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ВСТУП 

 

Основним завданням, що ставиться перед студентами під час виконання 

курсового проекту, є набуття  навичок самостійної роботи щодо проектування 

комп’ютеризованих систем керування технологічними об’єктами та процесами. 

Курсовий проект проводиться на підгрунті використання та узагальнення тео-

ретичних та практичних знань, отриманих під час вивчення спеціальних курсів 

та загальнотехнічних дисциплін, що входять до навчального плану підготовки 

бакалавра. 

Зміст курсового проекту визначається професійним спрямуванням, ви-

кладеним в освітньо-професійній програмі, та кваліфікаційною характеристи-

кою, сформованою випусковою кафедрою і затвердженою фаховою радою спе-

ціальності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні принципи побудови комп’ютеризованих систем керування 

технологічними процесами та допоміжних операцій; методику вибору керува-

льного пристрою та комплектувальних систем, мережних технологій; методи 

програмування комп’ютеризованих систем; 

уміти: створити комп’ютеризовану систему керування для заданого тех-

нологічного об’єкта чи автоматизованої установки; орієнтуватись у виборі не-

обхідних комплектувальних комп’ютеризованих систем керування та програм-

них контролерів; зробити пошук в інформаційних мережах технічних та про-

грамних елементів системи; скласти програму керування вибраними засобами. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Мета і завдання курсового проекту 

Курсовий проект (КП) з навчальної дисципліни – це творче індивідуальне 

завдання, кінцевим результатом виконання якого є розробка нового продукту 

(пристрою, обладнання, технологічного процесу, механізму, апаратних і про-

грамних засобів тощо (або їх окремих частин). Курсовий проект містить розра-

хунково-пояснювальну записку, креслення та інші матеріали, які визначаються 

завданням на курсове проектування. Курсовий проект виконується студентом 

самостійно під керівництвом викладача протягом визначеного терміну в одно-

му семестрі згідно з технічним завданням на підгрунті знань та умінь, набутих з 

цієї та суміжних дисциплін, а також матеріалів промислових підприємств і нау-

ково-дослідних установ, патентів тощо. 

Курсова робота з навчальної дисципліни – це  індивідуальне завдання, яке 

передбачає розробку сукупності документів (розрахунково-пояснювальної або 

пояснювальної записки, за необхідності – графічного, ілюстративного матеріа-

лу), та є творчим або репродуктивним розв’язанням конкретного завдання щодо 

об’єктів діяльності фахівця (пристроїв, обладнання, технологічних процесів, 

механізмів, апаратних та програмних засобів або їх окремих частин тощо), ви-

конаним студентом самостійно під керівництвом викладача протягом визначе-

ного терміну в одному семестрі згідно з технічним завданням на підгрунті 

знань та умінь, набутих з цієї та суміжних дисциплін. 

Курсовий проект  з дисципліни «Проектування комп'ютеризованих сис-

тем управління технологічним процесом» (ПКСТП) має виявити загальнотехні-

чну та спеціальну інженерну підготовку студента, знання сучасних тенденцій у 

галузі комп’ютеризованих систем керування технологічними процесами та 

комп’ютерних інформаційних технологій різноманітного призначення. КП з 

ПКСТП входить до складу професійно-орієнтованих проектів (рис.1.1) для під-

готовки студентів зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ

ПРОЕКТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Метою курсового проекту є здобуття навичок з розв’язання задач, 
пов’язаних з визначенням основних показників надійності роботи 
розробленої схеми системи управління, розрахунком витрат на 
розробку системи та її впровадження у виробництво 

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ:

Програмний 
розділ

Задачі та функції 
програмного 
забезпечення
Загальний 
алгоритм роботи 
програми
Алгоритми 
функціонування 
підпрограм
Опис протоколів 
зв’язку та взаємодії 
між готовими 
програмними 
модулями, опис 
дерева об’єктів

Розробка функціональної 
схеми системи
Вибір обладнання 
(первинні вимірювальні 
перетворювачі, пристрої 
нормалізації та 
гальванічної розв’язки, 
силове обладнання,вибір 
апаратних керуючих 
засобів)
Розробка принципової 
схеми системи 
управління
Побудова та аналіз 
часових діаграм роботи 
системи управління
Розробка друкованої 
плати системи

Схемотехнічний 
розділ

Розробка 
математичної моделі 
системи 
управління(обґрунтува
ння способу розробки 
математичної моделі, 
математичний опис 
елементів системи, 
структурна схема 
математичної моделі)
Аналіз первинних 
сигналів системи 
управління
Аналіз системи 
управління
Синтез 
функціональних 
регуляторів системи

Аналітичний розділ

Опис 
функціонально –
технологічної 
структури об’єкта 
управління 
(характеристика 
технопроцесу, 
опис виконавчих 
механізмів, аналіз 
існуючого способу 
управління та його 
недоліки)
Технічне завдання 
на розробку 
системи 
управління

Технологічний 
розділ

ПРИКЛАДНЕ ОБЄ’КТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Мета виконання проекту - опанування об'єктно-орієнтованої парадігмою при реалізації керуючих алгоритмів на прикладах створення програмних 
додатків для персонального комп'ютера

Третій розділ
Програмна реалізація об'єктів, створення 
робочого проекту додатка, тестування 
програми

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ:

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Курсовий проект націлений на здобуття навиків самостійної роботи щодо 
програмування мікропроцесорних систем управління для конкретного 
технологічного об'єкту або процесу 

ЗМІСТ КУРСОВОГО:

ТЕХНОЛОГічНИЙ 
розділ

Структура та порядок роботи 
системи автоматичного 
управління

Функціональні та принципові 
схеми пристроїв

Задачі та функції системи 
керування, опис вхідних та 
вихідних даних, обмеження 
системи

Вимоги до керуючого 
програмного забезпечення. 
Постановка задачі програмування

Аналітичний розділ

Розрахунок потрібної 
дискретності роботи 
пристроїв

Розрахунок програмних 
коефіцієнтів

Розробка загального 
алгоритму роботи 
системи

Проектування 
алгоритмів 
функціонування окремих 
процедур і функцій

Програмний розділ
Опис інтерфейсів зв'язку, 

апаратних портів вводу/
виводу, бібліотечних функцій

Взаємодія програмного 
забезпечення з іншими 
програмними модулями

Розробка і докладний опис 
програмних модулів

Опис контрольних 
прикладів, аналіз результатів 
тестування

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ:

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 
МІКРОПРОЦЕСОРІВ

Мета виконання роботи - навчити розробляти 
керуючі процедурно-орієнтовані алгоритми для 
простих систем дискретного керування та 
реалізовувати їх на мові Асемблер під вибраний тип 
мікроконтролера

Перший розділ
Перелік задач програмного забезпечення, 
опис окремих змінних та рутинних програм, 
загальний опис логіки роботи програми. 
Складання докладних алгоритмів.

