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ВСТУП 

 

Методичні вказівки містять вимоги  щодо оформлення пояснювальної 

записки та графічної частини проекту; додаток зі зразками оформлення завдань, 

рефератів, відгуків на дипломний проект та ін. Дано рекомендації щодо 

виконання додаткових частин дипломного проекту: технологічної, економічної, 

охорони навколишнього середовища та ін. Методичні вказівки мають 

допомогти студенту-дипломнику оперативно орієнтуватися у вимогах, 

визначуваних ДСТУ, ЄСКД, ЄСТД та іншими нормативними документами, але 

не ставлять задачі повністю замінити відповідну літературу, ДСТУ і довідковий  

матеріал щодо оформлення  навчально-конструкторської документації тощо. 

Окрім використання при дипломному проектуванні, ці методичні вказівки 

можуть бути рекомендовані  при оформленні курсових робіт і проектів, 

контрольних робіт, що виконуються на кафедрі студентами денної та заочної 

форм навчання.     
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1   МЕТА Й ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Дипломне проектування є заключним етапом підготовки студента до 

майбутньої інженерної діяльності. 

До проектування допускаються студенти, які успішно склали всі іспити та 

заліки, передбачені навчальним планом, а також державний іспит зі 

спеціальності. 

Мета дипломного проектування – виявити ступінь засвоєння знань, 

отриманих за час навчання у ВНЗ, та підготовленість студентів до самостійної 

роботи на підприємствах. 

Задача дипломного проектування – самостійне розроблення комплексної 

інженерної теми, яка дає можливість систематизувати й закріпити теоретичні 

та, головним чином, спеціальні знання та практичні навички студента з 

розв’язання конкретної виробничої задачі з вибраної спеціальності. 

 

2  НАУКОВО-ДОСЛІДНА  ПРАКТИКА 

 

Переддипломна практика проходить на підприємстві або в лабораторіях  

кафедри, яке направило студента на навчання, або на підприємстві, з яким було 

складено цільовий договір про навчання, або за напрямом кафедри. 

Вибір підприємства та терміни проходження переддипломної практики 

затверджуються наказом по університету. 

Під час проходження переддипломної практики студент повинен вивчити 

всі питання відповідно до завдання, звернувши особливу увагу на окреме 

вивчення технологічних процесів на підприємстві або на робочий процес 

прототипу машини, що розробляється. Це дозволить студентові правильно 

оцінити ту задачу, яка ставиться перед ним у дипломному проекті, зробити 

дипломний проект реальним. 

Початковими даними для розроблення дипломного проекту слугують 

матеріали, зібрані студентом у період переддипломної практики на 
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конкретному підприємстві в результаті ретельного ознайомлення з його 

виробничою діяльністю. 

До складу вказаних матеріалів мають входити:  

– характеристика підприємства за роботами, що виконують, штатний 

розклад і посадові інструкції, режим роботи; 

– ухвалена на підприємстві система та організація ремонту, виробнича 

програма, а для експлуатаційної тематики – повний парк будівельних і 

дорожніх машин, роком випуску, фактичним напрацюванням з початку 

експлуатації або з часу проведення останнього капітального ремонту машин, 

планове напрацювання на поточний рік; 

– характеристика будівельних об'єктів і санітарно-технічних пристроїв 

виробничих зон, ділянок і відділень (виробнича площа та її використання, 

конструктивне рішення – сітка колон, товщина стін, ширина вікон, воріт і 

проїздів і т.д.); 

– планувальні рішення виробничих зон і відділень, розставлення 

обладнання та схема комунікацій (підведення води, пари, стисненого повітря, 

електроенергії тощо); 

– способи зберігання ремонтного фонду та готової продукції; 

– техніко-економічні показники роботи підприємства; 

– кошторис витрат і калькуляція собівартості за видами робіт, річні витрати 

за статтями та калькуляція собівартості одиниці продукції; 

– фінансові показники, річні прибутки за основними видами діяльності та 

іншими роботами і послугами, порядок розрахунку з клієнтурою, розміри 

власних оборотних засобів (нормативи запасу за елементами витрат, 

використання оборотних засобів), прибуток підприємства за джерелами його 

утворення, загальна та розрахункова рентабельність, вартість основних 

виробничих фундацій, у тому числі будівель, рухомого складу та ін. 

Матеріали необхідно систематизувати, обробити й подати у формі звіту 

після закінчення практики керівникові. 
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У звіті повинно бути сформульовано передбачувану тему дипломного 

проекту, указано основні питання, які необхідно вирішити в ході дипломного 

проектування, і наведено їх попередні технічні рішення. 

Звіт має бути підписаний технічним керівником підприємства. Дипломника, 

який прибув до університету без необхідних для дипломного проектування 

матеріалів, до виконання дипломного проекту не допускають як 

непідготовленого до повноцінної роботи над заданою темою. 

 

3 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Дипломний проект має передбачати розв'язання технічних, організаційних, 

наукових і економічних задач і розроблятися на базі підприємств, на яких 

проходила переддипломна практика. 

При виконанні дипломних проектів повинні розв'язуватися практичні 

задачі підприємств з тим, щоб результати дипломних проектів, якщо можна, 

повністю або частково могли бути використані на виробництві. Передумовою 

цього є відповідний підбір тем для дипломного проектування. 

Рекомендуються наступні напрями тематики дипломних проектів: 

–   розроблення нових і модернізація існуючих підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин;                                                                  

–   науково-дослідні розробки за напрямом кафедри; 

–   розроблення та модернізація технологічних ліній підприємств  будівельної  

індустрії; 

–   проектування й виготовлення діючих стендів, моделей обладнання, зразків; 

–  організація  технічного  обслуговування  та ремонту  будівельних  і  дорожніх  

машин; 

–  проектування  підприємств  з  капітального  ремонту  будівельних і  дорожніх  

машин; 

–  проектування  ділянок або цехів з відновлення  деталей  будівельних і машин               

прогресивними способами; 
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–  реконструкція існуючих ремонтних і експлуатаційних підприємств; 

– програмні продукти, що дозволяють розв’язувати технічні, наукові або 

технологічні  задачі. 

 Допускається виконання комплексного дипломного проекту (колективом у 

два-три студенти), при цьому передбачається розроблення самостійних 

взаємозв'язаних питань. Обсяг і зміст роботи кожного студента має відповідати 

вимогам, що  ставлять до всіх дипломних проектів, захист виконується кожним 

студентом за своєю частиною проекту. 

      Вибрана студентом для розроблення тема дипломного проекту 

затверджується наказом ректора. 

 

4  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Створення конкурентоспроможних і досконалих технічних об'єктів нині 

неможливе без використання в процесі проектування комплексу САПР (систем 

автоматизованого проектування), найважливішою функціональною складовою 

якої є модулі CAD/CAM/CAE. 

При розв'язанні задач дипломного проектування студенти–дипломники 

використовують САПР при виконанні наступних блоків робіт. 

