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ВСТУП 

 

У структурі сучасної вищої школи в Україні існують три освітньо-наукові 

ступені – «Бакалавр», «Магістр» і «Доктор філософії», що відображають рівень 

знань випускника навчального закладу та свідчать про наявність у нього певних 

умінь і навичок. 

Написання випускної роботи бакалавра − завершальний етап підготовки 

фахівця певного рівня кваліфікації. Цей процес ґрунтується на системі набутих 

знань та умінь студента, що підтверджують його рівень готовності до 

самостійної професійної діяльності. Проте мають місце відмінності у 

наповненні та ступені обґрунтування робіт. 

Випускна робота бакалавра  це кваліфікаційна робота, що демонструє 

рівень загальної професійної та методичної підготовки студента, володіння 

професійною літературою, уміння формулювати висновки на підставі існуючих 

наукових досліджень і проведених власних розрахунків.  

Мета виконання випускної роботи – закріпити та поглибити знання 

теоретичних фахових дисциплін; оволодіти технологією виконання типових 

науково-дослідницьких дій: огляд технічної літератури; використання сучасних 

технологій; оволодіння навичками складання наукових документів – звітів, 

публікацій, доповідей на наукових конференціях.  

Інформацію в роботах потрібно викладати у найповнішому вигляді, 

обов’язково розкриваючи хід і результати дослідження з детальним описом 

методики дослідження. Необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати 

зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень. 

Ці методичні вказівки використовуються для виконання й оформлення 

бакалаврських робіт для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за 

освітньо- професійними програмами: «Електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» 

відповідно до вимог чинних нормативно- технічних документів. 
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Викладення матеріалу методичних вказівок подано відповідно до вимог 

ДСТУ 3008-95. Ці вказівки містять загальні вимоги щодо оформлення 

випускних робіт студентами Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського, а також використовуються методичні розробки      

2011 – 2017 р.р. на кафедрі систем автоматичного управління та 

електропривода (САУЕ). 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ 

ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ 

 

Кваліфікаційна робота певного освітнього ступеня – це розроблений 

студентом відповідно до вимог стандартів вищої освіти комплект документації, 

який містить текстову та графічну (ілюстративну) частини і на підставі 

публічного захисту якого рішенням екзаменаційної комісії йому надається 

диплом державного зразка про закінчення закладу вищої освіти (ЗВО), 

отримання певного освітнього ступеня (ОС) вищої освіти та здобуття 

кваліфікації. 

Назва кваліфікації має відповідати чинним нормативним документам 

системи праці та зберігати формулювання освітнього ступеня та освітньо-

професійної (наукової) програми підготовки фахівця, навчального плану, 

залікової книжки студента та додатку до диплома. 

Бакалаврська робота (БР) – це вид кваліфікаційної роботи випускника 

освітнього ступеня, метою, головним змістом якої є розв’язання актуальної 

науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально-методичної 

проблеми (завдання). Вона пов’язана з аналізом (синтезом), теоретичною 

розробкою актуальних питань, моделюванням (фізичним або математичним), 

дослідженням процесів, об’єктів, систем у певній галузі науки та техніки.  

Зміст та обсяг бакалаврської роботи повинні відповідати вимогам 

відповідного ОС, часу, виділеному навчальним планом спеціальності на 

розробку роботи, методичним рекомендаціям (вказівкам) з виконання 

випускних робіт випускової кафедри та завданню на дипломне проектування.  

Тема роботи пов’язана з конкретною науково-дослідною роботою 

кафедри або виконана на замовлення та в інтересах зовнішніх організацій 

(установ, підприємств, НДІ тощо), підтвердженням чого є наявність відповідно 

оформленого технічного завдання на дипломне проектування; результати 

проектування доведені до стану, що дозволяє використовувати їх для 

впровадження в науку, техніку, технології, сучасне виробництво.  
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Підтвердженням цього є наявність або акту про впровадження 

результатів, підписаного членами повноважної комісії та завіреного печаткою 

підприємства (організації, НДІ тощо), або запиту підприємства на передачу (на 

підставі акту про передачу) матеріалів дипломного проекту; за матеріалами 

дипломного проектування автором отримані патенти (заяви на патент, прийняті 

до розгляду), опубліковані статті, отримані зразки матеріалів (виробів), 

виготовлені діючі макети обладнання тощо. 

 

        1.1 Основні завдання й етапи виконання бакалаврської роботи 

Бакалаврська робота виконується студентом індивідуально та самостійно, 

є проміжною стадією навчання технічних фахівців у галузі електромеханіки та 

електротехніки в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією 

розв’язання сучасних проблем (завдань) прикладного характеру на підгрунті 

отриманих знань, професійних умінь і навичок відповідно до вимог стандартів 

вищої освіти [5, 8]. 

Основні завдання: 

– систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, 

отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалавра, та їх практичне використання під час вирішення конкретних 

інженерних питань у галузі електротехніки й електромеханіки;  

– розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою 

математичного моделювання, розробки сучасних інформаційних технологій у 

процесі розв’язання завдань, які передбачені завданням на бакалаврську 

роботу;  

– визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам 

освітнього ступеня «Бакалавр», його готовності та спроможності до самостійної 

роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, 

техніки та культури. 
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Етапи виконання бакалаврської роботи: 

– підготовчий, який починається з вибору студентом теми й отримання 

індивідуального завдання від керівника роботи щодо питань, які необхідно 

вирішити під час виробничої практики за темою (ознайомлення зі станом 

проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних 

спостережень, досліджень тощо), містить освоєння програми виробничої 

практики та завершується складанням і захистом звіту про її проходження; 

– основний, який починається одразу після захисту звіту про практику й 

завершується орієнтовно за тиждень до захисту на засіданні екзаменаційної 

комісії (ЕК). На цьому етапі робота повинна бути повністю виконана, 

перевірена керівником і консультантами; 

– заключний, який містить отримання відгуку керівника та рецензії на 

роботу, перевірка роботи й отримання довідки на плагіат, візи завідувача 

випускової кафедри про допуск до захисту, проведення попереднього захисту 

на кафедрі, подання роботи до ЕК (за два дні до захисту) [4]. 

Випускна робота розглядається в цих методичних вказівках як комплект 

технічної документації, що містить презентаційний матеріал (слайди) та 

пояснювальну записку (текстові частини). 

Випускна робота повинна мати всі необхідні підписи. Підписування 

роботи виконується в такому порядку: 

– студентом – автором роботи; 

– відповідальним за нормативне оформлення записки; 

– відповідальним за перевірку роботи на плагіат; 

– консультантами з відповідних частин, а саме, розділу «Охорона праці»; 

– рецензентом роботи; 

– керівником роботи; 

– завідувачем випускової кафедри. 

За відсутності хоча б одного із зазначених підписів робота до захисту не 

допускається. 
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Теми випускних робіт розробляються випусковою кафедрою з 

урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики фахівця, актуальності з 

погляду розв’язання реальних виробничих завдань, схильностей і побажань 

студента. Тема повинна бути досить чітко сформульована і визначати 

однозначно коло питань, що підлягають розробці. 

Теми робіт затверджуються та закріплюються за студентами наказом по 

університету. Завдання відповідного розділу, а саме розділ «Охорона праці» 

затведжується кафедрою охорони праці, цивільної та промислової безпеки та 

узгоджуються із завідувачем випускової кафедри. 

Робота може бути частиною комплексної роботи, що виконується 

декількома студентами цієї спеціальності. Комплексні роботи можуть бути 

кафедральними, міжкафедральними або виконані спільно декількома ЗВО.  

 

1.2 Загальні обов’язки щодо організації виконання бакалаврської 

роботи 

На випусковій кафедрі відповідальність за організацію та якість 

написання роботи несе керівник роботи. Він безпосередньо здійснює 

керівництво та контроль над виконанням роботи. Для вирішення 

організаційних питань призначається відповідальний за дипломне проектування 

зі складу викладачів кафедри.  

Для забезпечення роботи екзаменаційної комісії призначається                   

секретар ЕК. Секретар ЕК призначається зі складу викладачів або допоміжного 

персоналу кафедри. 

Для керівництва випускними роботами призначаються викладачі 

випускової кафедри. Обов’язковим консультантом роботи є консультант з 

розділу «Охорона праці», який призначається за рішенням кафедри охорони 

праці, цивільної та промислової безпеки університету (ОПЦПБ).  

За рішенням кафедри САУЕ можуть призначатися консультанти зі 

специфічних виробничих, технічних питань тощо. 
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Персональний склад членів комісії затверджується ректором університету 

не пізніше ніж за місяць до початку роботи ЕК. 

Кількість членів екзаменаційної комісії становить не більше трьох осіб. 

Секретар комісії призначається наказом ректора університету за поданням 

кафедри, забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів та ведення 

роботи в ЕК. 

