зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології. 

Керуючись затвердженою на кафедрі тематикою магістерських робіт, а 

також порадами викладачів, студент вибирає тему магістерської роботи 

відповідно до своїх наукових і практичних інтересів. 

Студент має право запропонувати власну тему дослідження, у роботі 

над якою він зможе щонайповніше використати свої знання, здобуті під час 

навчання. Тема магістерської роботи має бути актуальною і конкретною. 

Керівник магістерської роботи розробляє для студента індивідуальне 

завдання, яке затверджує завідувач кафедри. Відповідно до індивідуального 

завдання на виконання магістерської роботи студент повинен: 

а) написати реферат обсягом до однієї сторінки, де викласти зміст 

основних питань, які він планує висвітлити у магістерській роботі; 

б) підготувати список літератури, у тому числі нормативно-правових 

актів, які будуть використані у магістерській роботі; 

в) розробити структуру магістерської роботи, указати орієнтовні назви 

розділів і підрозділів роботи, їх обсяг та термін виконання; 

г) виконати роботу у встановлені терміни і подати на перевірку 

керівнику. 
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Під час вибору теми дуже важливо враховувати загальний стаж 

досліджень у вибраній галузі знань, попередні доробки, а також досвід 

виступів на наукових семінарах, конференціях, а також оприлюднених у 

публікаціях матеріалів. 

Таблиця 1.1 – Орієнтована тематика магістерських робіт 

№ Тема № Тема 

1 Комп’ютеризована система 

диспетчеризації лабораторної 

гідротранспортної системи на базі 

перетворювача інтерфейсів Ethernet-

RS485 

12 Комп’ютеризована система 

контролю параметрів системи 

віброізоляції асинхронного 

електроприводу 

2 Комп’ютеризована система рандеву-

керування на базі крокових двигунів і 

контролера Kinco-K5 

13 Комп’ютеризована система 

керування і контролю параметрів 

автономного руху  моделі 

автомобіля на базі платформи 

Cherokey 4WD Mobile robot 

3 Комп’ютеризована система управління 

підйомно-транспортного механізму з 

функцією гасіння коливань 

14 Комп’ютеризована система 

керування роботою стрічкового 

конвеєру на базі мікроконтролера та 

ПЛК Mitsubishi 

4 Комп’ютеризована система керування 

муфельною піччю з оптимізацією 

режиму роботи 

15 Комп’ютеризована система  

керування водозабезпеченням котла 

ТГМ-84 в умовах Кременчуцької 

ТЕЦ 

5 Інтелектуальна система контролю і 

керування процесом навчання 

студентів з інформаційних технологій 

16 Комп’ютеризована система 

керування стенду випробовування 

віброгасників коливань 

6 Комп’ютеризована інтелектуальна 

система керування процесом 

випробування електричних машин 

17 Комп’ютеризована система 

енергомоніторингу будівель 

бюджетної сфери м. Олександрія 

7 Комп’ютеризована система 

примусового охолодження потужних 

електричних машин з нечітким 

керуванням 

18 Комп’ютеризована система 

керування запірно-регулювальною 

арматурою насосного комплексу в 

умовах навчальної лабораторії 

8 Комп’ютеризована web-базована 

система керування тепловим пунктом 

багатоповерхового житлового будинку 

19 Комп’ютеризована система 

керування пристроями локального 

обігріву приміщень 
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Продовження таблиці  1.1 

9 Комп’ютеризована web-базована 

система керування насосною 

установкою в умовах навчальної 

лабораторії 

20 Комп’ютеризована система  

автоматизації залізничної естакади 

зливу-наливу нафтопродуктів 

10 Інформаційна система тестування з 

дисципліни «Теорія автоматичного 

керування» на базі платформи 

Moodle 

21 Комп’ютеризована система  

керування інтенсивним змішувачем 

концентрату EIRICH DW 31/7 

11 Комп’ютеризована система 

керування і контролю параметрів 

автономного руху моделі катера 

22 Комп’ютеризована система  

керування вентиляційною 

установкою з підігрівом навчальної 

аудиторії 

 

Індивідуальне завдання на виконання магістерської роботи видається 

студенту не пізніше як за тиждень до початку переддипломної практики. 

Після затвердження теми магістерської роботи, призначення наукового 

керівника, отримання індивідуального завдання студент починає працювати 

над змістовною частиною магістерської роботи. 

1.3 Перевірка магістерських робіт на академічний плагіат 

Перевірка магістерських робіт на академічний плагіат здійснюється 

відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII та 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, відповідних 

Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки 

України «Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, 

кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний плагіат» та «Інструкції 

щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів», затвердженої Вченою радою 

КрНУ (протокол № 4 від 24 листопада 2016 р.). 

Критерієм оригінальності робіт є показник рівня унікальності тексту у 

відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних засобів перевірки 

на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. 

Результатом перевірки є висновок з наведеним відсотком унікальності 

тексту, який слід розуміти так: висока унікальність – більше  
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60 %; задовільна унікальність – 50–60 %; достатня унікальність – 40–50 %; 

дуже низька унікальність – менше 40 %. 

Виявлені в тексті твору запозичення будуть правомірними, якщо  

вони є: 

– власними назвами (індивідуальними найменуваннями окремих 

об’єктів, найменуваннями установ, бібліографічними посиланнями на 

джерела та ін.);  

– усталеними словосполученнями, що характерні для певної сфери 

знань; 

– цитування, оформлені належним чином;  

– самоцитуванням (фрагментами тексту, що належать автору  твору, 

опубліковані або оприлюднені в електронній формі ним у інших творах); 

– сталими методиками розрахунку елементів конструкцій, вузлів, 

характеристик, показників тощо. 

Студент із закінченими розділами магістерської роботи, що підлягають 

перевірці, звертається до відповідальної особи по кафедрі для перевірки 

унікальності тексту роботи. Розділи мають бути сформовані в одному файлі 

форматів: *.doc, *.docx, *.rtf. Назва файлу подається у форматі 

«ПІБ_група.docx» англійськими літерами.  

Наприклад: Ivanenko_Petro_Oleksandrovich_AKIT16-1.docx. 