1. Розроблення графічної частини (10 аркушів форматом А1) за вимогами 

ЕСКД. Використовується система КОМПАС-ГРАФІК.   

Дана система дозволяє виконати з необхідною якістю весь комплект 

технічної документації, що входить до дипломного проекту (Креслення 

загального вигляду, складальні креслення, функціональні принципові схеми, 

робочі креслення деталей, графіки, специфікації, технологічна документація 

тощо). Навчальну версію для домашнього використання та самостійної роботи 

можна викачати з сайта виробника АСКОН (www.ascon.ru). 

2. Розрахунки, інженерний аналіз, розв'язання задач оптимізації 

проектованих об'єктів та їх елементів виконують у системі інженерного аналізу 
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та розрахунку APM  WinMachine. Дана система дозволяє розрахувати до 95 % 

машин, механізмів та їхніх елементів.  

Інструментально-експертна CAD/CAE/PDM система APM WinMachine 

являє собою енциклопедію з машинобудування, що включає інструменти та 

програми для автоматизованого розрахунку й проектування деталей машин, 

механізмів, елементів конструкцій і вузлів. Окрім цього, вона має сучасні 

графічні засоби, убудовані бази даних, необхідну інформаційну базу знань, 

розгалужену систему підказок і фундаментальний електронний підручник з 

основ проектування машин. 

          APM WinMachine має сучасні, ефективні й надійні програми для 

розрахунку: 

– енергетичних і кінематичних параметрів; 

–  міцності, жорсткості та стійкості;  

– витривалості при змінних режимах навантаження; 

–  вірогідності, надійності й зносостійкості; 

–  динамічних характеристик.  

Крім того, в APM WinMachine є набір інструментальних засобів 

розрахунку та аналізу. Ці засоби, а також проектовані деталі, залежно від 

призначення, розділені на підсистеми (модулі), які можуть функціонувати як у 

складі системи, так і самостійно. Система містить реалізовані в ній 

розрахункові алгоритми, які є відкритими для користувача. 

Кожний модуль надає користувачеві інтегроване середовище, яке в 

загальному випадку включає:    

– спеціалізований графічний редактор; 

–  убудовані бази даних; 

– повний цикл обчислень; 

– різноманітні засоби подання результатів розрахунку.  
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5 ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ 

   

Бланк завдання видається на кафедрі й вимагає акуратного та чіткого 

заповнення. 

1  Тема дипломного проекту. 

Записується тема дипломного проекту відповідно до назви, указаної в 

наказі на дипломне проектування. 

2 Термін подання студентом закінченого проекту до ДЕК 

Установлюється за узгодженням зі студентом і підлягає неухильному 

виконанню. 

У разі неможливості з поважних причин подання в указаний термін 

закінченого проекту до ДЕК, студент повинен наперед повідомити про це 

завідувача кафедри та узгодити новий термін подання до кінця поточного року.  

3  Початкові дані. 

Записують основні дані, що дозволяють аргументовано приступити до 

розв'язання поставлених  у темі дипломного проекту  задач. 

4  Зміст записки розрахункового пояснення. 

Указують основні розділи записки розрахункового пояснення та наводять 

основні питання, що підлягають опрацюванню. 

5  Перелік графічного матеріалу. 

Наводиться повний перелік графічної частини з вказівкою назви креслення 

і формату, на якому  він буде виконаний. 

    Відхилення від заданої кількості аркушів графічної частини припускає 

тільки у бік збільшення. 

    6 Додаткові завдання та вказівки. 

    Указують умови, які повинні виконуватися в процесі проектування. 

    Наприклад: технічні, технологічні, екологічні, ергономічні та ін. 

    7 Консультанти з проекту зі вказівкою питань, що підлягають рішенню 

Конструкторська частина         підпис консультанта - ПІБ консультанта 

Технологічна частина підпис консультанта - ПІБ консультанта 



 11 

Наукова частина                           підпис консультанта - ПІБ консультанта 

Економічна частина                     підпис консультанта - ПІБ консультанта 

БЖД підпис консультанта - ПІБ консультанта 

Приклад заповнення календарного плану 

 

Розділи Місяці та тижні  

 

 

Вересень Жовтень Листопад Грудень 

Вступ   X                  

Основна частина    X X X               

Спец. частина        X X  X          

Технологічна 
частина 

           X         

Економічна 
частина 

            X        

БЖД              X       

Оформлення 
записки 

             Х       

Відгук 

керівника 

              Х      

Відгук рецензента               Х Х     

Захист                 Х Х Х Х 

 

 

6  ЗМІСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

       

6.1 Дипломний проект з конструкторської тематики 

Складається з конструкторської, технологічної, наукової та економічної 

частин, розділу з безпеки життєдіяльності та екології. 

За характером робота, що виконується, має розрахункову й графічну 

частини. 

Графічна частина містить 10 креслень стандартним форматом А1. 

          Приблизний розподіл креслень такий: 

– конструкторська розробка машини або агрегату –  шість-сім  аркушів                    

(загальний вигляд, і два-три найскладніші вузли машини, кінематичні, 

гідравлічні, пневматичні, електричні або інші схеми, що ілюструють роботу 

пристрою, та креслення основних деталей конструкції, що розробляється); 

–  технологічний процес виготовлення деталі – два аркуші; 
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– затискне або контрольне пристосування, використовувані при виготовленні 

деталі – один аркуш;  

–  науково-дослідна частина один-два аркуші. 

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки 80–100 сторінок друкова-

ного тексту (без урахування додатків).  

Записка містить такі розділи: 

Вступ  – є загальним для всіх пропонованих тем і містить стан питання з 

теми, що розробляється, і обґрунтовування актуальності передбачуваної 

розробки. 

Основна (конструкторська) частина. Рекомендується проводити в такій 

послідовності: вивчити й мати чітке уявлення про призначення машини, що 

розробляється, її місце та роль у тому або іншому технологічному процесі; 

провести патентний пошук аналогів, вибрати три-п’ять прототипів; вивчити 

конструктивні особливості та принцип дії прототипів, функціонально-фізичні 

процеси та явища, що відбуваються в основних елементах, зробити 

критичний аналіз; на основі інженерного аналізу вибрати головні (домінуючі) 

характеристики й значення параметрів, що визначають споживацькі властивості 

машини. 

У розрахунково-пояснювальній записці наводяться: результати 

патентного пошуку зі вказівкою основних напрямів модернізації або 

необхідності створення нової машини; дається опис розробленої конструкції, її 

відмітні особливості, розраховуються основні параметри.  Розрахунки 

основних параметрів можуть включати наступне: розрахунок приводів 

(гідравлічних, пневматичних, електричних та ін.) з визначенням розмірів 

основних елементів, зусиль, потужностей; кінематичний розрахунок 

механізмів; розрахунок найбільше навантажених деталей на міцність із 

зображенням схем діючих сил, епюр згинальних і обертальних моментів і т.д.; 

розрахунок розмірних ланцюгів, що визначають основну сумарну точність 

конструкції (за завданням керівника).    
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Технологічна частина – присвячена технології виготовлення деталі або 

складання вузла. Проектування технологічного процесу виготовлення деталі 

включає попереднє визначення та вибір оптимального варіанту технологічного 

маршруту, розроблення загального плану операцій і вибір типів обладнання. 