Другий розділ
Практична реалізація задачі на мові Асемблер, 
опис та коменарі програмного коду з 
посиланням на відповідні блоки алгоритму

Третій розділ
Відлагодження  програмного забезпечення 
шляхом комп'ютерного емулювання та 
представлення результатів тестування 
на прикладах.

ЗМІСТ КУРСОВОЇ:

ОСНОВИ ЗБОРУ, ПЕРЕДАЧІ ТА 
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Мета курсової роботи - придбання навиків та вмінь щодо 
розробки, реалізації та аналізу роботи цифрових фільтрів 
в системах передачі та обробки інформації на базі 
сучасних мікропроцесорних пристроїв з використанням 
прикладних пакетів програмування

Призначення, аналіз існуючих типів та способів синтезу 
цифрових фільтрів для систем передачі та обробки інформації

Порівняльний аналіз сучасних програмно-апаратних 
комплексів для синтезу та дослідження цифрових фільтрів 
(плати фірм Texas Instruments, Motorola, Analog Devices та ін.)

Технічні характеристики комплексів
Основи роботи з керуючим програмним забезпеченням 
комплексів (Code Compressor Studio, LabView DSP Module та 
ін.)
Визначення параметрів заданого типу цифрового фільтру з 

використанням прикладних пакетів програмування (MathCAD, 
MatLab, LabView)

Реалізація одержаного в п.3 цифрового фільтру на 
програмно-апаратному комплексі

Дослідження роботи синтезованого цифрового фільтру та 
висновки

ЗМІСТ КУРСОВОЇ:

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ

Програмний розділ
Модель розподілу 
адресного простору
Часові діаграми 
режимів роботи 
МПС
Алгоритм програми 
МПС
Розробка програми 
МПС

Розробка 
функціональної 
схеми МПС
Розробка 
принципової схеми 
МПС
Розрахунок 
споживаної 
потужності 
системи

Схемотехнічний 
розділАналіз поставленої задачі

Розкриття 
математичних принципів 
функціонування 
розроблюваної системи
Аналіз можливих варіантів 
технічної реалізації 
системи з використанням 
сучасної елементної бази
Формування мети та 
задач проекту

Аналітичний розділ

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ:

Метою курсового проекту є здобуття навиків побудови
принципових схем основних блоків мікропроцесорних систем, 
ознайомлення з методами розробки алгоритмів функціонування 
систем в цілому та основних фрагментів прикладного 
програмного забезпечення

ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Опис структури об'єкта управління.
Аналіз об'єкта, що потребує управління.
Формування мети розробки - за допомогою яких показників   

задовольняються потреби технологічного процесу.
Технічні характеристики (вимоги до системи).
Якісні характеристики.
Економічні характеристики.
Існуючі обмеження.

Постановка задачі управління технологічним процесом 
(формування технічного завдання).

Пошук та аналіз аналогів (конфігурація системи 
управління).

Огляд літератури (вибір способу та засобів побудови
системи).
Ознайомлення з новими теоретичними відомостями 

(вибір інструментальних засобів розробки програми).

Технологічний розділ
Розробка математичної моделі системи управління.

 Обґрунтування способу розробки математичної моделі 
(аналітичний або експериментальний).

 Математичний опис елементів системи (диференційні 
рівняння, передатні функції).

 Математична модель об'єкта управління з 
обґрунтуванням та вибором структури САК.
Аналіз первинних сигналів системи управління (згладжування, 
апроксимація, фільтрація, спектральний аналіз).
Аналіз системи управління (показники якості, аналіз 
стійкості).
Синтез функціональних регуляторів системи (обґрунтування 
типу та розрахунок коефіцієнтів регуляторів).
Статичні та динамічні показники об'єкта (знайдені 
експериментально або в технічній літературі).

Аналітичний розділ Схемотехнічний розділ
Структурна схема автоматизованої системи 

управління
 Формалізація зовнішніх сигналів АСУ

Аналіз та вибір датчиків контролю 
параметрів об'єкта

Пристрої нормалізації та гальванічної 
розв'язки

Аналіз та вибір виконуючих механізмів та 
приводів

Вибір мікропроцесорних пристроїв
Розробка функціональної схеми
Розробка принципових схем пристроїв
Розробка друкованої плати
Розробка монтажної схеми
Розробка технічної документації

Метою курсового проекту є здобуття навиків самостійного інженерного проектування повнофункціональних сучасних систем керування, у 
вигляді принципових схем на основі сучасних схемотехнічних елементів, для конкретного технологічного об'єкту або процесу

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ:

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
РОЗДІЛ

АНАЛІТИЧНИЙ 
РОЗДІЛ

СХЕМОТЕХНІЧНИЙ 
РОЗДІЛ

ПРОГРАМНИЙ 
РОЗДІЛ

НАДІЙНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Перший розділ
Опис логіки роботи програми, вихідні дані, 
докладний перелік задач та функцій, ескізи 
програмних вікон.

Другий розділ
Створення UML-діаграм роботи програмного 
забезпечення, розробка структури класів, даних і 
функцій-членів.

