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ВСТУП 

 

Великий обсяг інформації щодо правил оформлення документації, 

часткові зміни різних положень стандартів, введення державних стандартів 

України, нові та багатопланові тлумачення одних і тих же положень стандартів, 

недостатня кількість нових підручників і нормативних документів у навчальних 

закладах утруднює діяльність студентів щодо виконання графічної частини й 

оформлення пояснювальної записки курсових, дипломних проектів й інших 

документів. 

Курсове і дипломне проектування є одним із видів самостійної роботи 

студентів під час підготовки молодших спеціалістів і фахових молодших 

бакалаврів у  ЗФПО. 

Метою даного Положення є: 

- узагальнення вимог щодо виконання курсових і дипломних проектів 

відповідно до діючої сучасної нормативно-правової бази; 

- викладення чіткого тлумачення стандартів і способів їх реалізації при 

виконанні курсового та дипломного проектування; 

- встановлення єдиних вимог для всіх ланок навчального процесу з питань 

проектування; 

- надання допомоги викладачам в організації курсового і дипломного 

проектування; 

- допомога студентам, які опанували теоретичний курс спеціальних 

дисциплін, у яких передбачено курсове проектування, оформлення текстової 

та графічної частини відповідно до стандартів України. 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМНЕ 

ПРОЕКТУВАННЯ 

 

1.1 Мета та завдання дипломного проектування 

Дипломне проектування є заключним етапом навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем (ОКР) молодшого спеціаліста і фахового молодшого 

бакалавра, після завершення якого та захисту кваліфікаційної роботи - 

дипломного проекту студент отримує освітньо-професійний рівень «молодший 

спеціаліст» або « фаховий молодший бакалавр». 

До дипломного проектування допускаються лише студенти, які успішно 

засвоїли ОПП підготовки з відповідної спеціальності, склали іспити та заліки з 

усіх дисциплін та практик згідно з навчальним планом. 

Завданням дипломного проектування є: 

- розширення, поглиблення, систематизація та закріплення теоретичних 

та практичних знань, набутих в процесі навчання, їх практичне використання при 

вирішенні конкретних виробничих, технічних, наукових, економіко-соціальних 

питань в своїй галузі професійної діяльності; 

- закріплення та розвиток навичок і досвіду самостійного творчого 

вирішення проектно-конструкторських, технологічних завдань, оволодіння 

методами досліджень, самостійної роботи з науковою, довідковою, 

нормативною та патентною літературою, практичним використанням 



інформаційних технологій при розв’язанні задач дипломного проектування, 

системного підходу, сучасних методів проектування; 

- забезпечення високого рівня підготовки фахівців, що обумовлюється 

цілісним характером дипломного проекту, котрий включає комплекс пов’язаних 

задач, що доводиться вирішувати випускнику; 

- визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста та 

спроможності його до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, 

сучасного виробництва, прогресу науки і техніки та можливості його до 

продовження навчання на більш високому освітньо-кваліфікаційному рівні. 

Кваліфікаційні атестаційні роботи для різних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів будучи за структурою практично однаковими, за обсягом, повнотою та 

інженерним (науковим) рівнем розробки розрізняються внаслідок відмінності 

виробничих задач діяльності фахівців різних кваліфікаційних рівнів, що 

визначаються їх освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ). 

Тобто, дипломна кваліфікаційна робота молодшого спеціаліста або 

фахового молодшого бакалавра орієнтується на розв’язання в основному 

діагностичних задач, які потребують не тільки вибору відомих методів рішень, а 

й перетворення їх для нових (нестандартних) умов, використовуючи сучасні 

новітні досягнення науки і техніки та нові рішення, одержані студентом при 

участі в науковій роботі кафедри та науковій студентській роботі (особливо при 

вирішенні питань спеціальної частини кваліфікаційної роботи). 

Таким чином, випускник коледжу повинен чітко орієнтуватись в сучасних 

технологіях, різних видах обладнання, проявляти здатність та вміння до рішень 

не тільки типових завдань, а й мати також деякі навички вирішення евристичних 

задач. 