Установлюється структура операцій і послідовність переходів. Проводиться 

вибір моделей обладнання і визначення його завантаження, вибір 

пристосувань, різальних і вимірювальних інструментів, визначення 

припусків розрахунково-аналітичним (на одну – дві поверхні) й дослідно-

статистичним (на поверхні всієї решти) методами, розрахунок режимів різання 

на два переходи та вибір їх за нормативами на інші переходи, розрахунок 

технічної норми часу й визначення розряду роботи. 

При проектуванні технологічного процесу складання вибирають 

організаційну форму складання й методи досягнення заданої точності 

замикальних ланок складальної одиниці, розробляють технологічну схему 

складання, визначають послідовність і зміст складальних операцій, виконують 

необхідні технологічні розрахунки (зусилля запресування, температура нагріву 

або охолоджування деталей при складанні, зусилля клепання, осьового зусилля 

в момент розвальцьовування та ін.), на базі яких вибирають необхідне 

складальне обладнання та оснащення. 

Науково – дослідна частина.   Виконується з метою розвитку у студентів 

творчого підходу до розв'язання технічних задач, набуття навичок у проведенні 

експериментів і обробленні дослідних даних і побудована на базі досліджень, 

виконаних студентом у період навчання на старших курсах університету, а 

також під час переддипломної практики. При виконанні проекту студент 

повинен добрати й вивчити необхідну технічну літературу, продемонструвати 

актуальність теми науково-дослідної роботи. Потрібно ознайомитися й 

застосувати, у разі необхідності, методику планування експерименту, 

використовувати сучасну апаратуру та обчислювальну техніку. 

В економічній частині виконується техніко-економічний розрахунок 

ефективності розробленої машини. 
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Безпека життєдіяльності – у цьому розділі повинно бути розроблено 

конкретні заходи з техніки безпеки, промислової санітарії та 

протипожежної техніки, що відповідають специфічним умовам експлуатації 

проектованої машини (за індивідуальним завданням консультанта з даного 

розділу). 

Екологія – у цьому розділі має бути розроблено конкретні заходи із 

захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів.  Вивчення 

різноманітного впливу антропогенних чинників на навколишнє середовище є 

однією з найважливіших проблем сучасності. Кінцевою метою такого 

дослідження є захист і поліпшення середовища мешкання теперішніх і 

майбутніх поколінь.  

       

6.2 Науково-дослідний дипломний проект 

        Виконується з метою розвитку у студентів творчого підходу до 

розв'язання технічних задач, набуття навичок у проведенні експериментів та 

обробленні дослідних даних і будується на базі досліджень, виконаних 

студентом у період навчання на старших курсах університету, а також під час 

переддипломної практики. При виконанні проекту студент повинен добрати й 

вивчити необхідну технічну літературу, продемонструвати актуальність теми 

науково-дослідної роботи. Потрібно ознайомитися та застосувати, у разі 

необхідності, методику планування експерименту, використовувати сучасну 

апаратуру та обчислювальну техніку. 

         Пояснювальна записка включає наступні розділи: стан досліджуваного 

питання й поставлення мети і задач дослідження; методика дослідження, 

вживані устаткування, прилади та інше оснащення; результати експериментів; 

методика і результати оброблення експериментальних даних; оцінювання 

точності отриманих результатів; висновки й пропозиції; технологічне 

проектування на виготовлення деталі; економічне обґрунтовування проведених 

досліджень; безпека життєдіяльності. 
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         Графічна частина проекту має містити не менш ніж вісім аркушів 

форматом А1, на яких зображено основні результати досліджень у вигляді 

графіків, діаграм (не менше трьох), схем і креслень експериментальної 

установки (не менше трьох), а також технологічна карта на виготовлення деталі 

й техніко-економічні показники проекту. 

           Обсяг досліджень установлюється керівником дипломного проекту. 

      Обсяг і склад конструкторських дипломних проектів, пов'язаних з 

проектуванням і виготовленням діючих стендів, моделей обладнання, зразків, 

а також з отриманням програмних продуктів, що дозволяють розв’язувати  

технічні або технологічні задачі, установлюється керівником дипломного 

проектування та затверджується на кафедрі. 

           

7  ПОЗНАЧЕННЯ ВИРОБІВ І КОНСТРУКТОРСЬКИХ  ДОКУМЕНТІВ 

 

    Позначення привласнюється кожному виробу. Позначення виробу є 

одночасно позначенням його головного конструкторського документа 

(креслення деталі, специфікації). 

Позначення виробу та його конструкторського документа не повинно 

повторно використовуватися для позначення іншого виробу й 

конструкторського документа. 

          Порядковий номер завдання являє собою порядковий номер теми за 

екраном для наказів. 

       Кожному виду документів привласнюється певний буквений код, 

установлений стандартами ЕСКД, ЕСТД. 

      Планувальне креслення – Пл; креслення загального вигляду – ВЗ; 

складальне креслення – СК; схема електрична принципова  – СЕ; схема 

кінематична функціональна – КФ; схема гідравлічна об'єднана (структурна та 

принципова)  – СГ; інструкція з експлуатації – ІЕ і т.д. 

  

 



 16 

8  НУМЕРАЦІЯ ВИРОБУ 

 

Пояснювальна записка  

Приклад. Позначення пояснювальної записки ДП БП -250.00.00.00ПЗ. 

ДП – дипломний проект; БП – 250 – індекс машини (бетонозмішувача).  

Загальний вигляд (основний документ). 

Приклад. Номер загального виду ДП БП –250.00.00.00ВЗ. 

Складальна одиниця, що входить до загального виду виробу під першою 

позицією, – ДП БП –250.01.00.00СК. 

Складальна одиниця, що входить до загального виду виробу під третьою 

позицією, – ДП БП –250.03.00.00СК. 

Складальна одиниця, що входить до другого вузла виробу під п'ятою 

позицією, – ДП БП –250.02.05.00СК. 

Креслення деталі, що входить до загального виду під четвертою позицією 

за рахунком деталі, – ДП БП -250.00.00.04. 

Креслення деталі, що входить до третього  вузла виробу під сьомою 

позицією за рахунком деталі, – ДП БП -250.03.00.07. 

Креслення деталі, що входить до складального вузла ДП БП –

250.02.05.00СК під третьою позицією за рахунком деталі,–ДП БП –250.02.05.03. 

 

9 ОФОРМЛЕННЯ  ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ  ЗАПИСКИ 

 

 9.1 Загальні вимоги 

На всіх аркушах пояснювальної записки дипломного проекту (окрім 

титульної сторінки і аркушів завдання) наносяться рамки та основні написи. 

Основний напис розташовується на першому (заголовному) аркуші, на 

цьому ж аркуші поміщають зміст. 