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА
(КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ)

ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ АВТОМАТИКИ ТА 
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Метою курсової роботи є вивчення схемотехніки 
окремих пристроїв, роботи і вибору готових елементів 
автоматики і СУ та набуття навиків самостійного 
інженерного проектування сучасних систем автоматики

Вибір і опис принципу дії первинних перетворювачів (датчиків) 
для контролю параметрів технологічних процесів
Розрахунок, вибір та опис принципу дії модулів гальванічної 
розв'язки аналогових та дискретних сигналів
Розрахунок, вибір та опис принципу дії фільтруючих 
пристроїв
Розрахунок параметрів, вибір аналого-цифрових 
перетворювачів
Розрахунок параметрів, вибір цифро-аналогових 
перетворювачів
Розрахунок і вибір підсилювачів потужності

ЗМІСТ КУРСОВОЇ:

СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ(КАФЕДРА КІС)

Розрахунок 
економічної 

ефективності

Обґрунтування 
вибору методу 
розв’язання
Розрахунок затрат 
на розробку 
системи та 
впровадження її у 
виробництво
Розрахунок строку 
окупності витрат

Принципова схема, опис її роботи на 
функціональному рівні
Обґрунтування вибору елементної 
бази та перелік її елементів
Розрахунок надійності елементів 
схеми;
Розрахунок імовірнісних 
характеристик надійності системи 
управління протягом заданого часу 
роботи
Порівняльна оцінка надійності 
розроблюваної схеми з подібними 
фірмовими пристроями

Розрахунок надійності

Структурна, 
функціональ
на схеми 
системи 
управління
Умови 
роботи
Опис 
технологічн
ого процесу

Технологічний 
розділ

Метою проекту є придбання практичних навичок з розробки та дослідження комп’ютеризованих 
систем управління технічними процесами та об’єктами на базі сучасної елементної бази

 

Рисунок 1.1 – Курсові проекти та роботи зі спеціальності  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 



7 
 

Курсовий проект передбачає самостійну творчу працю студента. За при-

йняті в проекті технічні рішення та достовірність усіх розрахунків відповідає 

студент як автор проекту. 

Метою проекту є набуття практичних навичок з розробки та дослідження 

комп’ютеризованих систем керування технічними процесами та об’єктами на 

базі сучасної елементної бази. 

Завданнями курсового проекту є: 

– розвиток самостійної праці при  розв’язанні  задач згідно з технічним 

завданням (ТЗ); 

– закріплення та розвиток розрахункових, проектно-конструкторських, 

дослідницьких та експериментальних здобутків та навичок; 

– використання набутих знань під час розв’язання конкретних наукових, 

технічних та виробничих завдань у галузі проектування комп’ютерних  техно-

логій та технічного супроводження їх експлуатації; 

– удосконалення та розвиток умінь і навичок комплексного розв’язання 

конструкторсько-технологічних, техніко-економічних завдань, які виникають 

під час проектування комп’ютеризованих систем керування; 

– удосконалення умінь та навичок спеціалізованого програмування 

комп’ютеризованих засобів систем керування; 

– розвиток і удосконалення умінь та навичок відтворювати одержані тех-

нічні рішення у вигляді технічних норм, що відповідають вимогам діючих ста-

ндартів. 

Курсові проекти (роботи) сприяють розширенню і поглибленню теорети-

чних знань, розвитку навичок їх практичного використання, самостійного 

розв’язання конкретних завдань. 

Тематика курсових проектів (робіт) має відповідати завданням навчаль-

ної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного 

фаху. Тематика курсових проектів (робіт) затверджується на засіданнях кафед-

ри.   
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Тему та індивідуальне завдання на курсове проектування видає керівник 

проекту протягом перших двох тижнів з початку семестру, у якому виконується 

курсовий проект. На виконання курсових проектів (робіт)  у робочій навчальній 

програмі дисципліни необхідно передбачити не менше 20–40 годин СРС.  

Студент має право вибору теми курсового проекту (роботи). Закріплення 

тем курсових проектів реєструється у журналі із зазначенням дати. 

Проект виконується під контролем керівника. Керівництво курсовими 

проектами (роботами) здійснюється викладачами.  

Захист курсового проекту (роботи) студентом проводиться перед комісі-

єю, яка складається з двох викладачів кафедри, у тому числі й керівника курсо-

вого проекту (роботи). 

Результати захисту проекту (роботи) оцінюються за чотирибальною шка-

лою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Студент, який без поважної причини не подав курсовий проект (роботу) у 

зазначений термін або не захистив його, уважається таким, що має академічну 

заборгованість. У разі отримання незадовільної оцінки студент за рішенням ко-

місії виконує курсовий проект за новою темою або переопрацьовує попередню 

роботу в термін, визначений деканом. 

Навчальним планом з дисципліни «Проектування комп'ютеризованих си-

стем управління» передбачено виконання курсового проекту для студентів 5-го 

курсу денної форми і 6-го курсу для студентів заочної форми навчання.  

1.2 Основні етапи виконання курсового проекту  

Основними етапами виконання курсового проекту є: 

− вибір теми; 

− видача викладачем, керівником проекту, завдання для його виконання; 

− підготовка студентом необхідної інформаційної бази для виконання 

проекту; 

− написання, виконання графічної частини проекту і його оформлення; 

− подання курсового проекту для рецензування; 
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− робота студента над зауваженнями рецензента;  

− захист курсового проекту. 

Студенти мають виконати курсовий проект і подати його викладачеві в 

термін, передбачений в індивідуальному завданні. Слід також мати на увазі, що 

якщо в роботі є помилки в теоретичній і графічній частинах, якщо він не відпо-

відає вимогам щодо оформлення, то до захисту робота не допускається і повер-

тається студенту на доопрацювання.  

Для вибору теми курсового проекту студенти можуть використати реко-

мендовану тематику, яка знаходиться в додатку А. Крім того, студенти можуть 

запропонувати й іншу тему. Але вона має бути актуальною, відповідати тема-

тичній спрямованості навчальної дисципліни «Проектування 

комп’ютеризованих систем управління». Основними критеріями вибору теми є 

її актуальність, новизна, перспективність, відповідність профілю навчання, мо-

жливість розробити тему в обмежений час, зібрати необхідну інформацію і ви-

конати необхідні розрахунки. Вибрані теми курсових проектів розглядаються 

на засіданні предметної комісії й затверджуються головою комісії. Кожний сту-

дент виконує індивідуальну тему курсової роботи.  

Відповідно до теми курсового проекту кожний студент отримує індивіду-

альне завдання. Таке завдання фактично є короткою формою технічного за-

вдання (ТЗ). Воно містить: 

− тему проекту; 

− основні початкові дані до проекту; 

− перелік питань, які необхідно розглянути в проекті (теоретична та 

технічна частини змісту пояснювальної записки); 

− перелік графічного матеріалу (плакатів), який має виноситись на 

захист; 

− основні етапи виконання завдання та термін закінчення роботи. 