Якщо рішення кафедри щодо призначення консультантів з певних питань 

є обов’язковим для всіх робіт, то це зазначається в робочому навчальному плані 

відповідної спеціальності, де вказується конкретний час, відведений 

консультантам на одного студента, та кафедра, яка виділяє викладачів для 

консультування.  

Кафедра: 

– готує наказ про призначення керівників і закріплення за студентами 

інституту тем робіт до початку виробничої практики;  

– забезпечує необхідною документацією за встановленими формами 

бланки завдань на роботу; 

– готує для затвердження директором інституту список рецензентів за два 

місяці до початку роботи екзаменаційної комісії;  

– надає пропозиції та готує подання до навчального відділу університету 

щодо голів ЕК;  

– складає розклад роботи ЕК (за два місяці до початку її роботи), 

узгоджує його з головою ЕК і подає до навчального відділу університету; 

– виносить на розгляд ученої ради інституту питання щодо стану 

виконання бакалаврських робіт і шляхів підвищення її якості; 

– розробляє методичні вказівки або посібники щодо оформлення 

бакалаврських робіт, які визначають вимоги до змісту, обсягу, оформлення, 

виконання певного освітнього ступеня та їх отримання у встановленому 

порядку;  
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– розробляє теми випускних робіт, заздалегідь ознайомлюють із ними 

студентів-бакалаврів і до початку виробничої практики закріплюють теми робіт 

за студентами;  

– приймає рішення про недопущення до виконання роботи студентів, які 

не виконали програму практики або до захисту робіт студентів, які не виконали 

календарний графік виконання роботи, яка не пройшла перевірку на плагіат, не 

надали студенти у встановлений термін підготовлену до захисту роботу та 

подає це рішення до деканату;  

– призначає відповідальних за нормативне оформлення та перевірку 

випускних робіт на плагіат із професорсько-викладацького складу кафедри; 

– складає розклад консультацій керівників і консультантів робіт та 

графіки проміжного контролю, проводить попередні захисти робіт; 

– надає пропозиції щодо складу ЕК, визначає секретаря ЕК (із викладачів 

або фахівців допоміжного складу кафедри);   

– готує приміщення для роботи екзаменаційної комісії, необхідну 

документацію та технічні засоби для захисту робіт;  

– бере участь у складанні звітів про роботу ЕК та обговорює на 

засіданнях кафедри підсумки роботи ЕК, розробляє і впроваджує заходи щодо 

покращення організації дипломного проектування та підвищення якості робіт 

[2, 4]. 

Керівник роботи: 

– розробляє теми, подає їх до затвердження на засідання кафедри, а після 

оприлюднення тематики надає студентові необхідні пояснення за 

запропонованою темою; 

– готує та видає студенту завдання на роботу; 

– видає рекомендації студенту щодо опрацювання необхідної літератури, 

нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою; 

– допомагає студентові скласти календарний план-графік, затверджує та 

контролює виконання роботи. У разі суттєвих порушень, які можуть призвести 

до зриву встановлених термінів надання пояснювальної записки до захисту ЕК, 
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інформує завідувача кафедри для прийняття відповідних заходів, у тому числі й 

рішення про недопущення до захисту; 

– здійснює загальне керівництво роботою і несе відповідальність за 

наявність у роботі помилок системного характеру; 

– готує висновок на роботу, відмічаючи його у поданні голові ЕК 

форматом А5, де вказує вагомі теоретичні результати, практичну цінність, 

ступінь самостійності при виконанні роботи. У разі невиконання студентом 

рекомендацій щодо виправлення помилок в роботі, це також зазначає у відгуку. 

Подання голові ЕК складається у за 10 днів до захисту. 

Консультант роботи: 

– складає графік консультацій із зазначенням часу і місця їх проведення, 

погоджує його з керівником роботи та доводить до відома студента; 

– ставить, у межах його компетенції, завдання перед студентом, 

добиваючись чіткого розуміння шляхів їх розв’язання; 

– інформує керівника роботи про стан виконання розділу, наполегливість 

і самостійність роботи студента над розділом, його ставлення до виконання 

рекомендацій і врахування зауважень консультанта. 

Рецензенти закріплюються наказом по університету за один місяць до 

захисту робіт: рецензентом повинен бути кваліфікований фахівець із 

спорідненої кафедри відповідного направлення та спеціалізації. 

Рецензент роботи: 

– докладно знайомиться зі змістом бакалаврської роботи та 

презентаційним матеріалом роботи, приділяє увагу професійно-технічному 

рівню розробки, сучасності та раціональності прийнятих рішень, правильності 

розрахунків, використанню новітніх технологій, дотриманню вимог державних 

стандартів тощо. За необхідності запрошує випускника на бесіду для отримання 

його пояснень з питань роботи; 

– за 10 днів до захисту готує рецензію у друкованому вигляді на аркуші 

форматом А4. 
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Рецензія складається у формі із зазначенням:  

– актуальності вибраної теми дослідження; 

– спрямованості роботи на розробку реальних практичних рекомендацій; 

– наявності альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем, 

рівень їх обґрунтування; 

– уміння стисло, послідовно й чітко викласти суть і результати 

дослідження; 

– ступеня самостійності та здатності до дослідницької роботи (вміння  

аналізувати матеріал, робити висновки). 

Студент-дипломник має право: 

– вибирати тему роботи з числа запропонованих випусковою кафедрою 

або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її 

розробки та можливості виконання. У разі необхідності може ініціювати 

питання про зміну теми роботи, керівника та консультантів, але не пізніше 

одного тижня з початку періоду виконання бакалаврської роботи. У всіх 

випадках він звертається з відповідною заявою на ім’я завідувача випускової 

кафедри; 

– користуватися лабораторною та інформаційною базою кафедри, 

приладами, вимірювальною технікою тощо для проведення математичного 

моделювання або досліджень за темою роботи; 

– отримувати консультації керівника та консультантів роботи; 

– самостійно вибирати варіанти розвязання завдань виконання роботи; 

– підготувати доповідь на попередній захист бакалаврської роботи. 

Студент зобов’язаний: 

– після складання та захисту звіту про виробничу практику отримати у 

керівника остаточне завдання на виконання роботи за встановленою формою та 

затверджене завідувачем випускової кафедри, з’ясувати зміст, особливості та 

вимоги до виконання його окремих питань; 

– скласти й узгодити з керівником роботи календарний план-графік 

виконання випускної роботи з урахуванням трудомісткості розділів, перевірки 
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матеріалів керівником і консультантами, відповідального за нормативне 

оформлення роботи, перевірити роботу на плагіат, отримання висновку 

керівника і рецензії та своєчасного надання повністю підготовленого і 

перевіреного та допущеного до захисту роботи не менш ніж за три дні до його 

захисту в ЕК; 

– під час розробки питань ураховувати сучасні досягнення науки та 

техніки, використовувати передові методики експериментальних досліджень, 

приймати оптимальні рішення із застосуванням системного підходу; 

– відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, 

розрахунків, якість оформлення роботи та графічного матеріалу (слайдів), їх 

відповідність методичним рекомендаціям (вказівкам) з дипломного 

проектування випускової кафедри, чинним нормативним документам та 

державним стандартам; 

– у встановлений термін подати роботу для перевірки керівнику та 

консультантам і після усунення їх зауважень повернути керівнику для 

отримання його висновку; 

– особисто подати роботу рецензентові, на його вимогу надати необхідні 

пояснення з питань, які розроблялися в роботі; 

– ознайомитися зі змістом висновку керівника та рецензії та підготувати            

(у разі необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження під час захисту у 

ЕК; 

– своєчасно прибути на захист роботи або попередити завідувача 

випускової кафедри та голову ЕК (через секретаря ЕК) про неможливість 

присутності на захисті із зазначенням причин цього та подальшим наданням 

документів, які засвідчують поважність причин. 

У разі відсутності таких документів ЕК може бути прийнято рішення про 

неатестацію студента як такого, що не з’явився на захист робіт без поважних 

причин, з подальшим відрахуванням з університету. Якщо студент не мав змоги 

заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, але в 
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період роботи ЕК надав необхідні виправдальні документи, ЕК може перенести 

дату захисту [3]. 

 

1.3 Організація та порядок роботи екзаменаційної комісії 

Студентові у відповідний термін надати відповідальному на кафедрі 

дипломування перелік таких документів:  

1. Обхідний лист з усіма підписами відповідних структур. 

2. Залікову книжку студента. 

3. Студентський квиток. 

4. Рецензію на роботу, підписану рецензентом. 

5. Квитанцію про сплату за виготовлення диплому. 

6. Подання голові ЕК з підписом керівника роботи, завідувача кафедри та 

директора ІЕЕСУ. 

7. Довідку про перевірку випускної роботи на плагіат. 