Пояснювальна записка виконується на одному боці аркуша білого паперу 

форматом А4 (210х297) з використанням комп'ютера та принтера через півтора 
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інтервали. Колір шрифту повинен  бути чорним, висота букв, цифр  та інших 

знаків – не менш ніж 1,8 мм (кегль 12,14). 

Абзаци в тексті починаються відступом, що дорівнює 15-17 мм. 

Основними вимогами до текстової частини є: чіткість побудови, логічна 

послідовність.   

Термінологія, символи та умовні позначення повинна бути єдиними 

протягом усієї пояснювальної записки і відповідати діючим стандартам.   

Допущені  описки  та  неточності  мають  бути  усунені акуратним стиранням і 

нанесенням на місці виправленого тексту. 

Друкарські помилки, описки та графічні неточності припускається 

підчищати або зафарбовувати білою фарбою та наносити на тому ж самому 

місці виправлення. 

 

9.2 Структура пояснювальної записки  

Пояснювальна записка    має  включати в указаній  послідовності такі  

структурні  

частини: 

– титульну сторінку (чисту сторінку); 

– завдання на проектування; 

– зміст; 

– вступ; 

– основна (проектна) частина; 

– технологічна частина; 

– науково-дослідна частина; 

– економічна частина; 

– безпека життєдіяльності;  

– екологія; 

– висновок; 

– список літератури; 

– додатки (за необхідності). 
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 У змісті послідовно перераховують заголовки структурних частин, 

наступних за "Змістом", а також номери та заголовки розділів і підрозділів 

основної (проектної) частини пояснювальної записки зі вказівкою номерів 

сторінок. 

  У вступі обґрунтовується актуальність теми проекту та її значення для 

галузі. 

  Висновок повинен містити оцінку отриманих результатів і відповідність 

їх вимогам завдання, намічати шляхи подальшої роботи з підвищення техніко-

економічних показників розробленого виробу, процесу і т.д. 

Слова "Зміст", "Вступ", "Висновок", "Список літератури" є заголовками 

відповідних структурних частин, пишуться великими буквами симетрично до 

тексту й не нумеруються.  

 

9.2.1  Рубрикація і нумерація аркушів пояснювальної записки  

Текст основної (проектної) частини записки пояснення підрозділяється на 

розділи, підрозділи, пункти й за  необхідності – на підпункти. Розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти повинні бути пронумеровані арабськими 

цифрами без крапки після номера та записуватися з абзацного відступу.  

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту, за 

винятком додатків.      

Номер підрозділу повинен складатися з номера розділу та підрозділу, 

розділених крапками; пункту – з номера розділу, підрозділу та пункту, 

розділених крапками і т.д. 

Якщо будь-який розділ не має підрозділів, то нумерація пунктів у ньому 

повинна бути в межах цього розділу й номер пункту має складатися з номерів 

розділу та пункту, розділених крапкою. 

 Перелік вимог, вказівок, положень, що містяться в тексті пункту або 

підпункту, позначають малою буквою з дужкою, якщо необхідне посилання в 

тексті на один з переліків. Якщо посилання немає, то перед позицією переліку 

ставиться дефіс. Для подальшої деталізації переліків необхідно 
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використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис 

проводиться з абзацного відступу, як продемонстровано. 

Приклад: 

а) 

б) 

1) 

2) 

3) 

в) 

Кожний пункт, підпункт і перелік записують з абзацного відступу. Розділи 

та підрозділи повинні мати заголовки, записані з абзацного відступу. У 

заголовках перша літера повинна бути великою, інші – малими. Перенесення 

слів у заголовках не допускають. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Заголовки не 

підкреслюють. 

Відстань між заголовком і текстом при виконанні пояснювальної записки 

друкарським способом має дорівнювати трьом-чотирьом інтервалам. 

Кожний розділ потрібно починати з нового аркуша (сторінки). 

 

9.2.2  Оформлення ілюстрацій. Посилання на ілюстрації 

Кількість ілюстрацій (фотографії, схеми, ескізи, діаграми)  повинна бути 

достатньою для пояснення висловлюваного тексту. 

Ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту документа (якомога  

ближче до відповідних частин тексту), так і в кінці його або дані в додатку. 

Усі ілюстрації, якщо їх в документі більше одної, нумерують у межах 

розділу арабськими цифрами (наприклад: Рисунок 1.1, Рисунок 2.3). 

Допускається нумерація ілюстрацій у межах усього документа. 

Ілюстрації за необхідності можуть мати найменування та пояснювальні 

дані (підрисунковий текст). Слово "Рисунок" і найменування розміщують після 

підрисункового тексту та розташовують посередині рядка. 
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Ілюстрації кожного додатка нумерують у межах додатка з додаванням 

перед цифрою позначення додатка. Наприклад: Рисунок А.1. 

У тексті повинні бути посилання на всі рисунки. При посиланні на рисунок 

потрібно писати "...відповідно до рисунка 1.2 ..." 

Діаграми, що зображають функціональну залежність двох і більше змінних 

величин у прийнятій системі координат, повинні бути виконані відповідно до 

правил виконання діаграм. 

Діаграми можуть бути виконані в прямокутній, полярній або просторовій 

системі координат. 

 

Рисунок 1 – Діаграма без шкал 

 

Значення величин, зв'язаних функціональною залежністю, відкладаються 

на осях координат у вигляді шкал у лінійному або нелінійному масштабах. 

Діаграми для інформаційного зображення функціональних залежностей 

припускається виконувати без шкал значень величин. При цьому осі координат 

потрібно закінчувати стрілками, що вказують напрямок зростання значень 

величин (рис. 1). Допускається застосовувати стрілки також і в діаграмах зі 

шкалами за межами шкал (рис. 2) або паралельно осям координат (рис. 3). 

У прямокутній системі координат незалежну змінну потрібно відкладати на 

горизонтальній осі (осі абсцис). Позитивні значення величин відкладаються на 

осях, як правило, вправо і вгору від точки початку відліку. 
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Шкали повинні бути розділені на графічні інтервали ділильними штрихами 

(див. рис. 2), координатною сіткою або поєднанням координатної сітки та 

ділильних штрихів (див. рис. 3). 

У діаграмах, що зображають декілька функцій різних змінних, допускається 

використовувати як  шкали координатні осі  і лінії координатної сітки, що 

обмежують поле діаграми або (і) прямі, розташовані паралельно координатним 

осям (див. рис. 3). 

Діаграми потрібно виконувати лініями за ГОСТ 2.303. Суцільною 

основною лінією (завтовшки s) виконують осі координат і лінії шкал, що 

обмежують поле діаграми. Суцільною тонкою лінією (завтовшки від s/3 до s/2) 

виконують лінії координатної сітки та ділильні штрихи. 

На діаграмі однієї функціональної залежності її зображення виконують 

суцільною лінією завтовшки 2s. 

При зображенні на діаграмі декількох залежностей допускається 

виконувати їх лініями різних типів (суцільний, штриховий і т.д.) і товщини. 