Детальна процедура проходження перевірки на академічний плагіат, 

відповідальна особа, форми заяв, протоколів та висновків проведеної 

перевірки затверджуються Вченою радою КрНУ на поточний навчальний рік. 

1.4 Організація підготовки та проведення захисту  

Магістерську роботу студент виконує в міжсесійний період у терміни, 

визначені навчальним планом. Не пізніше ніж за два тижні до дати захисту на 

кафедрі обов’язково здійснюється  перевірка всіх магістерських робіт за 

участю викладачів, що входять до складу екзаменаційної комісії (ЕК), 

завідувача кафедри, відповідального за нормативний контроль та секретаря 

ЕК. Для перевірки студенти мають роздрукувати пояснювальну записку та 
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графічний матеріал, підготувати презентацію та доповідь (до 10 хв), подати 

висновок щодо перевірки роботи на академічний плагіат.  

За результатами попереднього захисту, що є обов’язковим, комісія 

приймає рішення про допуск студента до захисту, дає зауваження до роботи 

та рекомендації для доопрацювання; секретар ЕК визначає рецензентів та 

складає графік захисту. 

За три дні до початку захистів студенти мають здати секретарю ЕК такі 

документи. 

1. Закритий обхідний лист. 

2. Залікову книжку студента. 

3. Студентський квиток. 

4. Рецензію на магістерську роботу. 

5. Відгук керівника. 

6. Зброшуровану роботу з підписами консультантів, керівника, 

рецензента, відповідального за нормоконтроль, завідувача кафедри. 

7. П’ять примірників автореферату магістерської роботи. 

8. Електронний варіант графічного (презентаційного) матеріалу. 

9. Квитанцію про сплату за бланк диплома. 

10. Конверт А5. 

Тривалість захисту однієї роботи зазвичай не має перевищувати 50 

хвилин. Рекомендований регламент захисту магістерської роботи: 

− публічний виступ студента (доповідь) про зміст роботи (10–15 хв); 

− питання членів ДЕК і присутніх на захисті до автора та відповіді на 

них (10–15 хв); 

− ознайомлення з відгуками рецензента та керівника (3 хв); 

− відповідь (коментар) на зауваження рецензента та керівника (5 хв); 

− виступ наукового керівника (3 хв); 

− обговорення присутніми на захисті змісту магістерської роботи та 

доповіді (7 хв). 

Виступ студента на відкритому засіданні ЕК із захисту магістерської 
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роботи має містити в собі: 

− чітке формулювання проблеми; 

− обґрунтування її актуальності; 

− викладення автором основних результатів і практичних 

рекомендацій, сформульованих у результаті дослідження. 

Доповідь має супроводжуватися графічним матеріалом, який надають у 

вигляді плакатів, що читаються з відстані 5–7 метрів, або у вигляді 

проектованих на екран матеріалів, виконаних у редакторі PowerPoint. 

Після виступу студента та його відповідей на запитання членів ЕК 

оголошуються письмові рецензії та заслуховуються відповіді студента на 

зауваження, висловлені в них. 

Магістерська робота оцінюється ЕК. Результати захисту визначаються 

оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Комісія бере до 

уваги зміст роботи, обґрунтованість висновків, зміст доповіді, відгуки на 

магістерську роботу, рівень теоретичної та професійної підготовки студента. 

Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених під час захисту магістерської 

роботи, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням 

абсолютною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. 

У разі однакової кількості голосів голос голови є вирішальним. 

Оцінки оголошуються в той же день після оформлення протоколу 

засідання комісії. За результатами підсумкової атестації студентів ЕК 

ухвалює рішення про присвоєння кваліфікації наукового співробітника з 

комп’ютеризованих систем управління  та видачі диплома магістра. 

Рішенням ЕК відзначають: 

− магістерські роботи, які складають теоретичну або практичну 

значущість і визнані кращими та такими, що можуть бути рекомендовані до 

опублікування або впровадження на виробництві або в навчальному процесі; 

− студенти, за підсумками захисту, які рекомендовані до вступу в 

аспірантуру за фаховим напрямом. 

Студент, магістерська робота якого оцінена ДЕК як «незадовільно», 
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відраховується з університету і йому видається академічна довідка. 

У випадках, коли захист магістерської роботи визнається 

незадовільним, ДЕК зазначає, чи може студент подати на повторний захист 

ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний вибрати нову тему, 

визначену кафедрою. 

Основними критеріями оцінювання магістерської роботи є: 

1) якість роботи, а саме: ступінь розробленості проблеми, вміння 

з’єднати теоретичний і практичний рівні дослідження, ступінь новизни, міра 

самостійності в судженнях, уміння орієнтуватися у матеріалах власного 

дослідження, оформлення роботи; 

2) логіка та простота викладу матеріалу під час захисту; 

3) аргументованість і точність відповідей на запитання та критичні 

зауваження; 

4) оцінка роботи, надана у відгуках наукового керівника та зовнішнього 

рецензента. 

Оцінка «відмінно» виставляється, коли: обґрунтована актуальність 

теми, тема розкрита повністю, дослідження виконане на високому науково-

теоретичному та методичному рівні; одержані результати систематизовані, 

висновки та рекомендації є переконливими; продемонстровано вільне 

володіння матеріалом дослідження; оформлення відповідає вимогам. 

Оцінка «добре» виставляється, коли: обґрунтована актуальність теми, 

тема розкрита повністю, дослідження виконане на високому науково-

теоретичному та методичному рівні; одержані результати систематизовані, 

але висновки не є переконливими або є незначні зауваження до оформлення 

роботи. 

Оцінка «задовільно» виставляється, коли: тема розкрита повністю, але 

науково-теоретичний і методичний рівень її виконання не дуже високий; 

одержані результати систематизовані недостатньо, висновки зроблені 

непереконливо; під час захисту продемонстровано середній рівень володіння 

матеріалом дослідження; не дотримані всі вимоги оформлення роботи. 
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Оцінка «незадовільно» виставляється, коли: тема розкрита неповністю, 

науково-методичний рівень роботи низький; одержані результати не 

систематизовані, висновки зроблені непереконливо; магістрант погано 

володіє матеріалом дослідження, неспроможний відповісти на запитання; є 

суттєві зауваження до оформлення роботи. 