8. Зброшуровану роботу з підписами студента, консультанта, керівника, 

рецензента, допуском нормоконтролю, відповідального за перевірку роботи на 

плагіат, завідувача кафедри. 

9. Електронний варіант бакалаврської роботи та презентаційного матеріалу 

(слайдів). 

На захист студент повинен прибути згідно з графіком, затвердженим по 

університету. Секретар ЕК запрошує студента до захисту, зачитує тему його 

роботи. Студент у стислій формі доповідає основний зміст роботи, показуючи 

відповідний слайд своєї доповіді тривалістю 7–8 хв., залежно від кількості 

слайдів. 

Засідання ЕК оформлюється протоколом, де вказується прізвище, ім’я, по 

батькові студента, тема роботи, оцінка керівника, рецензента, запитання членів 

ЕК та остаточна оцінка за 100-бальною системою та за національною шкалою, 

наприклад: відмінно/100/А або добре/88/В.  

Після закінчення доповіді члени ЕК ставлять відповідні запитання 

стосовно тематики роботи тривалістю до 10 хв. Секретар зачитує рецензію та 
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відгук керівника на роботу. Студенту надається можливість відповісти на 

зауваження рецензента та керівника роботи. 

Результати захисту повідомляють того самого дня після написання 

протоколу захисту ЕК. Секретар екзаменаційної комісії формує справу (зшиває 

окремі бланки протоколів, нумерує сторінки) відповідно до вимог інструкції з 

діловодства та віддає протоколи до навчального відділу для перевірки, а потім 

до архіву університету. 

Після захисту роботи передаються на кафедру у встановленому порядку, 

потім секретар комісії передає їх до бібліотеки університету з відповідним 

описом.  

До ЕК можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують освітню 

та професійну компетентність випускника, практичну цінність його роботи:  

– друковані статті або тези,  

– акти про практичне впровадження результатів роботи; 

– зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні 

математичні моделі та програми тощо. 

За підсумками роботи кожної комісії складається звіт. У звіті повинні 

бути відображені результати з аналізом рівня підготовки випускників, його 

відповідності вимогам державних стандартів освіти спеціальності, заходів щодо 

забезпечення високої якості освіти, упровадження новітніх технологій 

навчання, впливу досліджень кафедри на навчальний процес і залучення 

студентів, зокрема випускників, до цих досліджень тощо. 

Наводяться рекомендації щодо подальшого навчання студентів у 

магістратурі. Висвітлюються позитивні та негативні сторони в організації 

роботи ЕК, якість і повнота відгуків та рецензій, забезпеченість діяльності ЕК 

необхідними матеріалами тощо. 

Звіт про роботу комісії обговорюється та затверджується на заключному 

засіданні ЕК і підписується головою комісії. Зі звітом обов’язково повинні 

ознайомитися завідувач кафедри та директор ІЕЕСУ, що засвідчується їх 
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підписами на звіті. Звіт подається до навчального відділу університету, 

деканату та на кафедру. 

Підсумки роботи комісій і результати дипломного проектування щорічно 

обговорюються на засіданні кафедри та вченій раді інституту. 

 

2 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БАКАЛАВРСЬКОЇ 

РОБОТИ 

 

Випускна бакалаврська робота містить пояснювальну записку та 

демонстраційний матеріал для доповіді перед ЕК. Демонстраційний матеріал 

роботи рекомендовано подавати у вигляді презентації. Його зміст повинен 

віддзеркалювати оригінальні результати, що отримані під час виконання 

роботи. 

Загальний обсяг пояснювальної записки 80–90 сторінок друкованого 

тексту, із них презентаційний матеріал (слайди) повинен містити 5–6 слайдів. 

Текст пояснювальної записки, тобто розрахунково-пояснювальна й 

ілюстративна частини, розбивається на розділи та підрозділи. Текст 

пояснювальної записки повинен містити: 

– характеристику об’єкта автоматизації, технологічні вимоги до системи 

автоматизації й автоматизованого електропривода, обґрунтування систем, 

засобів, визначення потужності та вибір необхідного силового обладнання; 

– розрахунки параметрів вибраної системи електропривода, аналіз 

статичних і динамічних режимів роботи електропривода, принципову схему 

електропривода; 

– визначення вхідних і вихідних впливів на об’єкт автоматизації; 

– математичний опис об’єкта, побудову математичних моделей, синтез 

цифрових і аналогових регуляторів, складання алгоритмів їх робіт, логічні 

формули, що відображають необхідний закон функціонування структурних 

елементів системи, дослідження системи моделі; 
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– вибір елементної бази датчиків сигналів зворотного зв’язку, 

регулюючих і керуючих пристроїв, розробку нестандартних елементів, схеми 

електричні принципові, схеми електричні з’єднань і підключень, конструкцію 

елементів керування; 

– розрахунок надійності елементів, техніко-економічні показники 

запропонованої системи; 

– енергетику системи електропривода та вплив її на живильну мережу, 

системи захисту і діагностики, заходи безпеки під час виробництва 

експлуатаційних та аварійно-ремонтних робіт. 

Окрім того, необхідно опрацювати питання з розділу «Охорона праці». 

Кожен розділ роботи повинен закінчуватися відповідними висновками. 

 

2.1 Структура та порядок виконання бакалаврської роботи  

Бакалаврська робота оформляється державною мовою, у деяких випадках 

дозволяється англійською мовою за дозволом кафедри. Оформлення тексту 

повинно відповідати вимогам стандарту України ДСТУ 3008-95,                                   

СТ – КНУ – 3.01 – 2011 [7]. 

Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому кутку до 

останньої сторінки, у тому числі презентаційний матеріал. Структурні елементи 

«РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», 

«ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх назви є 

заголовками структурних елементів бакалаврської роботи.  

Структура роботи 

1. Обкладинка (1 стор.). 

2. Титульна сторінка (1 стор.). 

3. Лист технічного завдання (2 стор.). 

4. Аркуш з підписами керівника, консультантів і т.д. (1 стор.) 

5. Реферат (1 стор.). 

6. Перелік умовних позначень (1 стор.). 

7. Зміст (до 2 стор.). 
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8. Вступ (до 2 стор.). 

9. Основна частина: 

9.1 Загальна характеристика об’єкта (процесу) (до 10 стор.). 

9.2 Обґрунтування електротехнічних систем і вибір обладнання             

(до 15 стор.). 

9.3 Розрахункова частина (дослідження статичних та динамічних 

характеристик, рекомендації щодо впровадження системи і тощо)              

(до 15 стор.). 

10. Розділ «Техніко-економічний аналіз» (до 10 стор.). 

11.Розділ «Охорона праці» (до 10 стор.). 

12.Висновки (1 стор.). 

13.Перелік посилань. ( до 2-3 стор.) 

14.Додатки (схеми, розрахунки, таблиці і тощо). 

15. Перелік наукових досягнень (статті, тези, наукові роботи, заявка на 

корисну модель тощо) (якщо є). 

16.Аркуш переліку презентаційного матеріалу. 

17.Презентаційний матеріал. 

 

Опис складових структури пояснювальної записки 

1. На титульній сторінці зазначається: 

– назва закладу вищої освіти. 

– назва інституту. 

– тема випускної роботи. 

– назва спеціальності. 

– назва групи. 

– прізвище, ініціали, підписи студента, керівника й рецензента роботи 

(Додаток В). 

2. У листі технічного завдання зазначається: 

1. Тема роботи та наказ по університету, яким вона затверджена. 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи. 



21 
 

3. Вихідні дані до роботи. Зазначаються кількісні та якісні показники 

об’єкта; умови, у яких повинен функціонувати об’єкт проектування. Залишати 

цей розділ завдання незаповненим або зазначати в ньому літературні джерела 

(окрім тих, де надається опис і характеристика конкретного об’єкта-прототипу) 

неприпустимо. 

4. Перелік питань, які повинні бути розроблені. Зазначаються конкретні 

завдання з окремих частин роботи (основної, економічної, «Охорона праці»), 

послідовність і зміст яких визначають фактично програму дій дипломника та 

майбутню структуру записки. Формулювання цих завдань з кожної частини 

роботи повинно бути в наказовому способі, тобто починатися зі слів: 

«Розробити...», «Обґрунтувати...», «Оптимізувати...», «Провести аналіз...», 

«Розрахувати...» і т. д. 

5. Перелік презентаційного матеріалу визначає креслення, які є 

обов’язковими для виконання у цій роботі. 

6. Учене звання, прізвище, ініціали й посада консультантів відповідних 

розділів. 

7. Дата видачі завдання. Завдання підписується керівником роботи, який 

несе відповідальність за реальність виконання та збалансованість його обсягу з 

часом, відведеним на дипломне проектування, а також студентом, який своїм 

підписом засвідчує дату отримання завдання для виконання. Завдання є 

необхідною складовою роботи. 