 

 
 

Рисунок  2 – Діаграма зі шкалами 

 

Якщо в певній області співпадають дві й більше ліній, потрібно 

викреслювати одну з них (див. рис. 2). При збігу лінії функціональної залежності 
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з віссю координат або лінією сітки викреслюють лінію функціональної 

залежності. 

Характерні точки ліній функціональної залежності допускається зображати 

кружком (див. рис. 1). 

        Точки діаграми, отримані вимірюванням або розрахунком, позначають 

графічно кружком, хрестиком і т.д. (див. рис. 2). Значення цих символів повинно 

бути роз'яснено на вільному полі діаграми або перед найменуванням. 

Змінні величини на діаграмах позначають символами, найменуваннями, 

найменуваннями й символами, математичними виразами. 

У діаграмі без шкал позначення величини потрібно розміщувати поблизу 

стрілки, якою закінчується вісь (див. рис. 1). 

У діаграмі зі шкалами позначення величини потрібно розміщувати 

усередині шкали (див. рис. 2), а при об'єднанні символу з позначенням одиниці 

фізичної величини –  у вигляді дробу в кінці шкали після останнього числа 

(див. рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Діаграма з поєднанням ділильних штрихів  

з  координатною сіткою 

                Одиниці фізичних величин потрібно проставляти одним з наступних 

способів: 

а) у кінці шкали між останнім і передостаннім числом (див. рис. 3) при 

недоліку місця допускається не наносити передостаннє число; 
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б) разом з найменуванням змінної величини після коми (див.  

рис. 2); 

в) у кінці шкали після останнього числа у вигляді дробу, у чисельнику 

якого проставляють позначення змінної величини, а в знаменнику – позначення 

її одиниці. 

 

       9.2.3 Формули 

Формули та рівняння в тексті потрібно виділяти в окремий рядок. Вище й 

нижче кожної формули  або рівняння повинно бути залишено не менше одного 

вільного рядка.  

У формулах як символи потрібно застосовувати позначення, установлені 

відповідними державними стандартами. Пояснення символів і числових 

коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснені раніше в тексті, 

повинні бути наведено безпосередньо під формулою. Пояснення кожного 

символу треба давати з нового рядка в тій послідовності, у якій символи 

наведені у формулі. Перший рядок пояснення має починатися зі слова "де" без 

двокрапки після нього. 

Наприклад: 

Щільність кожного зразка   , кг/м
3
, обчисляють за формулою 

        
V

m
                                                        (1) 

де m   – маса зразка, кг;  V  – обсяг зразка, м
3
. 

Формули, написані одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють 

комою. 

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках 

операцій, що виконуються, причому знак на початку наступного рядка 

повторюють. При перенесенні формули на знаку множення застосовують знак 

"". 
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Формули, за винятком тих, що поміщаються в додатку, повинні 

нумеруватися крізною нумерацією арабськими цифрами, які записують на рівні 

формули справа в круглих дужках. Одну формулу позначають  –  (1). 

Посилання в тексті на порядкові номери формул дають у дужках, 

наприклад, у формулі (1). 

Формули, що поміщаються в додатках, мають нумеруватися окремою 

нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед 

кожною цифрою позначення додатка, наприклад,  формула (В.1). 

Допускається нумерація формул у межах розділу. У цьому випадку номер 

формули складається з номера розділу та порядкового номера формули, 

розділених крапкою, наприклад (3.1). 

Допускається всередині тексту поміщати короткі формули з раніше 

розшифрованими символами. 

      Числові значення фізичних величин у формулу підставляють у тій самій 

послідовності, у якій наведено у формулі їхні символи. Одиницю фізичної 

величини проставляють тільки у результаті обчислення. 

       Усі формули, якщо їх у документі більше одної, нумерують арабськими 

цифрами в межах розділу. 

    Номер указують з правого боку аркуша на рівні формули в круглих 

дужках. Наприклад, (4.1) –  перша формула четвертого розділу. 

            

 9.2.4  Таблиці 

Таблиці застосовують для кращої наочності й зручності порівняння 

показників. Назва таблиці має відображати її зміст, бути точною та лаконічною. 

Назву потрібно поміщати над таблицею. 

При перенесенні частини таблиці на ту ж саму або інші сторінки назву 

поміщають тільки над першою частиною таблиці. 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. 

Таблиці, за винятком таблиць додатків, потрібно нумерувати арабськими 

цифрами крізною нумерацією. 



 25 

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими 

цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Якщо в документі 

одна таблиця, вона повинна бути позначена "Таблиця 1" або "Таблиця В.1", 

якщо вона наведена в додатку В. 

Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку номер 

таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, 

розділених крапкою. 

На всі таблиці документа повинні бути наведені посилання в тексті 

документа, при посиланні потрібно писати слово "таблиця" зі вказівкою її 

номера. 

Заголовки граф і рядків таблиці потрібно писати з великої букви, а 

підзаголовки граф – з малої букви, якщо вони складають одне речення із 

заголовком, або з великої букви, якщо вони мають самостійне значення. У кінці 

заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки та 

підзаголовки граф указують в однині. 

Таблиці зліва, справа й знизу, як правило, обмежують лініями. 

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. За 

необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф. 

Таблицю, залежно від її розміру, поміщають під текстом, у якому вперше 

дано посилання на неї, або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку 

до документа. 

Над лівим верхнім кутом таблиці на рівні заголовка поміщають напис 

"Таблиця" з вказівкою номера, наприклад,  "Таблиця 6.1".  Якщо в документі 

тільки одна таблиця, вона повинна бути пронумерована "Таблиця 1".   

Таблиця 1 

Номінальний  

діаметр 

різьблення  

болта, гвинта, 

шпильки 

Внутріш-

ній  

діаметр  

шайби 

 

Товщина шайби 

легкої нормальної важкої 

a b a b a b 

2,0 2,1  0,5  0,8  0,5  0,5  - - 

2,5 2,6  0,6  0,8  0,6  0,6  - - 

3,0 3,1  0,8  1,0  0,8  0,8  1,0  1,2  
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Примітка. Тут (і далі за текстом) таблиці наведені умовно для ілюстрації 

відповідних вимог діючого  стандарту. 

Слово "Таблиця" зазначають один раз зліва над першою частиною таблиці, 

над іншими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" зі вказівкою 

номера (позначення) таблиці. 

У тексті записки пояснення повинні бути посилання на всі таблиці. 

Слово "Таблиця" у тексті пишуть повністю зі вказівкою її номера. 

Діагональний розподіл боків та граф не допускається. Графу "№ пор." до 

таблиці не включають.  

 

10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Список використаних джерел складається в порядку появи посилань у 

текстовому документі, нумерується арабськими цифрами без крапки та 

друкується  з абзацного відступу.  

До списку використаних джерел включають усі джерела інформації, 

використані при виконанні проекту. 

Посилання на використані джерела  наводяться в тексті документа  у 

вигляді арабських цифр у квадратних дужках. При посиланні на декілька 

джерел  їх номери наводяться через кому. При посиланні на ряд джерел, що 

продовжуються, у квадратних дужках через дефіс указують перший і останній 

номери ряду джерел. 