Завдання на курсовий проект оформлюється на спеціальному бланку. По-

трібно звернути увагу на те, що для робіт, пов’язаних з розробкою програмного 
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забезпечення, зміст початкових даних суттєво залежить від специфіки завдання, 

й тому він тут окремо не регламентується. На етапі виконання курсового проек-

ту студент має самостійно розробити ТЗ, спираючись на отримане завдання на 

роботу. 

Для написання курсового проекту досить важливим є збір у достатньо 

повному обсязі необхідної інформації, оскільки недостатність її не дозволить 

виконати вибрану тему на належному рівні, зробити обґрунтовані висновки. 

Одержання занадто значного обсягу інформації, відсутність чіткого взає-

мозв’язку між метою завдання і показниками виконаної роботи можуть призве-

сти до негативних наслідків – порушення передбачених термінів виконання ку-

рсового проекту, недостатньої глибини виконання окремих питань. Курсовий 

проект має ґрунтуватися на законодавчих, нормативно-правових і нормативно- 

технологічних документах. Необхідно використовувати основну і додаткову лі-

тературу, перелік якої вказується в індивідуальному завданні, яке видається 

студентові разом з темою завдання.  

1.3 Структура курсового проекту і вимоги до його змісту 

Згідно з вимогами до змісту основної частини пояснювальної записки 

можна сформувати типову структуру для виконання курсового проекту з дис-

ципліни «Проектування комп'ютеризованих систем управління», наприклад: 

ВСТУП 

1 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

1.1. Опис функціонально-технологічної структури об’єкта керування  

1.2. Технічне завдання на розробку системи керування 

2 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 

2.1 Розробка математичної моделі системи керування 

2.1.1 Обґрунтування способу розробки математичної моделі 

2.1.2 Математичний опис елементів системи 

2.1.3 Структурна схема математичної моделі 

2.2 Аналіз первинних сигналів системи керування 
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2.3 Аналіз системи керування  

2.4 Синтез функціональних регуляторів 

2.5 Висновки до розділу 

3 СХЕМОТЕХНІЧНИЙ РОЗДІЛ 

3.1 Розробка функціональної схеми системи 

3.2 Вибір обладнання 

3.2.1 Первинні вимірювальні перетворювачі 

3.2.2 Пристрої нормалізації та гальванічної розв’язки 

3.2.3 Силове обладнання 

3.2.4 Вибір апаратних керувальних засобів 

3.2.4.1 Розрахунок апаратних затримок у системі керування 

3.2.4.2 Вибір мікропроцесорних пристроїв 

3.3 Розробка принципової схеми системи керування 

3.3.1 Принципові схеми функціональних блоків системи 

3.3.2 Розрахунок споживаної потужності 

3.3.3 Розрахунок блока живлення 

3.4 Побудова та аналіз часових діаграм роботи системи керування 

3.5 Розробка друкованої плати системи 

3.6 Висновки до розділу 

4 ПРОГРАМНИЙ РОЗДІЛ 

4.1 Завдання та функції програмного забезпечення 

4.2 Загальний алгоритм роботи програми 

4.3 Алгоритми функціонування підпрограм 

4.4 Опис протоколів зв’язку та взаємодії між готовими програмними мо-

дулями, опис дерева об’єктів 

4.5 Висновки до розділу 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 
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Обсяг курсового проекту має складати 30–50 сторінок.  

Пояснювальна записка має містити: 

− титульний аркуш; 

− завдання на проект; 

–   реферат з  переліком умовних скорочень, символів, одиниць і термінів, 

указаною числом сторінок, рисунків, таблиць тощо; 

− зміст; 

− вступ; 

− основну частину; 

− висновок; 

− список використаних літературних джерел; 

− додатки. 

Графічна частина курсового проекту включає: 

− функціонально-технологічну схему об’єкта керування; 

− аналіз математичної моделі системи керування; 

− функціональну схему системи керування; 

− принципову схему системи керування; 

− алгоритмічне забезпечення системи керування. 

Наповнення окремих підпунктів пояснювальної записки та графічний 

матеріал може коригуватись залежно від теми проекту. 

Титульний аркуш записки виконують за формою додатка А. Під час офо-

рмлення титульного аркуша використовується 14 шрифт Times New Roman.  

Завдання на курсовий проект виконують за формою додатка Б. 

Реферат призначений для ознайомлення із запискою. Він має бути корот-

ким, інформативним і містити відомості, що дозволяють прийняти рішення про 

доцільність читання всього звіту.  

Реферат розміщують за аркушем технічного завдання, починаючи з нової 

сторінки. 

Реферат має містити: 
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 – відомості про обсяг записки, кількість частин записки, кількість ілюст-

рацій, таблиць, додатків, кількість джерел переліку посилань (усі відомості на-

водять, включаючи ці речення); 

 – текст реферату; перелік ключових слів. 

Текст реферату має відображати інформацію, подану в записці, і, як пра-

вило, у такій послідовності: 

– об’єкт дослідження або розробки; мета роботи, методи дослідження й 

апаратура; результати та їх новизна; 

– основні конструктивні, технологічні й текінко-експлуатаційні характе-

ристики і показники; 

– рекомендації про використання результатів роботи;  

– сфера застосування; значущість роботи і висновки; 

– прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження або розробки. 

Частини реферату, до яких відсутні відомості, опускають. 

Реферат необхідно виконувати обсягом не більше 500 слів, бажано, щоб 

він розташовувався на одній сторінці формату А4. 

Ключові слова, важливі для розкриття суті проекту, розташовують після 

тексту реферату або окремо на аркуші «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», 

який розташовують безпосередньо після реферату на новій сторінці. 

Перелік ключових слів включає від 5 до 15 слів (словосполучень), надру-

кованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми. 

Перелік має розташовуватися колонкою. Зліва в алфавітному порядку на-

водять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, справа – їх 

детальну розшифровку. 

Відокремлена частина слова позначається графічно: крапкою, cкісною 

рискою, дефісом. Наприклад: р. – рік; інж.-мех. – інженер-механік; с.-г. – сіль-

ськогосподарський; н/Д – на Дону. Крапка як знак скорочення ставиться тоді, 

коли під час читання вголос скорочення вимовляється у повній формі, за винят-

ком: 
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− абревіатур (ККД, ЕРС, НГУ); 

− скорочення із застосуванням скісної риски (н/Д); 

− у середині подвоєного однолітерного графічного скорочення (рр.); 

− наприкінці скорочень, утворених вилученням голосних (млрд, млн); 

− після скорочених позначень одиниць фізичних величин (25 мм, 47 кг). 

Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової 

сторінки. У змісті мають бути зазначені порядкові номери (якщо вони є) і заго-

ловки всіх структурних одиниць записки (крім реферату, переліку умовних по-

значень), включаючи вступ, висновок, перелік посилань і додатки. Пункти і пі-

дпункти, які не мають заголовків, у змісті не вказують. Прикладом змісту є 

вищенаведена типова структура курсового проекту. 

Основна частина пояснювальної записки проекту має складатися з таких 

головних розділів. 

1. Технологічний розділ. Розділ включає в себе опис функціонально-

технологічної структури об’єкта керування (характеристика технологічного 

процесу, опис виконавчих механізмів, аналіз існуючого способу керування та 

його недоліки) та технічне завдання на розробку системи керування. 

Підрозділ «Технічне завдання» оформлюється згідно з ГОСТ 19.201-78, а 

також з урахуванням ЄСКД у випадку проектування програмно-апаратного 

комплексу. 

У загальному випадку ТЗ включає в себе техніко-економічне обґрунту-

вання (мета розробки, призначення ТС чи ПЗ, сфера застосування), технічні 

умови (вимоги), умови експлуатації та інше. 

Для формування технічного завдання проводяться науково-пошукові або 

дослідні роботи, які вміщують: 

− пошук та аналіз аналогів; 

− патентний пошук; 

− огляд літератури; 

− ознайомлення з новими теоретичними відомостями. 
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На підставі проведених робіт та  відповідно до завдання керівника фор-

мується: 

− конфігурація системи керування; 

− вибір комп’ютерних засобів та інтерфейсу; 

− вибір інструментальних засобів розробки програми. 

2. Аналітичний розділ.  Розділ включає в себе обґрунтування способу ро-

зробки математичної моделі (аналітичний або експериментальний), математич-

ний опис елементів системи (диференціальні рівняння, передатні функції), опис 

структурної схеми математичної моделі та взаємозв’язку елементів), аналіз та 

обробку первинних сигналів системи керування (згладжування, апроксимація, 

фільтрація, спектральний аналіз), аналіз стійкості та  показників якості системи 

керування,  обґрунтування типу та розрахунок коефіцієнтів функціональних  

регуляторів системи. 

3. Схемотехнічний розділ.  Розділ включає в себе опис розробки функціо-

нальної та принципової схем системи керування; обґрунтування вибору облад-

нання (первинні вимірювальні перетворювачі, пристрої нормалізації та гальва-

нічної розв’язки, силове обладнання, вибір апаратних керувальних засобів); по-

будову та аналіз часових діаграм роботи системи керування; розробку друкова-

ної плати системи. 

4. Програмний розділ.  Розділ включає в себе завдання, функції та опис 

роботи програмного забезпечення; загальний алгоритм роботи програми та ал-

горитми функціонування підпрограм (у вигляді блок-схем, графів, UML-

діаграм); опис протоколів зв’язку та взаємодії між готовими програмними мо-

дулями, опис дерева об’єктів. 

У висновках наводяться основні наслідки виконаної роботи, розроблені 

програми, схеми тощо. На відміну від анотації курсової роботи, де в загальному 

вигляді описується, про що йдеться у роботі йтиме мова,  у висновках наво-

дяться конкретні пункти виконаної роботи.  

Список  літератури. У списку літератури наводиться перелік використа-
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них джерел, на які у записці до проекту є посилання. Список оформляється 

згідно з установленими правилами на окремому аркуші.  

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

2.1 Загальні вимоги 

Пояснювальну записку оформлюють на аркушах білого паперу формату 

А4 (210 х 297 мм) на одному боці аркуша. Рисунки і таблиці великого розміру 

допускається виконувати на аркушах формату А3 (297 х 420 мм). 

Записка має включати обкладинку, титульний аркуш (додаток А), аркуш 

технічного завдання (додаток Б), реферат. 

Кожен аркуш записки має мати рамку й основний напис за формою 2а 

(рисунок 3.3). Основний напис за формою 2 (рисунок 3.2) виконується на пер-

шому листі кожного розділу записки, а також на розділі ВСТУП.  

Пояснювальну записку друкують через півтора інтервали, шрифт – Times 

New Roman, 14 pt. Текст пояснювальної записки слід друкувати, додержуючись 

таких розмірів полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм. 

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчи-

щенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому самому місці 

або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від 

руки.  

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нуме-

рують, а їх назви є заголовками структурних елементів. 

Розділи і підрозділи мають мати заголовки. Пункти і підпункти можуть 

мати заголовки. Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів 

слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крап-

ки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту 

слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої 

великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. 
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Абзацний підступ має бути однаковим упродовж усього тексту поясню-

вальної записки і дорівнювати п’яти знакам (1,25 см). Якщо заголовок склада-

ється з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголо-

вку розділів не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попере-

днім текстом має бути 12 pt. Відстань між основами рядків заголовку, а також 

між двома заголовками беруть такою, як у тексті. 

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один ря-

док тексту. 

2.2 Шифр проекту 

Перші два знаки загальної структури позначення креслень і записки ви-

значають шифр документа: «КП» – курсовий проект, «КР» – курсова робота. 

Наступні два знаки «18» – це рік розробки курсового проекту. Наступні три 

знаки визначають структурний підрозділ (факультет) Кременчуцького націона-

льного університету імені Михайла Остроградського, наприклад «ІЕЕСУ». У 

наступних трьох цифрах містяться номери фаху (спеціальності), наприклад 

«151». У наступних трьох цифрах необхідно зазначити останні три номери за-

лікової книжки «351». Під час виконання робочих креслень у наступних трьох 

знаках вказується номер аркуша креслення, наприклад, «001». Оформлюючи 

пояснювальну записку, ці знаки заповнюють цифрами «0», наприклад, «000». 

Наприклад: ДП.18.ІЕЕСУ.151.351.000.ПЗ 

2.3 Виклад тексту записки 

Текст записки має бути коротким, чітким і не допускати різних тлума-

чень, без граматичних і стилістичних помилок. 