Під час розробки завдань на дипломне проектування треба враховувати, 

що виробничі завдання бакалавра – це діяльність за складним алгоритмом 

переважно на технологічному та науковому рівні, що містить процедуру 

конструювання нових наукових рішень (додатки Г, Д). 

Реферат призначений для ознайомлення із запискою. Він повинен бути 

коротким, інформативним і містити відомості, що дозволяють прийняти 

рішення про доцільність читання всієї записки (додаток Е). 
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Реферат повинен містити:  

– відомості про обсяг записки, кількість частин записки, кількість 

ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел переліку посилань; 

– текст реферату, 

– перелік ключових слів. 

Текст реферату має відображати інформацію, подану в записці, у такій 

послідовності: 

– об’єкт дослідження або розробки; 

– мета роботи; 

– результати; 

– основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні 

характеристики та показники; 

– ступінь упровадження; 

– взаємозв’язок з іншими роботами; 

– рекомендації про використання результатів роботи; 

– сфера застосування; 

– значущість роботи та висновки; 

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

Реферат необхідно виконувати обсягом не більш ніж 500 слів, щоб 

розташовувався на одній сторінці форматом А4. 

Ключові слова, важливі для розкриття суті роботи, якщо формулюються, 

розташовують після тексту реферату або окремо на сторінці «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ». 

Перелік ключових слів містить від 5 до 20 слів (словосполучень), 

надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми. 

Аркуш «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ» розташовують 

безпосередньо після реферату на новій сторінці. Перелік повинен 

розташовуватися колонкою. Зліва в алфавітному порядку наводять умовні 

позначення, символи, одиниці, скорочення та терміни, справа – їх детальне 

розшифровування (додаток Є). 
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Зміст містить перелік умовних позначень; вступ; послідовно перелічені 

назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають назву) 

пояснювальної записки; висновки; перелік посилань; назву додатків та номери 

сторінок, на яких міститься початок матеріалу (додаток Ж). 

У змісті повинні бути зазначені порядкові номери (якщо вони є) і 

заголовки всіх структурних одиниць записки (окрім реферату, переліку 

умовних позначень), включаючи вступ, висновок, список використаних джерел,  

посилань і додатки. Пункти і підпункти, які не мають заголовків, у змісті не 

вказують. 

Номер і заголовок кожної структурної одиниці пишуть (друкують) з нової 

сторінки, на якій починається ця структурна одиниця. 

Слово «ЗМІСТ» записують у вигляді заголовка симетрично тексту. 

Вступ передбачає, у рекомендованій нижче послідовності, обґрунтування 

актуальності роботи, її цілі та завдання, формулювання об’єкта і предмета 

дослідження, оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми, методи 

дослідження. 

Предмет дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію та необхідність її вивчення та розв’язання. 

Об’єктами роботи можуть бути:  

1. Промислові підприємства або фірми будь-яких організаційно-правових 

форм і розмірів чи їх структурні підрозділи будь-якої галузі народного 

господарства. 

2. Проекти в галузях промисловості, транспорту, зв’язку, науки або 

інформатики. 

3. Виробнича установка (котельня, компресорна, насосна, перекачувальна 

та ін.) або технологічний процес. 

4. Навчальний лабораторний стенд, що знаходиться в лабораторіях 

кафедри та розробляється для використання в освітньому процесі. 

Основна частина роботи складається з трьох розділів, які починаються 

постановкою завдання, що розглядається в кожному розділі, а також 
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розкривають його основні положення. Заголовки розділів повинні точно 

відображати зміст викладеного в них матеріалу. 

Перший розділ містить теоретичне обґрунтування досліджуваних явищ і 

процесів. У цій частині роботи викладаються загальні дані та характеритистика 

об’єкта (процесу, установки, обладнання і т. д.), які необхідні для вирішення 

визначеної проблеми, надається огляд літературних джерел, нових розробок, 

опублікованих даних із посиланням на відповідні джерела. Загалом, перший 

розділ повинен послідовно розвязувати такі завдання: 

– розкриття сутності досліджуваного явища та його особливостей серед 

інших подібних явищ, за потреби – аналіз технологічного процесу установки 

або агрегату, конструкцію та призначання обладнання і т. д.; 

– аналіз наукових та практичних підходів до аналізу вибраного об’єкта 

дослідження; 

– виявлення тих методів та інструментів, які можуть бути використані під 

час дослідження обладнання, визначення й обґрунтування завдань, що будуть 

безпосередньо застосовані у роботі. 

У другому розділі роботи необхідно обґрунтувати електромеханічну 

систему різними методами та зробити вибір технічного обладнання для 

дослідження, надати отрмані результати у математичних дослідженнях. 

Випускник повинен давати оцінку повноти розв’язання поставлених завдань, 

оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів). 

Завданням третього розділу є дослідження статичних і динамічних 

характеристик, рекомендації щодо впровадження системи, розробка конкретних 

рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку, 

діяльності організації на базі основних теоретичних положень, практичних 

результатів.  

У четвертому розділі «Техніко-економічний аналіз» розкриваються 

економічні розрахунки до розділів випускної роботи. Економічний розділ 

бакалаврської повинен складатися з техніко-економічного обґрунтування.  

Техніко-економічне обґрунтування складається з таких складових: 
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– короткий виклад суті технічного заходу, мета його розробки; 

– обґрунтування його практичної цінності, сфера застосування; 

– вибір бази для порівняння показників економічної ефективності; 

– основні техніко-економічні переваги порівняно з базовим варіантом, 

значення заходу; 

– вибір вихідної сировини, матеріалів, використовуваних під час 

виробництва продукції;  

– вибір і обґрунтування технологічного процесу;  

– розрахунок та оцінювання кількості основного обладнання;  

– вибір та обґрунтування району для дослідження; 

– визначення режиму роботи проектованого виробництва. 

У п’ятому розділі «Охорона праці» надають матеріали з техніки безпеки 

під час експлуатації обладнання і т. д. за цією тематикою роботи.  

Рекомендації щодо впровадження напрацювань дипломника повинні 

містити досконало розроблений чіткий механізм їх реалізації на 

досліджуваному об’єкті.  

Висновки наводять окремо, вони є стислим викладенням підсумків 

проведеного дослідження. Саме тут коротко зазначають найбільш важливі 

практичні результати та пропозиції, які були отримані в першому, другому та 

третьому розділах роботи. У висновку до роботи коротко формулюють 

отримані результати, у тому числі характеристику прийнятих  

конструкторських і технологічних рішень та їх ефективність із технічної, 

економічної, соціальної й екологічної точок зору. 

Висновки повинні бути у всіх розділах роботи, однак, якщо в інших 

розділах кожен висновок повинен обов’язково супроводжуватися 

розрахунками, посиланнями на передовий вітчизняний або закордонний досвід,  

то в заключній частині роботи студент стисло формулює головні результати 

досліджень. 

Перелік посилань – перелік джерел конструкторської, методичної, 

технічної, наукової, методологічної інформації, використаної під час виконання 
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роботи. Список літератури повинен містити перелік усіх першоджерел, на які 

були посилання у тексті роботи або які використовувалися під час написання 

роботи. Можуть бути використані такі джерела інформації: документи 

законодавчого характеру; підручники; навчальні посібники; монографії; 

довідники; статті, інформація, яка опублікована в збірниках і журналах; 

депоновані рукописи; нормативно-технічні документи; каталоги; методичні 

вказівки; науково-популярні матеріали тощо (додаток К). 

Додатки. Уся інформація, наведена у текстовій, табличній, графічній 

формі, яка не ввійшла до складу основної частини, але яку студент-дипломник 

уважає за доцільне включити до роботи, варто помістити в додатках. У першу 

чергу у додатках рекомендується розміщати великі (більш ніж на 1 сторінку) 

таблиці, рисунки, математичні викладки та розрахунки. 

Аркуш «Аркуш переліку слайдів презентаційного матеріалу» 

розташовують безпосередньо після основних додатків (додаток Л) та всі 

аркуші – слайди презентаційного матеріалу (додаток М).  

Порядок виконання роботи: 

– вибір об’єкта дослідження, узгодження його з керівником, постановка 

мети та завдання розробок і дослідження; 

– підбір науково-технічної літератури та її огляд; 

– складання плану роботи; 

– збір та обробка інформації стосовно об’єкта, її аналіз та зображення у 

вигляді таблиць, графіків, діаграм;  

– побудова, аналіз і застосування статичних досліджень; 

– побудова динамічних моделей;  

– техніко-економічний аналіз; 

– розкриття питань з охорони праці; 

– обґрунтування висновків; 

– оформлення роботи; 

– захист роботи. 
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Бакалаврська робота виконується на базі теоретичних знань і практичних 

навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання та 

самостійної проектно-дослідної роботи, пов’язаної з розробкою конкретних 

теоретичних і науково-виробничих завдань, що визначаються специфікою 

відповідного напряму вищої освіти.  