 Приклад:  

а) [7]; 

б) [2, 3, 5]; 

в) [3–9]. 
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11 ДОДАТКИ 

 

Додатки оформляють як продовження даного документа або у вигляді  

самостійного документа.  

У тексті на всі додатки дають посилання. 

Додатки розташовують  в порядку  посилань на них у тексті.  

Кожний додаток починається з нової сторінки зі вказівкою вгорі 

посередині сторінки слова «Додаток». 

Додаток повинен мати заголовок, симетричний відносно тексту, з великої 

букви окремим рядком.  

Додатки позначають заголовними літерами українського алфавіту (за 

винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). Наприклад: Додаток А, Додаток Б. 

Додатки мають загальну нумерацію  з рештою частин документа. 

Усі додатки перераховуються в змісті зі вказівкою їх номерів і заголовків. 

 

12 СКЛАДАННЯ СПЕЦИФІКАЦІЇ 

 

Специфікацію складають на кожну складальну одиницю на окремих 

аркушах форматом А4 і підшивають у кінці пояснювальної записки. 

Допускається поєднання специфікації зі складальним кресленням за умови їх 

розміщення на аркуші форматом А4. При цьому специфікацію 

розташовують нижче графічного зображення виробу та заповнюють її в 

тому ж самому порядку і за тією ж формою, що і специфікацію, виконану на 

окремих аркушах. 

До специфікації на виріб, що специфікується, записують основні документи. 

Основним документом на складальну одиницю є специфікація, тому вказуємо 

шифр специфікації та формат специфікації. Основним документом на деталь є 

креслення, тому вказуємо шифр креслення та формат креслення.  

Специфікація складається з розділів, що розташовуються у такій 

послідовності: документація, комплекси, складальні одиниці, деталі, стандартні 
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вироби, інші вироби, матеріали, комплекти. Найменування кожного розділу 

вказують у вигляді заголовка у графі "Найменування" та підкреслюють. Розділи 

виділяють, залишаючи між ними вільний рядок. У розділі "Стандартні вироби" 

записують вироби за категоріями. 

У межах кожної категорії стандартів виробу рекомендується записувати 

за групами, об'єднаними функціональним призначенням (наприклад, 

підшипники, кріпильні вироби і т.д.); у межах кожної групи – в алфавітному 

порядку найменувань виробів; у межах кожного найменування – у порядку 

зростання позначень стандартів, а в межах кожного позначення стандарту – у 

порядку зростання основних параметрів або розмірів виробу. 

До розділу "Інші вироби" вносять вироби, що використовуються не за 

основними конструкторськими документами (за технічними умовами). Порядок 

запису такий самий, як у розділі "Стандартні вироби". 

До розділу "Матеріали" вносять усі матеріали, що безпосередньо входять до 

виробу, що специфікується, і записують їх за видами в наступній послідовності: 

 – метали чорні; 

 – метали магнітоелектричні; 

 – метали кольорові, благородні, рідкі; 

 – кабелі, дроти й шнури; 

 – пластмаси; 

 – паперові та текстильні; 

 – лісоматеріали; 

– гумові й шкіряні; 

 – мінеральні, керамічні; 

 – лаки, фарби; 

 – інші матеріали. 
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13 ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ВИПУСКНИХ 

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ ІЗ 

ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

 

Документ розроблено керуючись основними положеннями Закону 

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

вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, відповідними Постановами Кабінету 

Міністрів України та наказами Міністерства освіти і науки України та 

«Положенням про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних 

і навчальних робіт на академічний плагіат» схваленим Вченою радою КрНУ 

протокол № 4 від 24 листопада 2016 р. 

 

Загальні положення 

1. Перевірці на плагіат підлягають усі види випускних кваліфікаційних 

робіт. Перевірку випускних кваліфікаційних робіт студентів для освітнього 

ступеня (ОС) «Магістр» (освітньо-професійна програма) та ОС «Бакалавр» 

проводити за допомогою репозитарію КрНУ. Глибину вибірки встановити 

п’ять років. Для студентів, які навчаються за ОС «Магістр» (освітньо-наукова 

програма) перевірку випускних робіт здійснювати із залученням репозитаріїв, 

доступних у мережі Internet. 

2. За критерій оригінальності творів приймається показник рівня 

унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних 

засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. 

3. Перевірці підлягає основна частина випускної кваліфікаційної 

роботи. Результатом перевірки є висновок з наведеним відсотком унікальності 

тексту, який слід розуміти наступним чином: 

 висока унікальність 

для випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт – більше 60 %; 

для випускних кваліфікаційних магістерських робіт – більше 70 %; 

 задовільна унікальність 
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для випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт –50–60 %; 

для випускних кваліфікаційних магістерських робіт –60–70 %; 

 достатня унікальність 

для випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт –40–50 %; 

для випускних кваліфікаційних магістерських робіт –50–60 %; 

 дуже низька унікальність 

для випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт – менше 40 %; 

для випускних кваліфікаційних магістерських робіт – менше50 %. 

4. Виявлені у тексті твору запозичення являються 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 автор  твору, 

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

– сталими методиками розрахунку елементів конструкцій, вузлів, 

характеристик, показників тощо. 

5. Студент, що виконав випускну кваліфікаційну роботу, яка має високу, 

задовільну та достатню унікальність тексту допускається до її захисту. 

Рівень унікальності випускної кваліфікаційної роботи враховується 

екзаменаційною комісією під час її оцінювання за допомогою корегуючого 

коефіцієнту k.  

 висока унікальність – k=1,1; 

 задовільна унікальність – k=1,0; 

 достатня унікальність – k=0,9. 

Підсумкова оцінка (ПО), яку студент отримує в результаті захисту, 

розраховується як: 

ПО= kОЗ 
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де ОЗ – оцінка, отримана студентом під час захисту його випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Підсумкова оцінка з урахуванням корегуючого коефіцієнту не може 

перевищувати 100 балів і бути меншою 60 балів. 

6. Студент, випускна кваліфікаційна робота якого має дуже низьку 

унікальність, до захисту не допускається. За письмовою заявою студента 

(Додаток А) робота повинна бути розглянута комісією, яка створюється за 

розпорядження завідувача кафедрою у складі трьох осіб з числа 

висококваліфікованих фахівців відповідної галузі знань.  

Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де 

зазначається коректність посилань або факт плагіату (Додаток Б). Якщо 

посилання коректні, а ідеї та результати, отримані в результаті досліджень, є 

унікальними, студент може бути допущений до захисту. При цьому корегуючий 

коефіцієнт приймається k = 0,8.  

Якщо комісія виявляє факт плагіату, студент не допускається до захисту 

випускної кваліфікаційної роботи та має бути відрахований з університету.  

7. Звіт, в якому наведено відсоток унікальності тексту роботи, є 

обов’язковим та наводиться у додатках до випускної кваліфікаційної роботи. В 

додатках також наводиться протокол роботи комісії для робіт, які мають дуже 

низьку унікальність та допущені до захисту. 