Записка, як правило, пишеться державною українською мовою. Допуска-

ється написання записки російською або іншою іноземною мовою за рішенням 

кафедри, однак обкладинка, титульний аркуш, аркуш технічного завдання, гра-

фи основного напису пишуться державною українською мовою. 
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Текст записки викладається, як правило, у безособовій формі, наприклад, 

... у проекті передбачено ... або ... проектом передбачається... Під час опису 

операцій, виконуваних людиною, рекомендується використовувати третю осо-

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

допускає зварника до роботи» ... Під час опису роботи механізмів, автоматич-

них пристроїв тощо рекомендується використовувати третю особу однини, на-

приклад, ... автомат формує сигнал... 

У тексті записки не допускається: 

– застосовувати звороти розмовної мови, техніцизми, професіоналізми; 

– застосовувати для одного поняття різні науково-технічні терміни, бли-

зькі за змістом (синоніми), а також іншомовні слова й терміни за наявності рів-

нозначних слів і термінів в українській мові; 

– застосовувати скорочення слів, крім установлених правилами українсь-

кої орфографії;  

– скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони вжива-

ються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин у заголовках таблиць, і 

в розшифровках літерних позначень, що входять до формул і рисунків. 

У тексті записки, за винятком формул, таблиць і рисунків, не допускаєть-

ся: 

– застосовувати математичний знак мінус (-) перед від’ємними  значен-

нями величин (варто писати слово «мінус»); 

– застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад > 

(більше), < (менше), = (дорівнює), ≥ (більше або дорівнює), ≤ (менше або дорі-

внює), ≠ (не дорівнює), а також знаки № (номер), % (відсоток); 

– застосовувати індекси стандартів, технічних умов та інших документів 

без реєстраційного номера. 

У тексті документа числові значення величин з позначенням одиниць фі-

зичних величин і одиниць рахунку варто писати цифрами, а числа без позна-

чення одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від одного до дев’яти – 
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словами. Одиниця фізичної величини того самого параметра в межах одного 

документа має бути постійною. Якщо в тексті наводиться низка числових зна-

чень, виражених в одній і тій самій одиниці фізичної величини, то її вказують 

тільки після останнього числового значення, наприклад 1,50; 1,75; 2,00 м. Якщо 

в тексті документа наводять діапазон числових значень фізичної величини, ви-

ражених в одній і тій самій одиниці фізичної величини, то позначення одиниці 

фізичної величини вказується після останнього числового значення діапазону. 

Неприпустимо відокремлювати одиницю фізичної величини від числового зна-

чення (переносити їх на різні рядки або сторінки), крім одиниць фізичних вели-

чин, що поміщають у таблицях, виконаних машинописним способом. 

2.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки слід нуме-

рувати арабськими цифрами.  Розділи записки мають мати порядкову нумера-

цію в межах викладу суті й позначатися арабськими цифрами без крапки, на-

приклад, 1, 2  тощо. 

Підрозділи мають мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозді-

лу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, напри-

клад, 1.1, 1.2 тощо. 

Пункти мають мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера 

пункту або номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового номе-

ра пункту, розділених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, на-

приклад, 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 тощо. Якщо текст підрозділяють тільки на пун-

кти, їх варто нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами. 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера під-

розділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, розділе-

них крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 тощо. Якщо розділ, не маючи 

підрозділів, ділиться на пункти і далі – на підпункти, номер підпункту склада-
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ється з номера пункту і порядкового номера підпункту, розділених крапкою, 

наприклад, 1.1.3, 1.2.1 тощо.  

2.5 Нумерація аркушів і сторінок 

Сторінки рахуються з титульного аркуша (включаючи його), а простав-

ляються вперше на аркуші «ВСТУП». Сторінки курсового проекту варто нуме-

рувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому те-

ксту записки. Титульний аркуш включають у загальну нумерацію сторінок зві-

ту. Номер сторінок на титульному аркуші не проставляють. Ілюстрації і табли-

ці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторі-

нок звіту. 

2.6 Оформлення ілюстрацій і таблиць 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

розташовують у звіті безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються впе-

рше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у звіті. 

Рисунки мають бути виконані чітко й акуратно, із застосуванням креслярських 

інструментів. 

Рисунки можуть бути виконані безпосередньо на аркушах записки або 

виготовлені окремо на білому або міліметровому папері. Дозволяється застосу-

вання ксерокса. Рисунки можуть бути виконані тушшю, олівцем, фломастером, 

фарбою або пастою чи роздруковані на принтері. Допускається використання 

різних кольорів. Рисунки розташовують, як правило, на окремих аркушах запи-

ски. Допускається розміщення на одному аркуші декількох рисунків, а також 

розміщення невеликих рисунків безпосередньо в тексті записки. 

Рисунки нумеруються в межах кожної частини записки двома цифрами – 

номером розділу і порядковим номером рисунка, – розділеними крапкою. На 

всі рисунки мають бути посилання в тексті, наприклад: ... наведено на рисунку 

1.2. Кожний рисунок має мати назву. Після назви рисунка крапку не ставлять. 

Наприклад : Рисунок 2.1 – Механічна характеристика 
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Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

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

лання в пояснювальній записці. Таблиці нумерують арабськими цифрами по-

рядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у 

додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, розділених крапкою, наприклад, таблиця 3.1 – Результати розрахунку 

паспортних даних АД. 

Таблиця має мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої ве-

ликої) і розміщують над таблицею. Назва має бути короткою і відображати 

зміст таблиці. Якщо рядки і графи таблиці виходять за формат аркуша, таблицю 

ділять на частини, розташовуючи одну частину під іншою, або поруч, або пере-

носячи частину таблиці на наступну сторінку. Слово «Таблиця ____» вказують 

один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці 

пишуть: «Продовження таблиці ____» із указівкою номера таблиці. 

Заголовки граф таблиці друкують з великої літери, а підзаголовки – з ма-

лої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають 

самостійне значення, пишуть з великої літери. Наприкінці заголовків і підзаго-

ловків таблиць крапки не ставлять. 

За відсутності окремих даних у таблиці варто ставити прочерк (тире).  

2.7 Оформлення математичних виразів 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються, з нового рядка посередині сторінки. Під час написанні фор-

мул необхідно дотримуватись нижчезазначених розмірів символів і стилів їх 

написання. 

Формули і рівняння в пояснювальній записці (за винятком формул і рів-

нянь, наведених у додатку) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах 

розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядко-

вого номера формули або рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула 

(1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння вказують 
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на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на ря-

дку. 