Студент не допускається до захисту, якщо: 

– робота подана керівникові на перевірку або на будь-який подальший 

етап проходження з порушенням термінів, установлених регламентом; 

– робота на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по 

університету, або зміст роботи не відповідає темі дослідження; 

– зміст, структура та оформлення не відповідають основним вимогам 

до написання дипломної роботи;  

– не здані вищевказані документи. 
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2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Магістерська робота виконується обсягом не більше 120 сторінок та 

має в себе включати: 

1) актуальність тематики та доцільність роботи для розвитку 

відповідної галузі науки чи виробництва; 

2) відповідність теми роботи обраній спеціальності; 

3) магістерська робота має містити рішення нової проблеми чи 

завдання, що не досліджувалися раніше або досліджені в інші часи чи за 

інших умов; 

4) чітке формулювання мети і завдань дослідження; 

5) висновки та рекомендації роботи мають бути новими, об’єднаними 

провідною ідеєю та пов’язаними з метою роботи; 

6) науковий результат має відповідати таким основним критеріям 

оцінювання: наукова новизна одержаних результатів, вірогідність 

(достовірність) дослідження, практична значущість одержаних результатів; 

7) необхідно обґрунтувати самостійність дослідження, особистий 

внесок здобувача в одержанні нових науково-обґрунтованих результатів; 

8) наявність відомостей про апробацію результатів магістерської 

роботи (патенти, заявки на патенти, доповіді на конференціях і семінарах, 

публікації в наукових журналах і збірниках). 

Структура магістерської роботи має стандартизований загальний 

вигляд. 

1. Титульна сторінка. 

2. Завдання на магістерську роботу. 

3. Реферат (двома мовами). 

4. Перелік скорочень та умовних позначень. 

5. Зміст. 

6. Вступ. 

7. Розділи пояснювальної записки. 
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8. Висновки. 

9. Список використаних джерел. 

10. Додатки. 

Магістерська робота має відповідати певним загальним вимогам щодо 

викладення матеріалу: 

– формулювання назви теми, розділів та підрозділів має бути чітким, 

лаконічними і в той же час найбільш повно відображати сутність та зміст 

питань, що розглядаються; 

– матеріал роботи необхідно викладати грамотною мовою, доступним 

науковим стилем, він не має містити повторів та не бути перевантаженим 

цитатами; 

– не допускається просте переписування матеріалів з літературних 

джерел, їх цитування без посилання; 

– у тексті не має бути виразів типу «я вважаю», «мені здається», «у нас 

прийнято», замість них рекомендуються вирази «на думку автора», 

«вважається доцільним», «як свідчить проведений аналіз». 

2.1 Титульна сторінка  

Титульна сторінка є першою сторінкою магістерської роботи і повним 

джерелом бібліографічної інформації, яка необхідна для обробки та 

ідентифікації документів, має містити назву затвердженої на кафедрі теми 

магістерської роботи, шифр групи, прізвище, ім’я та по батькові студента з 

підписами студента, керівника та рецензента. Титульна сторінка виконується 

за формою, затвердженою наказом ректора на поточний навчальний рік та 

видається на кафедрі. 

2.2 Завдання на магістерську роботу  

Завдання на магістерську роботу – це документ, який визначає тему, 

термін здачі студентом закінченої роботи, вихідні дані, перелік питань, які 

мають бути розроблені, та календарний план підготовки роботи. Бланк 

завдання має містити підписи завідувача кафедри, гаранта освітньої 

програми, консультантів розділів, керівника та студента, заповнюється 

студентом після затвердження теми магістерської роботи. Бланк завдання 
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друкується на аркуші з двох сторін та береться як одна сторінка. Форма 

завдання на магістерську роботу затверджується наказом ректора на 

поточний навчальний рік та видається на кафедрі. 

2.3 Реферат 

Реферат – це документ, який призначений для першого знайомства з 

магістерською роботою і вміщує коротку інформацію, яка розкриває сутність 

і зміст роботи. Реферат виконується за формою, наведеною у додатку А. 

Реферат має містити: 

− прізвище, ініціали автора та назву магістерської роботи; 

− відомості про обсяг роботи: кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, 

додатків, джерел інформації; 

− текст реферату; 

− перелік ключових слів. 

Текст реферату має містити відомості про об’єкт дослідження; предмет 

дослідження; мету роботи та методи дослідження; основні результати роботи 

та їх новизну; результати апробації досліджень; ключові слова. 

Об’єкт дослідження – це науковий, технічний або техніко-економічний 

процес або явище у предметній галузі, що породжує проблемну ситуацію й 

обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Як категорії 

наукового процесу об’єкт і предмет досліджень співвідносяться між собою як 

загальне і часткове. В об’єкті дослідження виділяється та його частина, що 

становить предмет дослідження, на який спрямовується основна увага 

студента.  

Мета магістерської роботи формулюється одним реченням як кінцевий 

результат, на досягнення якого спрямована робота. Предмет дослідження 

визначає тему магістерської роботи. Об’єкт і предмет, мета і завдання 

дослідження та тема роботи перебувають у нерозривному зв’язку між собою і 

зумовлюють зміст магістерської роботи. 

Методи дослідження слугують інструментом у добуванні фактичного 

матеріалу та його обробки і є необхідною умовою досягнення поставленої в 
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роботі мети.  

Ключові слова – це слова або стійкі словосполучення, які з огляду 

інформаційного пошуку несуть смислове навантаження, є визначальними для 

розкриття суті роботи. Загальна кількість ключових слів: 8–10. Ключові 

слова подають у називному відмінку, через кому, великими літерами. 

2.4 Перелік скорочень та умовних позначень 

Перелік скорочень та умовних позначень (додаток Б) має 

розташовуватися колонкою. Зліва в алфавітному порядку наводять умовні 

позначення, абревіатури, символи, одиниці, скорочення та терміни, справа – 

їх розшифрування або детальне пояснення. 

2.5 Зміст 

Зміст магістерської роботи (додаток В) містить назви всіх розділів і 

підрозділів із зазначенням номера сторінки, на якій розміщується їх початок. 

Титульна сторінка, завдання, календарний план, реферат, перелік скорочень 

та сам зміст у зміст не включають і не нумерують, але враховують ці 

сторінки у загальний обсяг роботи.  