До виконання та захисту роботи допускаються студенти, які успішно 

склали заліково-екзаменаційну сесію, пройшли виробничу практику.  

Під час виконання роботи уточнюються мета, об’єкт і методи 

дослідження, а також визначається перелік основних питань, що підлягають 

розробці з можливістю теоретичного та практичного використання матеріалів.  

У завданні наводиться графік і терміни виконання основних розділів та 

всієї роботи загалом. 

Випускна робота повинна виконуватися студентом відповідно до 

затверджених завдань календарного плану (складається індивідуально з 

керівником роботи). У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний 

надати пояснення своєму керівнику або завідувачеві кафедри. 

На період виконання робіт на кафедрі складається графік консультацій 

керівників, згідно з яким забезпечується співпраця студента і керівника над 

роботою. 

Після написання кожного розділу роботи, відповідно до етапів 

календарного плану, студентові необхідно подати його на перевірку 

керівникові або консультанту для ознайомлення. Систематичні консультації 

допомагають студенту-дипломнику у виборі методів дослідження, контролі 

дотримання вимог, що висуваються до змісту й оформлення роботи, 

своєчасному усуненні недоліків. Зауваження, зроблені керівником, усуваються 

студентом у зазначені терміни.  

У разі позитивного відгуку, наданого керівником, бакалаврська робота 

допускається до перевірки її на плагіат, до нормативного оформлення, до 

попереднього захисту на кафедрі. 

Робота повинна мати жорстку обкладинку будь-якого кольору.  
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Напис на бічній стороні роботи виконується коректором, а саме: 

П. І. Б.; (абревіатура) інститут; група; (скорочено(Б)) бакалавр; рік 

захисту. 

Приклад: 

Іванов В. А. ІЕЕСУ ЕМХ – 15 – 1 Б 2019 

 або  

Іванов В. А. ІЕЕСУ Е – 16 – 1с Б 2019 

 

     2.2 Шрифт і виклад тексту роботи 

     Кожний структурний елемент роботи починають з нового аркуша. Назву 

структурного елемента виконують великими літерами посередині рядка без 

крапки в кінці, не підкреслюючи. Загальні вимоги до структури, викладу й 

оформлення магістерської роботи сформульовані відповідно до Державного 

стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення» від 01.01.1996 р. 

     Текст випускної роботи має бути набраний на комп’ютері з використанням 

сучасного текстового редактора і з дотриманням таких розмірів полів:  

     – ліве – 25 мм;  

     – праве – 15 мм; 

     – верхнє і нижнє – 20 мм.  

     Під час застосування текстового редактора Microsoft Word рекомендується 

використовувати такі параметри:  

     – тип шрифту – Times New Roman; 

     – розмір шрифту – 14; 

     – міжрядковий інтервал – 1,5; 

     – відступ абзацу – 1,25 см. 

     На одній сторінці допускається не більше трьох виправлень, зроблених 

акуратно і розбірливо (допускається застосування коректора).  
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     2.3 Оформлення ілюстрацій 

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

розташовувати у роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються 

вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути дані 

посилання. 

     Рисунки можуть бути виконані безпосередньо на сторінках роботи. Не 

дозволяється використання ксерокопій. Допускається використання різних 

кольорів. 

     Рисунки розташовують, зазвичай, на окремих сторінках роботи. 

Допускається розміщення на одній сторінці декількох рисунків, а також 

розміщення невеликих рисунків безпосередньо в тексті записки. 

     Рисунки нумерують у межах кожної частини записки двома цифрами – 

номером частини та порядковим номером рисунка, розділеними крапкою. 

     На всі рисунки повинні бути посилання в тексті, наприклад: «...показано на 

рис. 3.3». Кожний рисунок повинен мати назву. Після назви рисунка крапку не 

ставлять. 

     Наприклад: Рисунок 2.1 – Характеристики регулювання насоса перепуском. 

     За необхідності над номером і найменуванням рисунка розміщують 

пояснювальні дані (розшифрування номерів позицій на кресленні або ескізі, 

позначень кривих на графіку тощо). 

     Найменування фізичної величини, відкладеної на графіку, указують текстом 

паралельно відповідній шкалі. Позначення одиниці фізичної величини (якщо 

вона має розмірність) указують після її найменування через кому. Літерне 

позначення розміру (за необхідності) указують перед позначенням одиниці, 

виділяючи комами. Напис розташовують поза полем графіка. Наприкінці 

напису крапку не ставлять. 

     Якщо на графіку зображено дві й більше кривих, допускається виконувати їх 

лініями різного типу (суцільними, штриховими й ін.) або різного кольору. 

     За необхідності лінії й точки графіка позначають арабськими цифрами або 

літерами.  
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     Перетин ліній і написів не допускається.  

     Якщо недостатньо місця, у лінії роблять розрив.  

Наприклад: 

 

Рисунок 2.1 – Характеристики регулювання насоса перепуском:  

1 – залежність втрат напору від витрат у системі опалення; 2 – залежність 

напору від подачі насоса; 3 – робоча точка після регулювання 

 

     Позначення пояснюють у написі під рисунком. 

     У цьому випадку осі графіка закінчуються стрілками, що вказують напрям 

збільшення фізичної величини. Такі графіки виконуються тільки в лінійному 

масштабі. 

 

     2.4 Побудова таблиць  

     Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць відповідно                               

до рисунка 2.2. Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки 

таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю зліва, справа та знизу, можна не 

проводити, якщо їх відсутність не заважає користуватися таблицею. 
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Рисунок 2.2 – Форма таблиці 

 
     Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

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

посилання в пояснювальній записці. 

     Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою 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 2.1 – Технічні характеристики». 

     Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (окрім першої 

великої) і розміщують над таблицею. Якщо рядки і графи таблиці виходять за 

формат сторінки, таблицю ділять на частини, розташовуючи одну частину під 

одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При 

цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. 

     Слово «Таблиця ____» указують раз зліва над першою частиною таблиці, 

над іншими частинами таблиці писати: «Продовження таблиці ____» із 

зазаначенням номера таблиці.  

     

 

 

 

Таблиця ________ – ____________________ 
                   номер      найменування таблиці 

Головка 
таблиці 

Рядки 
(горизонтальні 

рядки) 

Боковик 
(заголовки 

рядків) 

Графи 
(колонки) 

Заголовки граф 

Підзаголовки граф 
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     Наприклад: 

     Таблиця 4.1 – Заходи для підвищення енергоефективності 

електромеханічного обладнання установки 

№ 

пор. 
Найменування заходів 

Оцінка ефективності 

заходу 

1 Складання настанов і режимних карт щодо 

експлуатації, керування й обслуговування 

обладнання та періодичний контроль з боку 

керівництва за їх виконанням 

5–10 % від 

споживаного палива 

2 Підтримання оптимального значення коефіцієнта 

залишку повітря 

1–3 % 

3 Установлення водяного поверхневого 

економайзера за котлом 

до 5–6 % 

 

     Заголовки граф таблиці друкують з великих літер, а підзаголовки – з малих, 

якщо вони складають одне речення із заголовком. 

     Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. 

Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. 

     Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на 

технічну документацію. 

     За відсутності окремих даних у таблиці варто ставити тире.  

     Таблицю роміщують під текстом, у якому дано посилання на неї, або на 

наступній сторінці. Допускається розташовувати таблицю, використовуючи 

альбомну орієнтацію, тобто, щоб вона читалася під час повертання записки на                   

90 градусів за годинниковою стрілкою. Таблиці, що мають другорядне 

значення, допускається виносити в додаток. 
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     2.5 Формули та рівняння 

     Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або 

рівняння має бути залишено не менше одного вільного рядка. 

     Під час написання формул необхідно дотримуватись нижчезазначених 

розмірів символів і стилів їх написання. 

     Формули та рівняння в пояснювальній записці (за винятком формул і 

рівнянь, наведених у додатку) варто нумерувати порядковою нумерацією у 

межах розділу. 

     Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового 

номера формули або рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула (2.3) – 

третя формула першого розділу. 

     Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в 

дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

     Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що належать до 

формули або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою в тій 

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

Розміри: 

 

 

 

 

 

 

 
Звичайний 

Великий індекс 

Дрібний індекс 

Великий сивол 

Дрібний символ 
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Стилі: 

 

     Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта описується в 

один рядок. Перший рядок пояснення починають без абзацу словом «де» без 

двокрапки. 

     Наприклад: «Кінетична енергія Е, Дж, обчислюється за формулою: 

2

2mV
E  , (2.2) 

де т – маса матеріальної точки, що дорівнює 0,5 кг; V – швидкість руху, що 

дорівнює 30 м/с». 

     Допускається застосовувати позначення одиниць фізичних величин у 

поясненнях позначень величин.  