Пояснення позначень величин і числових коефіцієнтів, якщо вони не 

пояснені раніше у тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою з 

нового рядка з абзацу зі слова «де» без двокрапки у тій послідовності, у якій 

вони наведені у формулі. Після формули перед словом «де» ставиться кома. 

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з 

нового рядка через крапку з комою.  

Розміри: 
 

 
Звичайний 

Великий індекс 

Дрібний індекс 

Великий сивол 

Дрібний символ 
 

Стилі: 

 
Стиль Шрифт Формат символів 

Напівжирний   Похилий 

Текст.................... 

Функція............... 

Мал.грецькі.........
.. 
Вел.грецькі..........
.. 
Символ................. 

Матриця-вектор... 

Числа.................... 

Мова: 

Стиль “Текст” 

Інші стилі 

Будь-який 

Будь-який 

Змінна.................. 

  

Рисунок 2.1 – Вимоги до оформлення формул 
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Якщо необхідно навести числове значення величини, то його записують 

після розшифрування. 

Наприклад: 

2

2mV
E  , (2.2) 

де Е – кінетична енергія, Дж; 

т – маса матеріальної точки, що дорівнює 0,5 кг; 

V – швидкість руху, що дорівнює 30 м/с. 

Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку на-

ступного рядка повторюють. Під час переносу формули або рівняння як знак 

операції множення застосовують знак «х». 

2.8 Оформлення додатків 

Записка за необхідності може мати додатки, що помішають після перелі-

ку посилань. Додатки варто оформляти як продовження записки на його насту-

пних сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в поряд-

ку появи посилань на них у тексті пояснювальної записки. 

У додатках поміщають матеріал, що доповнює текст записки. 

Допускається поміщати специфікації до креслень графічної частини, 

оформлені відповідно до вимог діючих стандартів. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках пояснювальної запи-

ски, кожний такий додаток має починатися з нової сторінки. Додаток має мати 

заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично 

щодо тексту сторінки. Посеред рядка над заголовком великими літерами має 

бути надруковане слово «Додаток ___» і велика літера, яка позначає додаток. 

Додатки варто позначати послідовно великими літерами українського 

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

Додатки мають мати загальну з іншою частиною записки наскрізну нуме-

рацію сторінок. 
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Наявні в тексті додатка ілюстрації, таблиці, формули і рівняння варто ну-

мерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.З – третій рисунок 

додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша фор-

мула додатка А. Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, 

одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула 

(В.1). Під час посиланнь у тексті додатків на ілюстрації, таблиці, формули і рі-

вняння рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...»; «... на рисунку А.1...», 

якщо рисунок єдиний у додатку А; «... у таблиці Б.З ...», «... за формулою (В.1) 

...»,«... у рівнянні (Г.2) ... 

У тексті записки на всі додатки мають бути посилання. Усі додатки ма-

ють бути перераховані в змісті записки із зазначенням їхніх номерів, заголовків 

і номерів сторінок, на яких вони починаються. 

2.9 Посилання та перелік посилань 

Перелік посилань у вигляді бібліографічного опису використаних джерел 

поміщають перед додатками, починаючи з нової сторінки. Джерела розміщують 

у порядку їх згадування в тексті записки і позначають порядковими номерами 

арабськими цифрами, що вказують перед бібліографічним описом джерела, 

відділяючи від нього крапкою. Допускається використання іншого порядку ро-

зташування джерел у переліку (алфавітного, хронологічного та ін.).  

Посилання на джерело проводиться у вигляді його порядкового номера в 

переліку посилань, який беруть у квадратні дужки, у яких допускається вказу-

вати додаткову інформацію. Якщо необхідно посилатися відразу на декілька 

джерел, їх номери вказують через кому або тире.  

Бібліографічний опис дається на мові джерела, в одній із таких форм: 

1. Прізвище та ініціали. Назва книги. – Місце видання: Видавництво, рік. 

– Кількість сторінок с. 

(1. Максимович Н.Г. Теорія графів і електричних кіл. – Львів: Вища шко-

ла, 1987. – 216 с.) 
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2. Назва книги / Прізвище та ініціали. – Місце видання: Видавництво, рік. 

– Кількість сторінок с. 

Примітка. Великі міста, такі як Київ, Москва, дозволяється записувати 

однією великою буквою з крапкою. 

(2. Вимірювання і комп’ютерно-вимірювальна техніка: навч. посібник/ 

В.О. Поджаренко, В.В. Кухарчук. – К.: НМК ВО, 1991. – 240 с.) 

3. Нормативно-технічні та патентні документи. 

(3. ГОСТ 7.9-77. Реферат и аннотация. – М.: Издательство стандартов, 

1981. – 6 с.) 

(4. Пат. 3818311, США, МКИ НОЗК 17/60. Схема защиты полупроводни-

кового переключателя. – Опубл. 04.05.84.) 

3 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 

Креслення, схеми, алгоритми, графіки, таблиці, математичні моделі (фо-

рмули) й інші матеріали, що поміщаються в графічну частину дипломних прое-

ктів і робіт, виконуються на аркушах ватману стандартних форматів. Превагу 

варто надавати формату А1. За необхідності використовувати формати А2, A3 і 

А4, рекомендується розміщувати їх на полі формату А1, не розрізаючи аркуша. 

За необхідності одержання форматів А0 і додаткових форматів з більш ніж од-

ного аркуша формату А1 останні не склеюються, а використовуються внаклад-

ку (ширина поля накладки 20 мм). 

На аркушах варто наносити внутрішню рамку, як показано на  

рисунку 3.1, на відстані 20 мм від лівої сторони зовнішньої рамки і на відстані 5 

мм від інших сторін. Товщина лінії внутрішньої рамки S ~ 1 мм. У правом ниж-

ньому кутку аркуша розмішують основний напис.  