2.6 Вступ 

Вступ до магістерської роботи розкриває загальні відомості щодо 

обраної теми та її актуальність. Рекомендується така послідовність 

викладання цієї частини вступу: 

− формулювання сутності проблемної ситуації, її значущість; 

− значення розв’язання поставленої в дослідженні проблеми для 

подальшого розвитку відповідної галузі науки чи виробництва; 

− наукова, технічна та техніко-економічна значущість досліджень. 

2.7 Розділи пояснювальної записки 

Зміст проведеного студентом дослідження розкривають розділи  

магістерської роботи, у яких докладно викладаються теоретичні положення, 

аналітичний опис, розрахунки, результати моделювання, схемотехнічні 

рішення, алгоритми роботи програмних продуктів тощо.  

Основна частина магістерської роботи присвячена розкриттю, 

деталізації, доказу, аргументації основних положень роботи, які були 
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викладені у вступі тезисно. Висвітлюється процес дослідження, дається 

аналіз та узагальнення отриманих результатів, їх інтерпретація та пояснення. 

Основна частина складається з розділів (не менше 3), підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. З кожного 

розділу формулюються висновки із стислим викладенням наведених у розділі 

наукових і практичних результатів, що дасть змогу вивільнити загальні 

висновки від другорядних подробиць. 

На початку першого розділу необхідно розкрити актуальність теми, її 

значущість для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, 

обґрунтувати доцільність проведення дослідження, показати зв’язок 

вибраного напряму досліджень із планами науково-дослідних робіт кафедри, 

з галузевими або державними програмами. 

У розділах основної частини наводять: 

− аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, результати патентно-

інформаційного пошуку із зазначенням практично розв’язаних завдань, 

− недостатності наявних знань, провідних фірм, учених і спеціалістів у 

цій галузі; 

− обґрунтування й вибір теоретичних та експериментальних методів; 

− дослідження, розробку методик досліджень; 

− опис експериментального обладнання; 

− первинні результати дослідження; 

− опрацювання первинних результатів; 

− результати дослідно-промислових випробувань (якщо їх проводили); 

− аналіз основних науково-технічних результатів щодо достовірності, 

наукової та практичної цінності для галузі застосування. 

Далі в розділі на підґрунті огляду літератури розкривають стан 

наукового завдання. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, 

магістрант повинен зазначити ті питання, що залишилися невирішеними й, 

отже, визначити своє місце у розв’язанні наукового завдання. Необхідно 

закінчити цей розділ коротким резюме стосовно доцільності проведення 

дослідження, обґрунтуванням вибору об’єкта і предмета дослідження, 
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формулюванням мети й завдань дослідження. Загальний обсяг першого 

розділу не має перевищувати 20 % обсягу основної частини магістерської 

роботи. 

У наступних розділах зазвичай обґрунтовують вибір напряму 

досліджень, наводять методи вирішення завдань дослідження та їх 

порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення 

магістерських досліджень. У теоретичних роботах розкривають методи 

розрахунків, гіпотези, що розглядаються, в експериментальних – принципи 

дії й характеристики розробленої апаратури, оцінювання похибок 

вимірювань. 

У інших розділах викладаються вичерпні результати власних 

досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку 

завдання. 

Наприкінці кожного розділу обов’язково формулюють висновки зі 

стислим викладенням наукових і практичних результатів тієї частини 

дослідження, що була розглянута в цьому розділі. У висновках не слід 

переказувати те, що було зроблено в розділі, а сформулювати, що із цього 

випливає. 

Перший розділ магістерської роботи є загальною описовою частиною, 

він має мати обсяг 15–20 сторінок та містити: 

− опис технологічного процесу як об’єкта керування; 

− перелік завдань контролю та керування процесом; 

− критичний аналіз наявних науково-технічних або проектних рішень 

та постановку технічного завдання на розробку автоматизованої системи 

керування. 

Приклад змісту магістерської роботи. 

1 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

1.1 Аналіз технологічного процесу та об’єкта керування (опис 

технологічного процесу починаючи з надходження сировини до 

відвантаження готової продукції; схема технологічного процесу; опис, 

зовнішній вигляд, технічні характеристики та зв’язок об’єкта керування з 
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технологічним процесом; структура, вхідні і вихідні параметри та 

пристрої; режими функціонування, обмеження на параметри). 

1.2 Аналіз наявних науково-технічних або проектних рішень.  

1.3 Постановка мети й завдання досліджень (формулювання завдань 

керування або дослідження; формулювання вимог до структури системи, 

методів дослідження, математичної моделі;  напрями розробки апаратного 

забезпечення; об’єм розробки програмного забезпечення). 

2 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 

2.1 Математична модель об’єкта керування (аналітичний опис; 

експериментальні дослідження та ідентифікація; розробка нечітких 

моделей та ін.). 

2.2 Аналіз режимів роботи системи в розімкнутому стані. 

2.3 Синтез системи керування з урахуванням необхідних показників 

якості. 

2.4 Аналіз режимів роботи системи в замкнутому стані. 

2.5 Оптимізація алгоритмів керування. 

2.6 Інтелектуальні методи дослідження даних для побудови 

математичних моделей, алгоритмів керування та розробки інформаційного 

забезпечення. 

2.7 Висновки з розділу. 

3 СХЕМОТЕХНІЧНИЙ РОЗДІЛ 

3.1 Розробка структури системи керування (визначення вхідних і 

вихідних параметрів об’єкта керування, їх фізичної природи, кількості та 

діапазону зміни; опис функціональних зв’язків між об’єктом керування, 

датчиками, виконавчими пристроями, пристроєм керування та пультом 

оператора). 

3.2 Вибір апаратного забезпечення системи керування (основні технічні 

характеристики обраних пристроїв). 

3.2.1 Вибір вимірювальних пристроїв (визначення меж вимірюваних 

сигналів; порівняльна характеристика кількох датчиків для кожного сигналу 

та обґрунтування вибору). 
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3.2.2 Вибір виконавчих пристроїв (магнітні пускачі, керовані засувки, 

частотні регулятори). 