 

Організація перевірки випускних кваліфікаційних робіт 

1. Перевірку випускних кваліфікаційних робіт на плагіат проводять 

відповідальні по кафедрі, затверджені наказом по університету. 

2. Графік перевірки випускних кваліфікаційних робіт визначається 

кафедрою. 

3. Для організації звітності перевірки випускних кваліфікаційних робіт, 

на кафедрах створюють журнали обліку за формою: 

Порядковий 

номер 

ПІБ студента Група Дата 

перевірки 

Підпис 

студента 
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Строк зберігання журналу обліку один навчальний рік, після закінчення 

навчання студентів. 

4. Студент із закінченими розділами випускної кваліфікаційної роботи, 

що підлягають перевірці, звертається до відповідальної особи по кафедрі для 

перевірки унікальності тексту роботи. Розділи повинні бути сформовані у 

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

«ПІБ_група.docx» англійськими літерами.  

Наприклад: Ivanenko_Petro_Oleksandrovich_E17-1.docx. 

Разом з файлом студент надає заяву відповідного зразка (Додаток В). 

4. Відповідальна особа відповідно до графіку, але не пізніше п’яти 

робочих днів,  за допомогою програмно-технічних засобів виконує перевірку 

наданих матеріалів, за результатами якої формує висновок про унікальність 

роботи.  

5. Відповідальна особа по кафедрі зберігає в електронному вигляді 

висновки перевірки розділів випускної кваліфікаційної роботи в повному 

обсязі. Термін зберігання один рік після випуску студента.  

6. Відповідальна особа по кафедрі роздруковує студенту аркуші висновку, 

які містять інформацію щодо результатів перевірки у відсотках та переліку 

посилань із запозиченими та вилученими джерелами та затверджує їх своїм 

підписом. 

7. Студент має право за необхідності доопрацювати відповідні розділи 

випускної кваліфікаційної роботи та подати їх на повторну перевірку. 

Процедура перевірки в цьому випадку така ж сама. 

8. Студент за результатами перевірки долучає в додаток до своєї 

випускної кваліфікаційної роботи звіт з найкращим результатом унікальності 

тексту своєї роботи. 

9. Студент, що не має позитивного висновку про перевірку на 

унікальність випускної кваліфікаційної роботи, не допускається до 

передзахисту і повинен бути відрахований з університету. 
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10. Не пізніше ніж за три дні до захисту, студент, що пройшов 

передзахист, надає відповідальній особі на кафедрі, яка здійснює перевірку 

випускних кваліфікаційних робіт, файл з повною остаточною версією своєї 

випускної кваліфікаційної роботи починаючи з титульного аркушу разом з 

додатками. Робота повинна бути сформована у одному файлі форматів: *.doc, 

*.docx, *.rtf. Назва файлу подається у форматі «ПІБ_група_освітній 

ступінь.docx» англійськими літерами.  

Наприклад: Ivanenko_Petro_Oleksandrovich_E17-1_magistr.docx. 

Після отримання файлу, відповідальний по кафедрі візує роздруковану 

випускну кваліфікаційну роботу. 

Студент, який вчасно не надав електронного варіанту роботи до захисту 

випускної кваліфікаційної роботи не допускається. 

11. Відповідальна особа по кафедрі здає у Центр моніторингу якості 

освіти та академічної доброчесності електронний варіант випускних 

кваліфікаційних робіт не пізніше чим за два тижні після завершення захистів.  

Відповідальна особа по кафедрі несе персональну відповідальність за 

ідентичність електронної та паперової версій випускної кваліфікаційної роботи. 

Передача матеріалів підтверджується актом згідно форми: 

Рік: 

Спеціальність (спеціалізація): 

Порядковий 

номер 

ПІБ студента Група Назва файлу 

 

Акт прийому/здачі випускних кваліфікаційних робіт роздруковується в 

двох примірниках. 

Акт візується відповідальною особою по кафедрі, завідувачем кафедри, 

фахівцем Центру моніторингу якості освіти та академічної доброчесності 

(відповідальним за формування внутрішнього репозитарію) та затверджується 

начальником навчально-методичного відділу. Один примірник акту 

зберігається на кафедрі, інший – у Центрі моніторингу якості освіти та 

академічної доброчесності впродовж п’яти років після випуску студента. 
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Додаток А 

 

Завідувачу кафедри 

____________________ 
(назва кафедри) 

____________________ 

(ПІБ ) 

 

ЗАЯВА 

Я, __________________________________________________________________ 
(ПІБ повністю) 

студент  групи _______________________________________________________ 
(шифр групи) 

спеціальності________________________________________________________ 
(код та назва спеціальності) 

____________________________________________________________________ 

спеціалізації_________________________________________________________ 
(назва спеціалізації) 

____________________________________________________________________ 

освітнього ступеня підготовки __________________________________________ 
(бакалавр, магістр) 

прошу розглянути мою випускну кваліфікаційну роботу на академічний плагіат 

комісією. Висновок про унікальність роботи додається. 

Тема випускної кваліфікаційної роботи: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Дата          Підпис
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Додаток Б 

ПРОТОКОЛ 

засідання комісії щодо виявлення академічного плагіату 

Комісія у складі ______________________________________________________ 

                               (ПІБ всіх членів комісії, з зазначенням наукового ступеня, вченого звання) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

провела розгляд роботи студента 

____________________________________________________________________ 
       (ПІБ повністю) 

групи _______________________________________________________________ 
(шифр групи) 

спеціальності_________________________________________________________ 
(код та назва спеціальності) 

____________________________________________________________________ 

спеціалізації__________________________________________________________ 
        (назва спеціалізації) 

____________________________________________________________________ 

освітнього ступеня підготовки __________________________________________ 
         (бакалавр, магістр) 

на тему  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

При попередній перевірці роботи встановлена унікальність _________ %. 

Комісія визначила: 

навести розгорнутий висновок комісії, в якому відмітити в чому полягає 

унікальність ідеї розробки, графічного матеріалу, розрахунків тощо з 

урахуванням специфіки спеціальності  або аргументовано зазначити факт 

відсутності належного рівня унікальності роботи. 

Висновок: 

(робота може бути допущена до захисту / робота не може бути допущена до 

захисту).  
 

Члени комісії: 

ПІБ Підпис 

ПІБ Підпис 

ПІБ Підпис 

Завідувач кафедри ___________________ 

      (назва кафедри)                                                              ПІБ 
 

Дата Підпис 
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Додаток В 

 

 

ЗАЯВА 

Я, __________________________________________________________________ 
(ПІБ повністю) 

студент  групи _______________________________________________________ 
(шифр групи) 

спеціальності________________________________________________________ 
(код та назва спеціальності) 

____________________________________________________________________ 

спеціалізації_________________________________________________________ 
(назва спеціалізації) 

____________________________________________________________________ 

освітнього ступеня підготовки __________________________________________ 
(бакалавр, магістр) 

 

заявляю, що моя випускна кваліфікаційна робота на тему: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

виконана самостійно і в ній не міститься елементів плагіату. Всі запозичення з 

друкованих та електронних джерел мають відповідні посилання. 