     Одиниці виміру, за необхідності, беруть у квадратні дужки. 

     Наприклад: «Електромеханічна стала часу визначається за формулою: 

K

M
M

J
T 0  [м/с], (2.3) 

де J – момент інерції двигуна; 0  швидкість ідеального холостого ходу 

двигуна; КМ  критичний момент двигуна. 



35 
 

     Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається тільки 

на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного 

рядка повторюють. Під час перенесення формули або рівняння на знаку 

операції множення застосовують знак «х» [9]. 

 

3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

     Презентація роботи являє собою графічний матеріал у вигляді конструкцій 

об’єктів, таблиць, рисунків, діаграм, графіків, схем, текстової частини, а також 

інших елементів, що доцільно представити комісії на захисті.  

     Демонстрація презентаційних слайдів складає основу виступу, 

підкріплюючи мову ілюстрацією тезових положень і представляючи результати 

проведеного наукового дослідження.   

3.1 Структура презентаційного матеріалу 

     1. Титульний слайд – це перший слайд презентації, на якому зазначена тема, 

автор роботи, найменування закладу вищої освіти, шифр і назва спеціальності, 

прізвище, ім’я, по батькові керівника і рік захисту (1 слайд). 

     2. Конструкція та опис об’єкта (1 слайд). 

     3. Результати досліджень (до 2 слайди). 

     4. Загальні висновки (1 слайд). 

     Основні етапи роботи над презентацією доповіді  

     1. Планування кількості слайдів (5–7). 

     2. Вибір необхідних матеріалів (текст, таблиці, рисунки, діаграми, прилади). 

     3. Технічне втілення й демонстрація (дизайн слайдів, спосіб появи вставок 

об’єктів, автоматичний або керований показ слайдів і т. і.). 

     Загальні особливості: 

     – у презентації не має бути слайдів, які не використовують у доповіді; 

      – обов’язково перевірити свою доповідь на комп’ютері та проекторі, які 

будуть на захисті;  

     – мати резервну копію презентації доповіді на запасному носії. 
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     3.2 Структура доповіді 

     У доповіді студенту необхідно висвітлити актуальність роботи, методику 

проведення досліджень, основні наукові результати та особливо акцентувати 

увагу на новаціях, запропонованих у роботі. 

     За структурою доповідь можна умовно поділити на три частини: 

     1. Перша її частина в основних моментах повторює вступ до роботи, 

формулювання мети. Тут же необхідно вказати методи, завдяки яким отримано 

фактичний матеріал роботи.  

     2. Друга частина – найбільша за обсягом, у послідовності, встановленій 

логікою проведеного дослідження, характеризує кожен розділ роботи.  

     3. Завершується доповідь заключною частиною, яка містить основні 

рекомендації та результати їх застосування. 

     Тривалість доповіді студента має бути в межах 7 хв. Не можна 

перебільшувати час, який відведено за регламентом на доповідь. 

     Доповідь потрібно обов’язково вивчити, розповідати її голосно, логічно, 

чітко, не поспішаючи викладати зміст, акцентуючи увагу слухачів на найбільш 

важливому. 

     Текст доповіді має бути максимально наближений до тексту бакалаврської 

роботи.  

 

     3.3 Оформлення слайдів 

     Презентація виконується на підставі пакета PowerPoint. Не використовується 

дрібний шрифт, не рекомендується використання екзотичних і фігурних 

шрифтів. Використання одного з традиційних шрифтів: Tahoma, Arial, Verdana 

або Times New Roman.  

     Слайди виконуються без рамок, нумерація – у правому верхньому кутку 

слайда. 

     Презентація до захисту роботи – це скорочена тезова доповідь структури та 

опису об’єкта досліджень, конструкторських розробок, статичних і динамічних 
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досліджень бакалаврської роботи. На слайди потрібно винести тільки основний 

матеріал.  

     Графічні об’єкти в презентації  

     Під час використання графічних об’єктів у презентації необхідно 

враховувати деякі моменти: 

     – не використовувати рисунки, фотографії поганої якості чи зі спотвореними 

пропорціями; 

     – коректно застосовувати ілюстративний матеріал на слайдах; 

     – зображення має бути не стільки фоном, скільки ілюстрацією тексту, яка 

допомагає по-новому його зрозуміти та розкрити;  

     – продумувати фон рисунків, який би підкреслював усі його деталі. Підпис 

рисунка має розташовуватися під ним;  

     – інформація під час переглядового читання сприймається зліва направо і 

зверху вниз – відповідно до руху ока. Тому найважливіша інформація має 

розміщуватися зверху ліворуч, якщо текст первинний, а графіка – це всього 

лише ілюстрація, тому краще розмістити текстовий фрагмент у лівому 

верхньому кутку слайда, а графічний об’єкт – внизу праворуч;  

     – якщо ж графічний об’єкт є смисловою домінантою слайда, а текст – це 

коментар до рисунка, то в цьому рязі взаємне розташування потрібно зробити 

інакше: рисунок – зверху ліворуч, а текст – внизу праворуч. 

     Діаграми 

     Діаграми будують з використанням майстра діаграм табличного процесора 

MS Excel. 

     Дані й підписи не мають накладатися один на одний та зливатися з 

графічними елементами діаграми.  

     Якщо під час форматування слайда є необхідність пропорційно зменшити 

розмір діаграми, то розмір шрифтів реквізитів має бути збільшений з таким 

розрахунком, щоб реальне відображення об’єктів діаграми відповідало 

значенням, указаним у таблиці. 
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     Для побудови більшості кругових діаграм краще використовувати не більше 

шести компонентів. Якщо потрібно відобразити більше число компонентів, 

треба вибирати із них п’ять найбільш важливих, а останні згрупувати в 

категорію «інші». 

     Використовувати найконтрастніший колір або штрихування для того, щоб 

виділити найважливіший елемент, підкреслюючи тим самим основну ідею, 

виражену в заголовку. 

     Для наведення числових даних доцільно використовувати числовий формат 

з роздільником груп розрядів. Якщо дані (підписи даних) є дробовими числами, 

то число десяткових знаків, що відображається, має бути однаковими для всієї 

групи цих даних. 

     Числа слід округлювати та уникати дробів, якщо точна величина несуттєва. 

Наприклад, 15 % запам’ятовується набагато краще, ніж 15,7 % або 15,745 %. 

     Таблиці 

     Таблична інформація вставляється в матеріали як таблиця текстового 

процесора MS Word або табличного процесора MS Excel. 

     Під час розміщення таблиці як об’єкта та пропорційній зміні її розміру 

реальний розмір шрифту, що відображається, має бути не менше 18 pt.  

     Таблиці та діаграми розміщуються на світлому або білому фоні. 

     Не варто вставляти в презентації великі таблиці: вони складні для 

сприйняття: краще замінювати їх графіками, побудованими на підставі цих 

таблиць. 

     Якщо все таки таблицю показати необхідно, то краще залишити якомога 

менше рядків і стовпців, навести лише найнеобхідніші дані. Це дозволить 

зберегти необхідний розмір шрифту, щоб таблиця не перетворилася на медичну 

таблицю для перевірки зору. 

     Не слід розбивати таблицю та розміщувати її окремі частини на різних 

слайдах, якщо при цьому ви забули на одному зі слайдів зазначити 

функціональні й змістовні поля таблиці. 
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     Анімація об’єктів і зміна слайдів 

     Основне значення анімації в презентаціях – це вирішення питання дозування 

інформації. Анімуючи об’єкт у презентації, варто пам’ятати, що будь-який 

рухомий об’єкт знижує сприйняття, відволікає, порушує динаміку уваги. 

     У титульному слайді використання анімації об’єктів не допускається. 

     В інформаційних слайдах допускається використання анімації об’єктів 

тільки у разі, якщо це необхідно для відображення змін, що відбуваються в 

тимчасовому інтервалі, і якщо черговість появи анімованих об’єктів відповідає 

структурі доповіді. У решті випадків використання анімації є недоцільним. 

     За правилами анімація об’єктів має відбуватися автоматично після 

закінчення необхідного часу. На практиці доповідач часто не встигає за 

встановленим діапазоном зміни об’єктів у межах одного слайда, тому, готуючи 

слайди, установити режим «за клацанням», так буде раціональніше. 

     Для зміни слайдів використовується режим «вручну».  