Основні написи на аркушах графічної частини виконують за  

ДСТ 2.104 - 68. Рамки основних і додаткових граф виконують суцільними товс-

тими (основними) і тонкими лініями, завтовшки, відповідно, 1 і 0,5 мм, як пока-

зано на рис. 3.1, 3.2  і 3.3. 
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Рисунок 3.1 – Основний напис для креслень та схем (форма 1) 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Основний напис (форма 2) для текстових конструкторських  

документів першого та заголовного аркуша 
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У графах основних написів і додаткових графів (номера граф у формі по-

казані в дужках) указують: 

– графа 1 – найменування виробу; 

– графа 2 – позначення документа; 

– графа 3 – позначення матеріалу деталі (заповнюють тільки на креслен-

нях деталей); 

– графа 6 – масштаб; 

– графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з 

одного аркуша, графу не заповнюють); 

– графа 8 – загальна кількість аркушів документа, позначення якого вка-

зано в графі 2 (графу заповнюють тільки на першому аркуші); 

– графа 9 – найменування підприємства; 

– графа 10 – характер роботи, яку виконує особа, що підписує документ; 

– графа 11 – прізвища осіб, що підписали документ; 

– графа 12 – підписи осіб, прізвища яких вказані в графі 11; 
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Рисунок 3.3 – Основний напис (форма 2а) для креслень, 

схем та специфікацій 
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– графа 13 – дата підписання документа, наприклад: 24.10.14; 

– графа 26 – позначення документа, яке повернуте. 

Матеріали графічної частини дипломного проекту або роботи можуть 

включати таблиці, графіки, математичні моделі або розрахункові формули, діа-

грами й інші матеріали. Усі ці матеріали мають мати заголовок, написаний без 

переносів і крапки наприкінці. Якщо заголовок складається з двох речень, то 

вони розділяються крапкою. Заголовок поміщають над відповідним зображен-

ням. Слова «таблиця», «рисунок» і номер перед заголовком не пишуть. Заголо-

вок виконують розміром шрифту 40 за ДСТ 2.304-81 або іншими шрифтами з 

однаковою висотою всіх літер, що дорівнює 40 мм і товщиною ліній, яка дорів-

нює 4...5 мм. Відстань від заголовка до внутрішньої рамки аркуша і до зобра-

ження 20 мм. 

Відстань між рядками заголовка 10 мм. Усі літерні позначення на арку-

шах мають бути пояснені в заголовках, таблицях, написами під рисунками, 

графіками, діаграмами, номограмами, фотографіями. 

Усі позиції, позначені на рисунках, графіках та ін. мають бути розшифро-

вані над зображенням або на іншому вільному місці аркуша. 

4 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

Вихідні дані для виконання курсового проекту наведено в таблиці 4.1. За 

останніми двома цифрами залікової книжки відбувається вибір вихідних даних, 

загальна кількість яких складає 30. Якщо останні дві цифри залікової книжки 

перевищують кількість завдань, слід виконувати віднімання 30 доти, доки не 

залишиться залишок, від якого неможливо відняти. Відповідно до цифр, які за-

лишились, слід вибирати номер завдання. 

Таблиця 4.1 – Вихідні дані для виконання курсового проекту 

№  
завдання 

Тема курсового проекту 

1 Комп’ютеризована система керування вентиляцією викладацького 

приміщення лабораторії 2105 
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Продовження табл. 4.1 

2 Комп’ютеризована система керування роботом-маніпулятором  

МП-9С на базі AVR-контролера 

3 
Комп’ютеризована система керування роботом-маніпулятором  

МП-11 на базі контролера Segnetics  

4 
Комп’ютеризована система дослідження систем керування на основі 

модуля ЦАП/АЦП mDAQ та программного пакета LabView 

5 
Розробка автономної мікроконтролерної вимірювальної системи з 

використанням графічної TFT-панелі з тач-падом 

6 Комплекс для дослідження характеристик цифрових фільтрів  

7 
Розробка рішень для програмного забезпечення верхнього рівня з 

використанням ОРС-технології  

8 
Мікроконтролерний модуль для вимірювання та керування темпера-

турними режимами в приміщенні 

9 
Розробка структури та загальних алгоритмів роботи комплексу з до-

слідження принципів побудови систем промислової автоматизації 

10 
Розробка програмного забезпечення для керування платформою 

ARDUINO за допомогою LabVIEW 

11 
Комп’ютеризована система керування тепловим пунктом адмініст-

ративної будівлі 

12 
Комп’ютеризована система контролю та обліку електроспоживання 

лабораторного комплексу 

13 
Комп’ютеризована система керування погодним регулятором 

SIEMENS RVD145 

14 

Розробка автоматизованої системи керування комплексом для дос-

лідження теплових режимів двигуна постійного струму з керованою 

вентиляцією 

15 
Розробка програмного конструктора для комплексу з дослідження 

принципів побудови систем промислової автоматизації 
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Продовження табл. 4.1 

16 Розробка прикладного програмного забезпечення для системи керу-

ваня приводами робота МП-11 

17 Розробка імітаторів об’єктів для стенду по дослідженню вбудованих 

систем керування 

18 Дослідження віброхарактеристик електричних машин з використан-

ням різних методів обробки 

19 Комп’ютеризована вимірювальна система електричних параметрів 

АД 

20 Розробка програмного забезпечення для логера температури на базі 

МК Atmega328 

21 Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для реаліза-

ції керування мобільним об’єктом  

22 КСК інформаційним табло на базі світлодіодних матриць 

23 Розробка WEB-сервера на базі апаратно-програмної платформи 

ARDUINO. 

24 Розробка системи моніторингу параметрів теплоносія системи опа-

лення громадської будівлі 

25 Віртуальний комплекс «Моделювання замкнених систем автомати-

чного керування» 

26 Розробка бази даних інформаційних ресурсів спеціальності «Систе-

ми управління та автоматика» 

27 Розробка однофазного симетричного ШІП з регулюванням ампліту-

ди і частоти полігармонічного живлення 

28 Віртуальний комплекс «Моделювання замкнених систем автомати-

чного управління» 

29 КСК двигуном виконавчого механізму  

30 
Розробка підсистеми контролю знань з дисципліни «Математичні 

основи ЦСУ» 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Під час захисту курсового проекту враховується якість оформлення (наяв-

ність теми, мети, висновків, розрахунків, пояснень тощо), своєчасність здачі та 

володіння матеріалом. 

Для студентів денної та заочної форм навчання відповідно до навчального 

плану передбачене виконання курсового проекту. Їх знання оцінюються згідно 

з таблицею: 

Назва етапу 
Кількість 

балів 

Технологічний розділ 10 

Аналітичний розділ 15 

Схемотехнічний розділ 15 

Програмний розділ 15 

Якість оформлення пояснювальної записки 10 

Якість доповіді 10 

Якість захисту курсового проекту 25 

Загальна кількість балів 100 
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