Я ознайомлений(а) з чинним «Положенням про перевірку наукових, 

навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний 

плагіат» у КрНУ, згідно з яким виявлення плагіату є підставою для відмови в 

допуску випускної кваліфікаційної роботи до захисту. 

 

Дата          Підпис 

 

Керівник____________        Підпис 
     (ПІБ) 
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14 ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Готовність дипломного проекту до захисту в ДЕК (Державній 

екзаменаційній комісії) визначається керівником і підтверджується його 

підписом на кожному аркуші графічних і в установлених місцях текстових 

матеріалів. Вони підписуються спочатку студентом, потім – консультантами, 

керівником і відповідальним за нормоконтроль. 

Готовий проект студент разом з письмовим відгуком керівника подає 

завідувачеві випускаючої кафедри. Завідувач кафедри на підставі цих 

матеріалів вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи про це 

відповідний запис у розрахунково – пояснювальній  записці і підписуючи 

графічний матеріал. Якщо він не вважає можливим рекомендувати дипломний 

проект до захисту, питання розглядається на засіданні кафедри за обов'язкової 

участі керівника проекту. Протокол засідання кафедри через декана факультету 

подається на затвердження ректору університету. 

Дипломний проект, допущений до захисту, направляють на рецензію. 

Призначення рецензента з дипломного проекту проводиться завідувачем 

випускаючої кафедри та оформляється наказом по університету. Рецензентом 

не може бути викладач тієї ж самої кафедри. 

Студент повинен ознайомитися з рецензією  до засідання ДЕК. 

На засіданні Державної атестаційної  комісії студентові для викладу змісту 

проекту надають не більше ніж 15 хвилин (рекомендований час доповіді – 10 

хвилин). У процесі захисту проекту студентові може бути задано будь-яке 

питання за змістом проекту. 

За наслідками захисту дипломного проекту визначається оцінка, яка 

оголошується студентові в день захисту після закритого засідання ДЕК. Якщо 

захист дипломного проекту визнаний незадовільним, ДЕК вирішує, чи може 

студент подати до повторного захисту той же самий проект з доробками, 

визначеними комісією, або ж зобов'язаний розробити новий проект, тема якого 

видається відповідною кафедрою. 
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15 ВИСНОВОК 

 

У методичних вказівках наведено основні відомості за нормативними 

документами, діючими на грудень 2016 року. Додаткову інформацію з норм  і 

стандартів студенти можуть отримати, скориставшись ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 

2.106-96. 

 

16 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених при захисті атестаційної роботи 

приймається комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. При 

однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. 

При прийняті рішення ЕК про остаточну оцінку береться до уваги: 

1. Зміст та оформлення випускної роботи, повнота розкриття 

досліджуваної теми, наявність власних розробок, обґрунтованість рішень. 

2. Зміст та рівень представлення доповіді під час захисту. 

3. Відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії. 

4. Зміст наочності та її відповідність темі. 

5. Оцінки керівника та рецензента. 

Оцінка «відмінно» виставляється студенту за умов: 

а) повноти розкриття теми випускної роботи;  

б) актуальності обраної теми;  

в) обґрунтованості методів дослідження та достовірності результатів 

дослідження; 

г) висвітлення проблемних питань за темою; 

д) відсутності зауважень до оформлення роботи; 

є) представлення змістовної, лаконічної та повної доповіді з включенням 

власних конкретних пропозицій. 
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Відповіді на питання членів комісії повинні бути:  

по-перше, по-суті; 

по-друге, надані грамотною, професійною мовою.  

Наочність, що виноситься на захист, повинна відображати основні 

результати дослідження, бути максимально інформаційною, відображати 

досліджувані процеси в динаміці. 

Оцінка «добре» виставляється студенту за умов: 

а) повноти розкриття теми випускної роботи;  

б) актуальності обраної теми;  

в) обґрунтованості  методів дослідження та достовірності результатів 

дослідження; 

г) висвітлення проблемних питань за темою; 

д) наявності деяких зауважень до оформлення роботи; 

е) представлення змістовної доповіді, однак без включення власних 

конкретних пропозицій; 

ж) у випадку, коли відповіді на питання членів комісії не є чіткими, 

повними. 

Наочність, що виноситься на захист, повинна відображати основні 

результати дослідження, бути максимально інформаційною, відображати 

досліджувані процеси в динаміці. 

Оцінка «задовільно» виставляється студенту якщо: 

а) тема атестаційної роботи розкрита не повністю; 

б) у роботі зроблено висновки за результатами відсутніх досліджень; 

в) є суттєві зауваження до оформлення роботи; 

д) доповідь має ознаки формалізму та не відчувається знання об’єкту 

дослідження; 

е) у випадку, коли відповіді на питання членів комісії не є чіткими, 

повними та правильними або частково відсутні; 

з) наочність, що виноситься на захист, містить помилки, або взагалі не 

відображає тему роботи; 

ж) відсутні аргументовані пояснення щодо презентаційних матеріалів. 
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Критерії оцінювання результатів виконання та захисту магістерської роботи  

Критерії оцінювання 

Макс. 

к-сть 

балів 

Зміст критеріїв оцінювання 

Оцінка 

в 

балах 

Актуальність теми, її 

відповідність сучасним 

вимогам 

10 – відповідає повністю 10 

– відповідає неповністю 8 

– відповідає недостатньо 6 

Повнота, науковий рівень 

обґрунтування розробок і 

запропонованих рішень 

20 – достатньо повно й 

обґрунтовано 

20 

– недостатньо повно й 

обґрунтовано 

16 

– неповно та недостатньо 

обґрунтовано 

12 

Практична цінність 

розробок і запропонованих 

рішень, їх застосування в 

професійній діяльності 

20 – мають практичну цінність 

для подальшої наукової 

діяльності  

20 

– частково мають практичну 

цінність  

16 

– деякі елементи розробок 

мають практичну цінність 

12 

Відповідність роботи 

вимогам нормативних актів 

України, якість оформлення 

матеріалів 

10 – достатньо повна, висока 

якість 

 

10 

– недостатньо повна, 

прийнятна якість 

8 

– неповна, невисока якість 

 

6 

Змістовність доповіді та 

відповідей випускника на 

запитання членів ЕК під час 

захисту основних положень 

роботи 

40 – доповідь та відповіді на 

запитання повні, послідовні, 

логічні 

40 

– доповідь та відповіді на 

запитання недостатньо 

повні, послідовні та логічні 

32 

– непослідовно та нелогічно 

побудована доповідь, 

недостатньо повні відповіді 

на запитання 

24 

Усього 100   
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Методичні    вказівки  щодо   виконання магістерської роботи для  

студентів денної  форми  навчання зі спеціальності 133 –  «Галузеве 

машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Підйомно-

транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» 

освітнього ступеня «Магістр» 
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