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Підсумкову за 100-бальною шкалою оцінку роботи визначає ЕК, її 

рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Під час захисту враховується оцінка пророблення та подання розділів 

бакалаврської роботи та робиться членами ЕК висновок щодо використання 

роботи, а саме:  

– внесок у розвиток лабораторної бази кафедри; 

– оцінка діяльності студента під час написання роботи; 

– оцінка відповідальних за нормативне оформлення та перевірки на плагіат 

бакалаврської роботи;  

– оцінка діяльності консультанту з розділу «Охорона праці»; 

 –– середній бал бакалавра; 

– рецензія; 

– висновок керівника роботи;  
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– якість пророблення теоретичної та дослідницької частин роботи; 

– якість конструкторської частини роботи; 

– повнота відображень результатів в роботі; 

– доповідь студента на захисті та відповіді на запитання членів ЕК 

Таблиця 4.1 – Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

Відмінно 90–100 А Відмінно 

Добре 
82–89 В Дуже добре 

74–81 С Добре  

Задовільно 
64–73 D Задовільно  

60–63 Е Достатньо  

Незадовільно 
35–59 FX Незадовільно  

1–34 F Неприйнятно  

 

Оцінка «Відмінно» виставляється тоді, коли тема роботи розкрита, 

надана критична оцінка основних проблем і розглянуті способи їх розв’язання. 

Проведено аналіз практичного матеріалу з використанням технічної 

документації об’єкта, запропоновані рекомендації щодо впровадження в 

навчальний процес або виробництво. Проведений вибір електромеханічного 

обладнання. Оформлення роботи відповідає встановленим вимогам. Доповідь 

студента та відповіді на запитання були логічними й аргументованими. 

Береться до уваги оцінка, яка виставлена керівником, зовнішнім рецензентом. 

Оцінка «Добре». Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки 

непринципового характеру: в теоретичній частині поверхнево зроблений аналіз 

літературних джерел, недостатньо використані інформаційні матеріали 

підприємства, яке аналізувалось, мають місце окремі зауваження в рецензії та 
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відгуку, доповідь логічна, відповіді на запитання членів ЕК в основному 

правильні, робота оформлена в межах вимог. 

Оцінка «Задовільно». Тема роботи в основному розкрита, але мають 

місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, у 

теоретичному розділі недостатній аналіз літературних джерел, недостатньо 

зроблені дослідження, добір інформаційних матеріалів не завжди 

обґрунтований, заходи та пропозиції обґрунтовані непереконливо, відгук і 

рецензія містять окремі зауваження, не всі відповіді на запитання членів ЕК 

правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення роботи. 

Оцінка «Незадовільно». Відсутні дослідження в роботі. Розділи погано 

пов’язані між собою. Відсутній огляд сучасних літературних джерел. Аналіз 

виконаний поверхнево, пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, 

економічне обґрунтування неповне. Погане оформлення роботи, відсутні 

ілюстрації до захисту. Відповіді на запитання членів ЕК неточні або неповні.  

     Робота до захисту не допускається. Робота подана керівнику на перевірку 

або на будь-який подальший етап проходження з порушенням термінів, 

установлених календарним планом. Виконана не самостійно. Структура не 

відповідає вимогам. Зміст роботи не розкриває її теми. Відсутня рецензія, 

відгук керівника.  
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Таблиця 4.2 – Приклад заповнення розділу «Облік оцінок захисту 

бакалаврських робіт студентів»  
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Додаток А 

Аркуш заяви на випускну роботу 

 

Завідувачеві кафедри_________________ 

(назва кафедри) 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                                                                                (прізвище, ініціали) 

студент____курсу, групи _______ІЕЕСУ 

за спеціальністю____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

ЗАЯВА 

Прошу закріпити за мною тему бакалаврської роботи_________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 «__» _______201_р. ________________                                                (підпис) 
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Додаток Б 
 

Бланк заяви студента щодо самостійності виконання роботи 
 

ЗАЯВА 
Я, __________________________________________________________________ 

(ПІБ повністю) 

студент  групи _______________________________________________________ 
(шифр групи) 

спеціальності________________________________________________________ 
(код та назва спеціальності) 

____________________________________________________________________ 

освітньої програми ___________________________________________________ 
(назва освітньої програми) 

____________________________________________________________________ 

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. Прошу 
перевірити її на плагіат. 

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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Додаток В 

 

    Форма № Н-9.02у 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І  
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 
 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

 
 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до дипломного проекту (роботи) 
______________бакалавра_______________ 

(рівень вищої освіти) 

 
на тему: «РЕГУЛЬОВАНИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД  

УСТАНОВКИ В УМОВАХ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ  
МАЙСТЕРНІ» 

 
 
 
 

Виконав: студент 4-го курсу, групи ЕМХ-15-1 

напрям підготовки 6.050702 «Електромеханіка» 

_____________С. С. Іванов 

Керівник ________________ Ю. В. Зачепа 

Рецензент _______________ О. М. Кравець 

 

 

 
м. Кременчук 2019 р. 
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Продовження додатку В 

  Форма № Н-9.02у.1 
 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І  
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 
 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

 
 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до дипломного проекту (роботи) 
______________бакалавра_____________ 

(рівень вищої освіти) 

 
на тему: «РЕГУЛЬОВАНИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД  

УСТАНОВКИ В УМОВАХ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ  
МАЙСТЕРНІ» 

 
 
 

Виконав: студент 4-го курсу, групи Е -16-1 

ступінь вищої освіти ___бакалавр_________ 

зі спеціальності 141 − Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

_____________С. С. Іванов 

Керівник ________________ Ю. В. Зачепа 

Рецензент _______________ О. М. Кравець 

 

 
м. Кременчук 2019 р. 
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Додаток Г 

Приклад оформлення аркуша завдання бакалаврської роботи 
 

Форма № Н-9.01у 
 ( 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І 
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

Освітній ступінь________________________бакалавр____________  

Спеціальність ____141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка                                          (шифр і назва)                                       
                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                    Завідувач кафедри_________________ 

                                                                                                                                   (підпис) 

                                                    __________________________________ 
                                                                            “____” _________________20___року 

 
З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ 
                                     Іванову Сергію Віталійовичу________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові ) 
1. Тема проекту (роботи) Автоматизований електропривод шліфувального верстата 3Л722 в 
умовах ПАТ «АвтоКрАЗ» ___________________________ 
керівник проекту (роботи)__Зачепа Юрій Володимирович_доц., к.т.н.________, 
затверджена наказом по університету від “_____”___________201__ р. № ____ 
2. Строк подання студентом проекту (роботи)____01.06.2019________________ 
3. Вихідні дані до проекту (роботи)     двигун постійного струму послідовного збудження, 
тип – ПК-1; потужність двигуна – 0,12 кВт, номінальна напруга – 110 В, номінальний струм 
– 2 А, К.К.Д. – 55 %.  
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки(перелік питань, які потрібно розробити) 
особливості комп’ютеризації лабораторного комплексу, статичні характеристики двигуна 
постійного струму послідовного збудження, статичні характеристики двигуна постійного 
струму послідовного збудження з шунтуючими контурами, реакція якоря в схемах 
шунтування, перехідні процеси двигуна постійного струму послідовного збудження, 
математичне моделювання двигуна постійного струму послідовного збудження.  
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
зовнішній вигляд лабораторного стенду, статичні характеристики двигуна постійного струму 
послідовного збудження, перехідні процеси двигуна постійного струму послідовного 
збудження в двигунному режимі, перехідні процеси двигуна постійного струму послідовного 
збудження в гальмівних режимах, математична модель двигуна постійного струму 
послідовного збудження, результати моделювання. ___________________________________  
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6. Консультанти розділів проекту (роботи) 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 
завдання 

видав 
завдання 
прийняв 

1-4 Керівник роботи (економічні розрахунки)   
5 Консультант – викладач з кафедри ОПЦПБ   

 
7. Дата видачі завдання_________01.03.2019 р.(для всіх форм навчання)______ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

№ 
по
р. 

Назва етапів дипломного  
проекту (роботи) 

Строк  
виконання 
етапів 
проекту 
 ( роботи ) 

Примітка 

1 
Особливості комп’ютеризації лабораторного комплексу 

01.03.19  

2 Статичні характеристики двигуна 31.03.19  
 постійного струму послідовного    
 збудження   
3 Статичні характеристики двигуна  07.04.19  
 постійного струму послідовного   
 збудження з шунтувальними контурами   
4 Перехідні процеси двигуна постійного  21.04.19  
 струму послідовного збудження   
5 

Математичне моделювання двигуна  
05.05.19  

 
постійного струму послідовного 

  

 збудження   
6 Опрацювання питань техніко-економічного аналізу 15.05.19  
7 Опрацювання питань з охорони праці  19.05.19  
8 Оформлення пояснювальної записки 31.05.19  

                                             
            Студент                 _________  _______Іванов С.В.__ 

                                                                                                       ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 

                              Керівник проекту (роботи) _____________  ______Зачепа Ю. В.__ 
                                                                                                       ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 
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Додаток Д 

 

Форма №Н-9.01у 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  
І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА 
 

Освітній ступінь ____________________________________________________________________ 

Спеціальність_______________________________________________________________ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри  
 (підпис) 

 
(прізвище та ініціали) 

 

«  »  20  року 
 

З А В Д А Н Н Я   
на дипломний проект (роботу) студенту 

 
(прізвище, ім’я, по батькові)  

1. Тема роботи  
 
 
керівник роботи  
 (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання) 

затверджені наказом вищого начального закладу від «  »  20  року №  
 

2. Строк подання студентом роботи  
3. Вихідні дані до роботи  

 
 
 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 
 

розробити )  
 

 
 
 
 
 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
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6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 
Підпис, дата 

завдання видав завдання прийняв 
    
    
    
    
    
    
    

 

7. Дата видачі завдання  
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 

пор. 
Назва етапів бакалаврської роботи 

Строк виконання 
етапів роботи 

Примітка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Студент    
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи    
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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Додаток Е 

Приклад оформлення реферату роботи 

РЕФЕРАТ 

 
Бакалаврська робота містить: ____ с., ___ рис., ___ табл., __ додатки, __ посилань. 