Дипломний проект (робота) повинен мати творчий характер. Бажано щоб 

проект підсумовував на вищому рівні результати науково-дослідної роботи 

студента, його проектно-конструкторські роботи, здійснені на попередніх етапах 

навчання при виконанні курсових проектів, курсових робіт, розрахунково-

графічних робіт та індивідуальних завдань. 

Проектування повинно здійснюватись для конкретних виробничих умов, 

тобто дипломні проекти повинні бути реальними. За встановленими в ВСП 

«НФК УДУНТ»  нормативними документами дипломні проекти вважаються 

реальними, коли вони відповідають хоча б одній умові: 

- тема проекту пов’язана з науково-дослідною роботою ПЦК або 

виконується на замовлення зовнішніх організацій, установ, підприємств тощо; 

- результати проекту можуть бути впровадженими у виробництві, науці, 

техніці (підтверджується відповідним актом або запитом підприємства на 

передачу матеріалів дипломного проекту); 

- автором отримані патенти (заяви на патент), опубліковані статті, 

виготовлені макети тощо. 

При визначенні задач та змісту дипломного проектування за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або фахового молодшого 

бакалавра необхідно врахувати наступне: 

1. Дипломний проект (робота)  повинен мати комплексний характер і 

об’єднувати питання основних фахових дисциплін, що визначають підготовку  з 



урахуванням наступної фахової підготовки; 

2. Освітньо-професійна програма підготовки передбачає загальну 

підготовку фахівця у відповідності з класифікатором виду діяльності та 

вимогами галузевих стандартів освіти (ОКХ, ОПП і засобів діагностики); 

3. Формування теми дипломного проекту, його обсягу та змісту 

передбачає проектування (або модернізацію) технології або обладнання в 

металургії на відповідному підприємстві; 

4. Галузеве індивідуальне направлення підготовки спеціаліста 

передбачається в рамках виконання курсових проектів, курсових та 

розрахунково-графічних робіт, індивідуальних завдань дисциплін ОПП, 

виробничої та переддипломної практик, виконання науково-дослідної роботи 

студента. Це вимагає від студента визначитись з об'єктом індивідуальної 

підготовки, починаючи з п'ятого семестру підготовки. 

1.2Види дипломних проектів (робіт) 

Дипломний проект (ДП) є основним видом кваліфікаційної роботи 

випускника відповідного кваліфікаційного рівня. Він є завершеною інженерною 

розробкою об’єкта проектування (пристрою, установки, системи, процесу тощо) 

і передбачає його синтез в найбільш оптимальному варіанті із докладною 

розробкою певної функціональної частини (елементи, вузли, підсистеми, 

технологічні операції тощо) з урахуванням сучасного розвитку відповідної 

галузі, досягнень науки і техніки, економічних, екологічних, ергономічних 

вимог, вимог охорони праці та забезпечення життєдіяльності об’єкта 

проектування. 

В якості кваліфікаційної роботи молодшого спеціаліста може 

виконуватись дипломна робота, головним змістом якої є фрагменти досліджень 

певного аспекту наукової (науково-технічної, виробничої, науково-методичної 

або навчально-методичної) проблеми, в той час коли для ОКР бакалавра, 

магістра чи спеціаліста дипломна робота має бути закінченим дослідженням 

проблеми. 

За практичною спрямованістю дипломні проекти (роботи) можуть бути 

академічними (навчальними) та реальними. Перші можуть виконуватись як 

виключення, і стосуються, як правило, тих студентів, які не змогли заздалегідь 

визначитись з об’єктом проектування і відповідно з темою дипломного проекту. 

Але і в цьому випадку дипломний проект виконується на реальній основі для 

конкретних умов підприємства. 

Реальні проекти повинні відповідати вимогам «Положення про 

організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів ВСП 

«НФК УДУНТ» », відміченими вище (1.1). 

Дипломні проекти (роботи) за змістом та галузевою приналежністю 

можуть бути конструкторськими, проектно-технологічними, інженерно- 

економічними, соціально-економічними, а за характером виконання - 

індивідуальними та комплексними. 

Тематика дипломного проектування молодшого спеціаліста має 

конструкторську або проектно-технологічну спрямованість. 

Конструкторські проекти передбачають конструювання та розрахунок 

нових технічних пристроїв та систем або модернізацію існуючих з метою 

покращення їх характеристик; технологічні - передбачають розробку нових 



виробництв технологічних процесів, реконструкцію або технічне 

переоснащення існуючих підприємств (чи їх окремих структур), впровадження 

сучасних технологій тощо. 