3.2.3 Вибір пристроїв керування (розрахунок необхідного часу 

квантування в системі, визначення потужності та вибір контролера;  вибір 

модулів вводу/виводу; вибір пристроїв узгодження сигналів; розробка схем 

підключення обраних датчиків, виконавчих пристроїв та живлення). 

3.2.4 Вибір пульта оператора (обґрунтування вибору персонального 

комп’ютера, промислового комп’ютера або панелі людино-машинного 

інтерфейсу для реалізації функцій керування системою; опис вимог до 

технічних характеристик та програмного забезпечення пульта). 

3.2.5 Вибір джерел живлення (гальванічна розв’язка живлення 

датчиків, виконавчих пристроїв, пристроїв керування та пультів оператора; 

розрахунок джерел живлення; схеми підключення джерел живлення). 

3.3 Фізичні інтерфейси та протоколи обміну (організація каналу зв’язку, 

опис інтерфейсів, використання перетворювачів інтерфейсів, OPC-

технологія). 

3.4 Розробка функціональної схеми автоматизації (схема розташування 

технологічного обладнання, енергетичних, матеріальних та інформаційних 

потоків у вигляді умовних зображень; пояснення позиційних зображень 

пристроїв, словесне уточнення їх розміщення, конкретне призначення та 

опис зв’язків між ними). 

3.5 Розробка електричної принципової схеми. 

3.6 Побудова та аналіз часових діаграм роботи системи керування. 

3.7 Розробка друкованої плати пристрою керування. 

3.8 Висновки з розділу. 

4. ПРОГРАМНИЙ РОЗДІЛ 

4.1 Розробка алгоритму функціонування системи керування (словесний 

опис функціонування системи керування; блок-схема алгоритму; uml- 

діаграма зміни станів об’єкта в часі; графи та цифрові автомати). 

4.2 Розробка програмного забезпечення пристрою керування 

(структура та функції програмного забезпечення; функціональні блоки з 
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описом їх вхідних та вихідних параметрів; програмна реалізація завдань, 

результати перевірки функціонування розробленого програмного 

забезпечення). 

4.3 Розробка програмного забезпечення людино-машинного інтерфейсу 

(мнемосхема технологічного процесу; хронологічний список подій; 

інформаційний список тривог; використані драйвера та змінні; 

налаштування параметрів архівування; результати перевірки 

функціонування розробленого програмного забезпечення). 

4.4 Висновки з розділу. 

Окрім загальної та основної частини, що розкривають тему 

магістерської роботи, до пояснювальної записки входять спеціальні розділи.  

Розділ, що містить питання з охорони праці, промислової безпеки та 

цивільного захисту, виконується відповідно до методичних указівок кафедри 

безпеки життєдіяльності. Видає завдання, перевіряє та підписує цей розділ 

консультант відповідної кафедри. 

На розсуд керівника магістерська робота може мати розділ з техніко-

економічним обґрунтуванням системи, що проектується. Видає завдання, 

перевіряє та підписує цей розділ керівник магістерської роботи. 

2.8 Висновки  

У цьому розділі стисло описують найбільш важливі теоретичні 

положення, оцінюють результати досліджень і відповідність їм теми й мети 

роботи. 

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у 

висновках розкривають способи та результати розв’язання кожного з 

поставлених у вступі завдань. Наприкінці формулюють висновки та 

рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих 

результатів. Початок висновків доцільно починати з фрази 

«Проаналізувавши» (дослідивши та ін.). Для зручності сприйняття перед 

кожним пунктом (смисловим блоком) висновків доцільно ставити 

порядковий номер. Результати виконання кожного визначеного у вступі 

роботи завдання мають бути відображені щонайменше в одному окремому 
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пункті (смисловому блоці) висновків.  

Наприкінці висновків наводиться ступінь упровадження отриманих 

результатів (розроблена документація, виготовлений макет, 

експериментальний або дослідний зразок, упроваджено у проектні роботи, 

виробництво або навчальний процес) та галузь, де отримані результати 

можуть бути запроваджені. 

Висновки мають бути використані в доповіді на захисті магістерської 

роботи. Обсяг висновків не має перевищувати 2 сторінки. 

2.9 Список використаних джерел 

Перелік посилань розміщується, починаючи з нової сторінки, і містить 

у собі тільки ті книги, підручники, навчальні посібники тощо, що були 

використані під час виконання роботи та на які є посилання. Забороняється 

включати до переліку джерела, які не були реально використані у роботі, 

рекламні матеріали, прайс-листи тощо. 

Посилання в тексті подаються у квадратних дужках, в яких 

проставляється номер, під яким джерело значиться в переліку посилань. 

Написання літератури в переліку посилань виконуються на мові оригіналу за 

бібліографічними правилами [3]. 

Використані джерела можна розміщувати одним з таких способів: у 

порядку появи посилань у тексті чи в алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів або заголовків. 

Загальна кількість використаних джерел залежить від змісту роботи і 

має становити 18–30 джерел. Обов’язково потрібно навести посилання на 

іноземну літературу. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з 

вимогами таких стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

2.10 Додатки 

Додатки приводять у разі необхідності подати допоміжний матеріал, 

який сприяє кращому розумінню окремих частин наукового дослідження. 
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Ними можуть бути таблиці, графіки, блок-схеми, розрахунки, веб-сайти, 

інструкції, методики, ілюстрації, програмний код, інфологічні моделі, 

частини UML-діаграм тощо.  

У додатки виносять також публікації і нагороди автора за темою 

магістерської роботи (за наявності). Це можуть бути копії: дипломів 

переможця конкурсів, олімпіад; патентів, авторських творів (наводиться 

текст заявки); тез, наукових статей (складається з копій титульної сторінки 

видання; сторінки змісту, на якій вказані назва публікації та прізвище автора; 

сторінок самої публікації; сторінки переліку авторів, на якій вказано 

прізвище автора). 

Першою сторінкою додатків є аркуш, на якому посередині зазначено 

слово «ДОДАТКИ» великими літерами, шрифт – Times New Roman, 18 пт.  

Додатки розташовуються в порядку посилань на них у тексті основної 

частини. Кожен додаток має мати заголовок. Кожен додаток починається з 

нової сторінки.  