Об’єкт дослідження – автоматизований електропривод циркуляційного 

насоса котельної установки. 

Мета роботи – розробка технічних рішень автоматизації електропривода 

циркуляційних насосів котельної установки під час зміни подачі теплоносія в 

систему опалення. 

У цій роботі розглянутий принцип дії котельної установки в умовах філії 

«Кременчуцька». Було проаналізовано обладнання, дійсний стан насосів подачі 

теплоносія в системі опалення та розглянуті способи їх автоматизації. 

Для розв’язання завдань автоматизації розрахована потужність та 

вибраний циркуляційний насос Grundfos Magna 40–100 F, розраховані статичні 

та енергетичні характеристики електропривода насосів. 

Отже, обґрунтований вибір системи перетворювач частоти – асинхронний 

двигун, створена математична модель, побудовані й проаналізовані графіки 

перехідних процесів системи. 

 

 

 

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, 

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС, КОТЕЛЬНА УСТАНОВКА, 

МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ КОНТРОЛЕР. 
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Додаток Є 

Приклад оформлення переліку умовних позначень 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
ТЕС – теплова електростанція; 

ГРП – газовий регулювальний пункт; 

ГРУ – газова регулювальна установка; 

РГ – розподільча гребінка; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

ЦН – циркуляційний насос; 

ТПМ – типові промислові механізми; 

ЕП – електропривод; 

АД – асинхронний двигун; 

ПЧ–АД – система перетворювач частоти–асинхронний двигун; 

СУОП – система управління охороною праці; 

ПУЕ – правила умов експлуатації; 

НПАОП – нормативно-правові акти з охорони праці. 
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Додаток Ж 

Приклад оформлення змісту бакалаврської роботи 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП………………………………………………………………………………9 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЬНІ В УМОВАХ 

ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………...11 

     1.1 Опис технологічного процесу обладнання котельні………………………11 

     1.2 Методи регулювання та вимоги до електропривода живильних насосів...22 

    1.3 Способи підвищення показників енергоефективності роботи 

електромеханічного обладнання котельні……………………….………….……28 

2 РОЗРАХУНОК І ВИБІР ОБЛАДНАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

КОТЕЛЬНІ………………………..…………………………………………………33 

      2.1 Розрахунок потужності електропривода насоса системи опалення……33 

      2.2 Вибір елементів системи автоматизації……………….………………….36 

      2.3 Регулювання параметрів котельної установки…………………..……...41 

3 АНАЛІЗ І РОЗРАХУНОК СТАТИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСІВ З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ ДЛЯ 

АСИНХРОННОГО ДВИГУНА……………………………………..…..…….…..44 

      3.1 Розрахунок схеми заміщення насоса…………………………………….44 

      3.2 Розрахунок статичних характеристик електропривода………………..46 

      3.3 Розрахунок енергетичних характеристик електропривода………….….50 

4 ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ……………………………………….…56 

5 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………..66 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...76 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………………….79 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..…81 

АРКУШ ПЕРЕЛІКУ СЛАЙДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ………...84 

ПЕРЕЛІК ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ………………………………….85 
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Додаток З 

Форма № Н-10.12у 
 

________________________________________________________________________________ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

________________________________________________________________________________ 
 

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) 
 

Студента______________________________________________________________________________ 
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

спеціальність____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                        (назва  спеціальності) 

за освітньо-професійною/науковою програмою______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Група____________________     Курс_______________ 

Інститут ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Тема ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата одержання роботи        «_____» _______________ 20___ р. 

Рецензент _______________________________________________________________________ 
                                                              (учене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
 
Рекомендована оцінка за національною шкалою_______________________________________ 

 
Рецензент ____________________           _____________________________________________  
                                  (підпис)                                                                                  (ініціали, прізвище)  

 

                                                   

 «______» ___________________ 20___ р. 
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Додаток К 

ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ 

 

     Стандарти 

     1. ДСТУ ІSО 14731: 2008 «Координація зварювальних робіт. Завдання та 

функції». – К., 2012, Держспоживстандарт України. 

     2. Державний стандарт професійно-технічної освіти: ДСПТО 7219:2011. 

Професія: Зварник Код за ДК 003:2010 – 7219 – [Чинний від 2011-5-20]. – 

Київ. 2011. – 81 с. – (Національні стандарти України). 

     3. Міжгалузева кваліфікаційна характеристика інтегрованої професії 

«Зварник»: Код за ДК 003:2010 – 7219. – [Чинний від 2010-11-25]. – Київ. 

2010. – 8 с. 

Посібник 

     1. Віртуальні лабораторні комплекси – технологія підвищення якості 

підготовки фахівців : навчальний посібник / М. В. Загірняк, О. П. Чорний,                     

А. М. Гуржій та ін. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2017. – 232 с.  

Статті у фахових виданнях 

     1. Комп’ютеризовані засоби проведення лабораторних робіт – шлях до 

ефективної професійно-практичної складової підготовки і формування 

компетентного фахівця / М. В. Загірняк, О. П. Чорний, С. А. Сергієнко,                

М. Г. Несен // Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 46–56. 

      2. О. П. Чорний. Досвід створення та застосування системи дистанційного 

контролю знань / О. П. Чорний, В. К. Титюк, С. А. Сергієнко // Інженерні та 

освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал 

[Електронний журнал]. Тематичний випуск «Сучасна вища освіта : реалії, 

проблеми, перспективи». – Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 4 (20). –                         

С. 32–40 – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua ISSN 2307-9770. 

     3. Оцінка ефективності процесу навчання та підвищення рівня безпеки 

при виконанні технологічних операцій / Н. В. Зачепа, С. В. Сукач,                    
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Ю. В. Зачепа та ін. // Збірник наукових праць. Системи управління, навігації 

та зв’язку. – Полтава : ПНТУ, 2017. – Том 5, № 45. – С. 128–132.  

     4. О. П. Чорний. Віртуальний комплекс-тренажер для дослідження систем 

захисту асинхронних двигунів / О. П. Чорний, С. А. Сергієнко. // Інженерні та 

освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал 

[Електронний журнал]. – Кременчук : КрНУ, 2016. – Вип. 3 (15). – 26–38. – 

Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua. 

     5. Віртуальний лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки 

для підготовки майбутніх абітурієнтів до вступу у ВНЗ на спеціальності з 

електроенергетики, електротехніки / О. П. Чорний, В. О. Огарь,                     

С. С. Романенко та ін. // Інженерні та освітні технології. Щоквартальний 

науково-практичний журнал [Електронний журнал]. Тематичний випуск: 

«Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи». – Кременчук :                 

КрНУ, 2015. – Вип. 3 (11). – С. 171–173. – Режим доступу: 

http://eetecs.kdu.edu.ua  
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Додаток Л 

Аркуш переліку слайдів презентаційного матеріалу  

 

№ 
пор. 

Назва слайдів 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Студент  ___________ 
 (підпис) (дата)                                                (ПІБ) 

Керівник роботи  ___________  
 (підпис) (дата)                         (ПІБ) 

 

Слайди презентаційного матеріалу виконані згідно з установленими 
вимогами 

 

Нормоконтроль                 __________________                        ___________ 

(підпис)(дата)                                          (ПІБ ) 

 

Перевірка роботи на плагіат  ______________                             ___________ 

                                    (підпис)(дата)                                          (ПІБ) 
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Додаток М 

Приклад оформлення слайдів презентаційного матеріалу  
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Методичні вказівки щодо виконання й оформлення бакалаврських робіт 

для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності                                 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо- 

професійними програмами: «Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» 

 

 

Укладач асист. Л. Г. Бойко 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри САУЕ Д. Й. Родькін  

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 
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імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 


	МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
	Приклад оформлення аркуша завдання бакалаврської роботи
	Форма № Н-9.01у
	Спеціальність ____141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
	                                         (шифр і назва)                                      
	                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ
	З  А  В  Д  А  Н  Н  Я
	НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ
	КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН


	РЕФЕРАТ