Індивідуальні дипломні проекти (роботи) є найбільш поширеним видом і 

передбачають самостійну роботу студента над темою дипломного проектування 

під керівництвом викладача. 

При комплексному дипломному проекті (роботі) одну тему з проектування 

або модернізації складної технології, або комплексу взаємопов'язаного 

обладнання виконують кілька студентів. У цьому випадку комплексний 

дипломний проект складається з окремих розділів, які мають самостійне 

значення і розв'язують якесь одне завдання комплексного проекту. Комплексний 

проект може мати міжспеціальностний характер, коли його виконують студенти 

кількох спеціальностей. 

1.3 Тематика дипломного проектування. Вибір теми дипломного 

проектування 

Теми дипломних проектів (робіт) розробляє випускова циклова комісія з 

урахуванням специфіки підготовки ПЦК фахівців за вказаним вище напрямом, 

спеціальністю та спеціалізаціями, вимог галузевих стандартів освіти (ОКХ, ОПП 

і засобів діагностики), наукових досліджень та професійних інтересів 

викладацького складу ПЦК, замовлень виробничих підприємств. Окремі теми 

можуть бути запропоновані студентами (як правило пов'язані з науково-

дослідною роботою студента (НДРС) або його професійною роботою при 

навчанні без відриву від виробництва). 

Назва теми повинна бути, за можливістю, короткою, чітко відображати 

зміст проекту, вона повинна починатися з назви загального об'єкта 

проектування, який, як правило, відноситься до класу узагальненого об’єкта 

діяльності фахівця певної спеціальності що зазначено у відповідній ОКХ, а 

закінчуватись назвою складової (вузла, елемента, пристрою, 

обладнання,технологічної операції тощо), яка докладно розробляється і 

розраховується у спеціальній частині проекту (роботи). 

Дипломний проект (робота) складається з аналітичної та спеціальної 

частин. 

Вибір теми дипломного проекту та його спеціальної частини це право і 

обов’язок студента. Вибирати їх необхідно якомога раніше враховуючи їх 

відповідність спеціальності, загальну спрямованість наукової роботи студента в 

період навчання, актуальність, корисність для промисловості України, а також 

можливість виявити при розробці теми якість власної фахової підготовки. 

Бажано, щоб тема відповідала завданням того підприємства (організації), де 

студент проходив практики або планує працювати після закінчення навчання. 

Теми дипломних проектів та спеціальних частин погоджуються з керівником 

заздалегідь і видаються студентам ПЦК перед направленням на переддипломну 

практику. Тема дипломного проекту згідно з письмовою заявою студента і 

поданням ПЦК затверджуються наказом по коледжу. 

Корекція або заміна теми ДП (ДР) допускається, як виняток, після 

проходження студентом переддипломної практики та захисту звіту за її 

результатами, упродовж одного тижня, а остаточне закріплення за студентом 

теми ДП (ДР) та призначення керівника здійснюється наказом по коледжу 



протягом двох тижнів. 

1.4 Вихідні дані та завдання на дипломний проект (роботу) 

Вихідні дані на дипломний проект (роботу) формуються на основі даних 

виробничої та переддипломної практик студента, його участі в науково-

дослідній роботі ПЦК, аналізу літератури, нормативних галузевих документів та 

даних, що представляються керівником проекту. Ними можуть бути також 

результати курсових проектів (робіт), розрахунково-графічних робіт та 

індивідуальних завдань, які виконувалися студентом протягом навчання в 

коледжі. У цьому разі дипломний проект являє собою підсумкову роботу. Слід 

зазначити, що в дипломному проекті дозволяється використовувати лише 

результати роботи, а не розглядати курсовий проект (роботу) як підрозділ 

дипломного проекту. 

Метою виробничої та переддипломної практик студентів є ознайомлення 

студента з технологією виробництва, основами експлуатації обладнання та його 

проектування, збирання вихідних даних для проектування. При цьому з метою 

розширення, поглиблення, систематизації та закріплення теоретичних і 

практичних знань одержаних під час навчання в коледжі, комплексного 

вирішення задач проектування під час практики студенти повинні одержати, як 

вихідні дані, загальну характеристику підприємства, до складу якого входить 

об’єкт проектування: структура підприємства та режими роботи; загальна 

характеристика технологічних процесів підприємства та його підрозділів; 

механізація робіт. 