Заголовок додатку записується угорі малими літерами з першої великої 

з вирівнюванням по центру рядка. Над заголовком з великої літери 

записується слово «Додаток ___» і його літерне позначення, вирівнювання – 

по правому краю сторінки. Нумерація додатків здійснюється буквами 

українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.  

Додатки мають мати загальну з іншою частиною роботи наскрізну 

нумерацію сторінок. 

Приклад оформлення необов’язкового додатку наведено у додатку Е. 

Обов’язковими додатками є: 

1) бланк допуску нормативного контролю (видається на кафедрі); 

2) перелік графічного матеріалу (додаток Г);  

3) графічний матеріал (додаток Д); 

Обов’язкові додатки розміщують після всіх інших, що є у роботі. 
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3 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

3.1 Оформлення тексту 

Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом Times New 

Roman, розміром 14 пунктів через 1,5 міжрядкових інтервала, вирівнювання 

по ширині, абзац рядка – 1,25 см, без переносів, без рамок, на аркушах білого 

паперу формату А4 (210 x 297 мм). Наповненість сторінки має становити  

75 % від її загального обсягу [1, 2]. 

Поля: праве, верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм. 

Нумерація сторінок роботи – наскрізна (починаючи з титульної 

сторінки і до кінця) у верхньому правому кутку. Уперше номер 

проставляється на сторінці «ВСТУП». 

Текст записки викладається зазвичай у безособовій формі, наприклад, 

«... роботою передбачено ... або ... роботою передбачається...». Під час опису 

операцій, виконуваних людиною, рекомендується використовувати третю 

особу множини або однини, наприклад: «подачу дуття закінчують..., майстер 

допускає зварника до роботи. У математичних викладеннях допускається 

використовувати першу особу множини, наприклад: «... з огляду на рівняння 

(1.5) і (1.6) ...». 

Під час опису роботи механізмів, автоматичних пристроїв тощо 

рекомендується використовувати третю особу однини, наприклад:  

«... автомат формує сигнал...». Виклад від першої особи однини не 

допускається (крім цитат). Наприклад, не можна писати: «Я в своїй роботі...»  

3.2 Оформлення розділів та пунктів 

Назви розділів пишуться з нової сторінки великими літерами, 

посередині рядка, відступ після – один рядок. Назви підрозділів пишуться з 

абзацу, вирівнювання по ширині, відступи перед та після – один рядок. Назви 

пунктів оформлюються так само. 

Нумерація розділів: розділи мають мати порядкову нумерацію в межах 

викладення суті змісту й позначатися арабськими цифрами без крапки. 
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Підрозділи мають мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Після номера розділу, підрозділу та пункту крапку не ставлять.  

3.3 Оформлення рисунків 

Для пояснення тексту, що викладається, використовують графіки, 

діаграми, схеми, креслення, фотознімки, копії робочих вікон тощо. 

Ілюстрації, що розміщені у тексті, іменують рисунками. Під час виконання 

рисунків слід орієнтуватися на товщину ліній не менше 1 пт.  

Рисунки мають бути пронумеровані у межах розділу двома арабськими 

цифрами – номером розділу і порядковим номером рисунка, розділеними 

крапкою. Рисунок, номер і назва рисунку розміщуються на аркуші без 

абзацу, вирівнювання посередині, від основного тексту відокремлюються 

одним рядком (перед рисунком і після назви). 

Приклад посилання на рисунок у тексті: … Для перегляду вагових 

коефіцієнтів фільтрів у процесі адаптації (рис. 2.49–2.50), використовується 

команда… 

 

  
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.49 – Вагові коефіцієнти фільтру RMS: 

а) час моделювання 0,05 с; б) час моделювання 1 с 
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3.4 Оформлення таблиць  

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому 

вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 

посилання в пояснювальній записці. 

Усі таблиці мають мати назву і номер. Таблиці нумеруються 

арабськими цифрами, номер складається з номера розділу і порядкового 

номера таблиці. Номер і назва таблиці розташовані з абзацу, вирівнювання 

по ширині. 

Таблиці відокремлюються одним рядком (перед і після таблиці) від 

загального тексту. Якщо таблиця переноситься на іншу сторінку, необхідно 

оформлювати її, як наведено у прикладі. 

За відсутності окремих даних у таблиці варто ставити прокреслювання 

(тире). Таблиці, великі за розмірами, або які мають другорядне значення, слід 

виносити в додаток. 

У разі перенесення таблиці на наступну сторінку виконують розрив 

стовпця таблиці, повторюють назву і заголовок. 

Таблиця 4.1 – Організаційні блоки SIMATIC S7 

Організаційний 

блок 
Викликається 

Пріоритет 

За 

умовчанням 

Можливі 

зміни 

1 2 3 4 

ОВ 1 вільного 

циклу 

Циклічно операційною 

системою 

1 Немає 

TOD - 

переривання ОВ 

10. ОВ 17 

За певного часу доби або 

через рівні проміжки 

часу 

2 2…24 

Переривання  із 

затримкою часу 

ОВ 20. ОВ 23 

Після закінчення 

запрограмованого часу 

управляється з 

призначеної для 

користувача програми 

3.6 2.24 
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3.5 Оформлення формул та математичних виразів 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у 

якому вони згадуються, посередині сторінки. Номер формули складається з 

номера розділу і порядкового номера формули та вказується на рівні 

формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Згідно зі світовими стандартами у формулах застосовуються літери 

лише латинського та грецького алфавітів. Знак множення “·” між буквеними 

символами формули не ставиться, окрім випадків, коли це впливає на зміст 

формули. Усі десяткові дроби у формулах записують через кому. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою у тій 

послідовності, у якій вони подані у формулі або в рівнянні. Перший рядок 

пояснення починають без абзацу словом «де» без двокрапки. 

Приклад 1. У цьому випадку диференційне рівняння руху тіла 1: 

  2
0

0

2 aF
x hx x cos t

m m
   


,  (2.7) 

де 0
0

c

m m
 


 – власна частота коливань; h  – коефіцієнт затухання. 

Для правильного форматування формули у тексті доцільно 

користуватись опцією «табуляція», що викликається подвійним клацанням на 

лінійці документу. У вікні, що відкриється, слід спочатку видалити всі 

встановлені позиції табуляції, а потім послідовно встановити табуляцію  

8,25 см з вирівнюванням по центру та 16,5 см з вирівнюванням по правому 

краю. Далі у пустому рядку натиснути кнопку «Tab», увести формулу, 

поставити розділовий знак, натиснути знову кнопку «Tab» і вказати номер 

формули. 

Числову підстановку та розрахунок виконують з нового рядка, не 

нумеруючи. Одиницю виміру беруть у круглі дужки. Наприклад: 

 
t

s
V   [м/с], (3.3) 
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де s – шлях, м;  t – час, с. 

 100
6

600
V  (м/с). 

Під час написання формул необхідно дотримуватися зазначених нижче 

розмірів символів і стилів їх написання: 
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4 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Графічна частина магістерської роботи складається з креслень і 

плакатів, які ілюструють результати виконання завдання. На аркуші 

графічної частини виносять: 

− функціональні, принципові й структурні схеми, схеми з’єднань; 

− алгоритми розробленого програмного забезпечення, їх 

обґрунтування і матеріали, що підтверджують їх реалізацію; 

− розрахункові співвідношення і результати розрахунків у вигляді 

таблиць, графіків або математичних залежностей; 

− графіки, діаграми і таблиці, що ілюструють роботу спроектованого 

пристрою чи системи; 

− результати експериментальних досліджень. 

Графічний матеріал може бути двох видів: креслення та плакат. 

Креслення мають бути виконані з дотриманням вимог ЄСКД та ЄСПД, 

включаючи правила розміщення на полі креслення основного напису [28, 29]. 

Кожне креслення має виконуватися на окремому форматі зі своїм 

основним написом. Не можна поєднувати на одному кресленні декілька 

різних креслень зі своїми заголовками. Не можна змішувати види креслень. 

Схеми принципові мають обов’язково мати перелік елементів. Перелік 

розміщують на першому аркуші креслення з основним написом. 

Усі плакати мають мати заголовки. Заголовок плаката зазвичай 

повторює заголовок відповідного матеріалу в записці – рисунка, графіка, 

таблиці. Якщо на плакаті поміщені два або декілька матеріалів, окрім 

загального заголовка, кожен з них забезпечується підзаголовком. 

Плакати слід оформлювати у графічному редакторі Microsoft Visio із 

такими параметрами форматування:  

− аркуш формату А4 альбомної орієнтації;  

− заголовок – шрифт Times New Roman 22 пт, заголовкові літери;  

− підзаголовок – шрифт Times New Roman 16 пт;  

− інший текст – шрифт Times New Roman 12–14 пт. 
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Кількість обов’язкових плакатів та креслень має бути в межах 5–9 

аркушів. Назви аркушів записують у бланк завдання на магістрську роботу та 

виносять у додаток «Перелік графічного матеріалу», а самі аркуші друкують 

та підшивають у останній додаток пояснювальної записки. 

Рекомендується оформлювати графічний матеріал відповідно до 

викладення змісту основної частини магістерської роботи. Як приклад, 

графічний матеріал може мати таку структуру. 

1 плакат. Характеристика технологічного процесу та (або) об’єкта 

керування (схема технологічного процесу; зовнішній вигляд та технічні 

характеристики; структура, вхідні й вихідні параметри та пристрої; 

таблиці режимів функціонування, переліку технологічних операцій, 

обмежень на параметри). 

2 плакат. Мета роботи, об’єкт і предмет дослідження, завдання роботи. 

3–4 плакати. Математична модель об’єкта (системи) керування 

(аналітичний опис системи; структурна схема моделювання; результати 

моделювання; розрахунок регуляторів). 

5–6 плакати. Структура та апаратне забезпечення системи керування 

(вимірювальні пристрої; виконавчі пристрої; пристрої керування; схеми 

підключення обладнання та живлення; схеми каналів зв’язку). 

7 плакат. Функціональна та (або) електрична принципова схема 

системи (схема розташування технологічного обладнання, енергетичних, 

матеріальних та інформаційних потоків у вигляді умовних зображень; схема 

електричних зв’язків між усіма пристроями системи керування; часові 

діаграми роботи системи керування; друкована плата). 

8 плакат. Алгоритм функціонування системи керування (блок-схема 

алгоритму; uml-діаграма; графи та цифрові автомати). 

9–10 плакати. Програмне забезпечення системи керування (алгоритм 

роботи програмного забезпечення; мнемосхема технологічного процесу; 

результати функціонування розробленого програмного забезпечення). 

Презентація до захисту магістерської роботи має обов’язково включати 
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всі аркуші графічного матеріалу. Презентацію можна оформлювати у 

програмах Microsoft Visio або Power Point.  

На першому слайді презентації необхідно розмістити назву 

навчального закладу, підрозділу та кафедри, тему магістерської роботи, 

прізвище, ім’я, по батькові студента та наукового керівника, місто та рік 

захисту. Усі слайди, крім титульного, мають мати номер, що розміщується у 

квадратній рамці (1–1,5 см) у верхньому правому куту слайду.  

Окрім аркушів обов’язкового графічного матеріалу на слайди 

презентації можна винести: 

− елементи анімації для пояснення динаміки досліджуваних процесів; 

− відеозаписи з демонстрацією роботи апаратного та програмного 

забезпечення;  

− назви тез, наукових статей, патентів та студентських наукових робіт, 

виконаних за тематикою магістерської роботи; 

− результати впровадження розробок; 

− висновки з роботи. 

Увесь файл презентації має бути оформленим в єдиному стилі. Вибір 

кольорів для оформлення слайдів має проводитись з палітри кольорів 

офіційно-ділового стилю. Палітра кольорів не має вміщувати більш ніж два–

три основних кольори. Бажано, щоб слайди мали білий або світлий фон і 

чорний або темний колір тексту, ліній та інших елементів; кольорове 

оформлення слайдів не має відволікати аудиторію від його змісту.  

Слайд має бути заповнений мінімум на 80 відсотків від загальної 

площі. Бажано, щоб на кожному слайді були блоки з різнотипною 

інформацією: текст, графіка, діаграми, таблиці та інше. 