Інші дані, необхідні для дипломного проектування, а також для розробки 

спеціальної частини, визначаються керівником проекту. 

Завдання на дипломне проектування за спеціальною формою 

затверджується головою ПЦК не пізніше одного місяця до початку 

переддипломної практики. 

У завданні зазначаються: 

- - тема дипломного проекту (роботи); 

- термін здачі студентом закінченого проекту; 

- вихідні дані до проекту (роботи): зазначаються кількісні або (та) якісні 

показники об’єкта проектування, яким він повинен відповідати після розробки; 

умови в яких повинен функціонувати об’єкт проектування (часові, просторові, 

кліматичні, енергетичні, екологічні тощо); вихідні дані до ДП повинні визначити 

показники щодо умов, засобів, методів, які характеризують спрямованість 

розробки (дослідження), конкретизують методику розв’язання проблем; 

- перелік питань, які повинні бути розроблені: зазначаються конкретні 

завдання з окремих частин проекту (основної, спеціальної та додаткової частин), 

послідовність та зміст яких визначають програму дій дипломника та структуру 

пояснювальної записки; 

- перелік графічного (ілюстративного) матеріалу; 

- консультанти з окремих питань проекту (роботи); 

- дата видачі завдання. 

Завдання є необхідною складовою пояснювальної записки. Внесення до 

нього суттєвих змін допускається, як виняток, рішенням випускової ПЦК на 

прохання керівника ДП (ДР) тільки протягом місяця від початку дипломного 

проектування. 



1.5 Загальна характеристика дипломного проекту (роботи) 

 

Основним видом кваліфікаційної роботи є дипломний проект, який є 

завершеною розробкою об’єкта проектування і передбачає його синтез із 

докладною розробкою певної функціональної частини (технологічної операції, 

вузла елементу, пристрою, підсистеми тощо). Доцільно тему проекту та його 

зміст поєднувати з плануємою конкретною роботою фахівця. 

Оскільки виконання дипломного проекту завершує підготовку  спеціаліста 

як фахівця, що отримує базову вищу освіту або фахову передвищу освіту та 

показує готовність роботи в промисловості та подальшого навчання за фахом і 

одержання повної вищої освіти, то при керівництві дипломним проектуванням і 

при виконанні проекту виходять з міркувань, що дипломний проект повинен: 

бути реальним, спрямованим на вирішення конкретних питань виробництва; 

його технічні рішення можуть бути реалізованими на підприємстві; торкатися 

актуальних проблем підвищення технічного рівня, конкурентоспроможності 

обладнання; покращення безпеки робіт; мати творчий характер; 

продемонструвати вміння випускника самостійно вирішувати досить складні 

технічні питання на сучасному рівні технічного прогресу; підсумувати 

результати досліджень та проектно-конструкторських і розрахункових робіт, 

здійснених студентом в процесі навчання, виконання НДРС, практик та 

індивідуальних завдань. 

Дипломний проект складається з пояснювальної записки (50 - 70 сторінок) 

та обов’язково графічного матеріалу (технічних креслень) в проекті (не менше 3-

4 аркушів формату А1), а для дипломної роботи - обов’язкового ілюстративного 

матеріалу: плакатів з графіками, діаграмами, таблицями, рисунками тощо. При 

захисті додатково можуть використовуватись демонстраційні матеріали у 

графічному (на папері, плівках), електронному (відео матеріали, презентації 

тощо) або натурному (моделі, зразки, макети тощо) вигляді. 

Графічна частина проекту призначена для наочної ілюстрації прийнятих у 

дипломному проекті технічних рішень. Два із 3 - 4 аркушів креслень є 

обов’язковими і виконують ілюстрацію технічних рішень загальної частини 

проекту. 

Пояснювальна записка (ПЗ) до дипломного проекту (роботи) повинна в 

стислій та чіткій формі розкривати творчий задум проекту, мати аналіз сучасного 

стану проблеми, обґрунтування методів вирішення завдань проекту, методи та 

результати розрахунків або проведених експериментів, одержані на їх базі 

висновки, містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, 

схеми, малюнки та ін. При цьому в записці мають бути відсутніми загальновідомі 

пояснення, виведення складних формул, зайві описи машин, роботи обладнання 

та схем, та ін. 