Не рекомендується писати на останньому слайді «Дякую за увагу». 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ  

 

Оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Максимальний рейтинг кожного студента складається з оцінювання в балах 

за всіма критеріями (табл. 5.1), виставляється під час захисту і переводиться 

в оцінку за схемою нарахування рейтингу (табл. 5.2). 

Таблиця 5.1 – Критерії оцінювання магістерських робіт 

Критерії Зміст критеріїв оцінювання Бали 

1. Актуальність теми, її 

відповідність сучасним 

вимогам 

тема актуальна, відповідає сучасним 

вимогам 

5 

тема недостатньо актуальна 0–3 

2. Повнота роботи, науковий 

та/або інженерний рівень 

обґрунтування розробок та 

запропонованих рішень 

робота повна, обґрунтування достатнє 25 

робота повна, обґрунтування 

недостатнє 

20 

робота неповна, обґрунтування 

недостатнє 

12 

робота неповна, обґрунтування відсутні 0–5 

3. Практична цінність 

розробок та запропонованих 

рішень 

висока практична цінність 15 

окремі елементи мають практичну 

цінність 

12 

низька практична цінність 8 

не має практичної цінності 0 

4. Відповідність атестаційної 

роботи державним 

стандартам; якість 

оформлення матеріалів 

відповідає, висока якість 10 

відповідає, прийнятна якість 7 

відповідає, низька якість 5 

не відповідає, низька якість 0 
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Продовження таблиці 5.1 – Критерії оцінювання магістерських робіт 

5. Змістовність 

доповіді 

повна, послідовна, логічна 15 

недостатньо повна, послідовна, 

логічна 

12 

непослідовно та нелогічно 

побудована доповідь 

0–12 

6. Змістовність 

відповідей на 

запитання членів ЕК 

під час захисту 

повні, послідовні, логічні 20 

недостатньо повні, послідовні, 

логічні 

16 

недостатньо повні або частково 

неправильні  

5–10 

відповідь на запитання відсутня або 

неправильна 

0–5 

7. Додаткові 

досягнення 

тези, наукові статті, патенти, СНР за 

тематикою магістерської роботи 

0–10 

Максимальна оцінка 100 

 

Таблиця 5.2 – Шкала оцінювання  

Оцінка за національною шкалою Сума балів Оцінка ЕСТS 

відмінно 90–100 А 

добре 
82–89 В 

74–81 С 

задовільно 
64–73 D 

60–63 Е 

незадовільно 
35–59 FX 

1–34 F 
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Додаток А 

Оформлення реферату магістерської роботи  

 

РЕФЕРАТ 

Іванов С. П. Комп’ютеризована система керування режимами роботи 

котельного пункту. – Магістерська робота. – Кременчук, 2018. – 120 с., 

29 рис., 7 табл., 15 додат., 29 джерел. 

Об’єкт дослідження – (визначається процес або явище, яке породжує 

проблемну ситуацію і яке обране для вивчення). 

Предмет дослідження – (визначається та частина об’єкта або аспект 

його функціонування, який безпосередньо досліджується; предмет 

дослідження фактично визначає тему роботи). 

Мета магістерської роботи – (визначається кінцевий результат, на 

досягнення якого спрямована робота; формулюється одним реченням; не 

можна формулювати мету так: «Дослідити (вивчити, проаналізувати) певний 

процес (об’єкт, явище)», оскільки дослідження та аналіз – це не мета, а 

засоби її досягнення). 

Методи дослідження. 

… коротка анотація роботи.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: (8–10 слів або стійких словосполучень, які несуть 

смислове навантаження та розкривають суть роботи; записуються у 

називному відмінку, через кому). 
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Додаток Б 

Оформлення переліку скорочень та умовних позначень 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

АД – асинхронний двигун; 

СВ – система вентиляції; 

СКВ – система кондиціонування і вентиляції; 

СУ – система управління; 

САР – система автоматичного регулювання; 

ПЧ – перетворювач частоти; 

ЕП – електропривод; 

НР – нечіткий регулятор; 

ВІ – віртуальні інструменти; 

ОС – операційна система; 

РП – розподіл похибки; 

ПЗ – програмне забезпечення; 

ЕОМ – електронна обчислювальна машина; 

ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина; 

y  – масив згладжених значень сигналу; 

 *f t  – вихідний сигнал імпульсної системи. 
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Додаток В 

Оформлення змісту магістерської роботи 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП ....................................................................................................................  

1 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ ..............................................................................  

1.1 Мікроклімат приміщення, необхідність використання систем  

вентиляції ................................................................................................   

… 

2 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ  ..................................................................................  

2.1 Розрахунок системи вентиляції .................................................................  

… 

3 СХЕМОТЕХНІЧНИЙ РОЗДІЛ ...........................................................................  

3.1 Розробка функціональної схеми системи керування ...............................  

…  

4 ПРОГРАМНИЙ РОЗДІЛ .....................................................................................  

4.1 Алгоритм керування режимами вентиляції ..............................................   

…   

5 ОХОРОНА ПРАЦІ ..............................................................................................  

5.1 … 

ВИСНОВКИ ...........................................................................................................  

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...............................................................  

ДОДАТКИ ..............................................................................................................  

Додаток А Розрахунок коефіцієнтів апроксимуючої функції у  

MathCad .....................................................................................   

Додаток Б Бланк нормативного контролю .....................................................   

Додаток В Перелік графічного матеріалу .......................................................  

Додаток Г Графічний матеріал ........................................................................   
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Додаток Г 

Оформлення переліку графічного матеріалу 

Додаток __ 

Перелік графічного матеріалу 

 

1. Функціональна схема системи автоматизованої мийки обладнання. 

2. Структурна схема системи керування технологічним процесом 

мийки обладнання. 

3. Апаратне забезпечення системи керування. 

4. Алгоритм функціонування автоматизованої мийки обладнання. 

5. Реалізація програмного забезпечення Touch Panel оператора. 

6. Виконання алгоритму програми. 

7. Реалізація послідовності виконання етапів мийки. 
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Додаток Д 

Оформлення сторінок графічного матеріалу  

Додаток __ 

Графічний матеріал до магістерської роботи 
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Методичні вказівки щодо виконання та оформлення магістерських 

робіт для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності  
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