Текст пояснювальної записки складається, як правило, державною або 

російською (для іноземних студентів) мовою в друкованому вигляді на аркушах 

формату А4 шрифтом TimesNewRoman14 пунктів з інтервалом 1,5 Lines. 

Структура ПЗ складається з вступної частини, основної частини та 

додатків. В свою чергу до складу основної частини входять аналітична, 

спеціальна та додаткова частини. 

У аналітичній частині, як правило, доцільно зосередити зусилля на 



вирішенні проектно-компонувальних питань у нерозривній ув’язці з відповідним 

технологічним процесом. Розділи цієї частини розробляються на рівні умов 

проектування та технічних пропозицій і повинні давати цілковите уявлення про 

технологію та обладнання, що приймається. 

До складу аналітичної частини можуть включатися наступні розділи: 

- Умови проектування (або технічне завдання на проектування) - де 

надається загальна характеристика підприємства; 

- Технологічний процес; 

- Механізація процесів об’єкту проектування; 

- Підйомно-транспортні установки; 

- Транспортні установки на дільниці (підприємстві); 

- Насосні, вентиляторні, компресорні та холодильні установки; 

- Електрообладнання та електропостачання дільниці (підприємства). 

В залежності від вибраного об’єкту проектування керівником проекту 

разом з дипломником визначаються розділи з даного переліку, що 

передбачаються до розробки, та консультанти розділів. 

Спеціальна частина розробляється на рівні ескізного проекту і повинна 

містити схемні, розрахункові та конструкторсько-технологічні рішення. У 

спеціальній частині спочатку обґрунтовуються її завдання, виконуються 

відповідні технологічні розрахунки та рішення, подається опис будови об’єкту, 

алгоритм функціонування, аналіз режимів роботи, вибір обладнання на основі 

порівняльного аналізу, розробка елементів систем та засобів або їх 

удосконалення. 

Питання економічного обґрунтування рішень, прийнятих в проекті, 

безпечного функціонування обладнання, питання монтажу, експлуатації 

обладнання та інше входять до додаткової частини проекту і, як правило, 

пов’язані з виконанням спеціальної частини. 

При виконанні дипломного проекту, особливо його загальної частини, за 

базові рішення рекомендується приймати такі, які використовуються на 

підприємстві, де студент проходив виробничу або переддипломну практику. 

Проте, якщо на підприємстві застосовуються застарілі технології та обладнання, 

в дипломному проекті необхідно вибирати нові, перспективні технології та 

обладнання з виконанням необхідних розрахунків його продуктивності в 

конкретних технічних умовах. Можуть бути внесені й інші зміни в технологію, 

механізацію, організацію праці та управління, автоматизацію, 

енергозбереження, якщо на підприємстві застосовується застаріла технологія 

виконання окремих процесів або вони недостатньо механізовані, а також коли 

фактичні показники за окремими процесами низькі внаслідок недостатнього 

використання устаткування. У кожному конкретному випадку обсяг та зміст 

проекту визначає керівник проекту в залежності від глибини проробки окремих 

питань. 

Керівниками дипломних проектів (робіт) та консультантами окремих 

розділів затверджуються викладачі коледжу. В окремих випадках до керівництва 

дипломними проектами можуть залучатися наукові співробітники, спеціалісти 

науково-дослідних, проектних організацій, відповідних фірм чи промисловості. 

1.6 Пояснювальна записка та вимоги до її структурних елементів 

Для дипломних проектів рекомендується наступна послідовність 



розміщення матеріалів: 

а) вступна частина із титульного аркуша, завдання на дипломне 

проектування, реферату та змісту, куди включають дані про структурні елементи 

пояснювальної записки (вступ, назви усіх розділів і підрозділів, пунктів, 

підпунктів, перелік посилань, назви додатків). Реферат (анотація) обсягом 0,5 -

1 с .  державною мовою повинен стисло відображати загальну характеристику та 

зміст проекту (відомості про обсяг ПЗ, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, 

додатків, бібліографічних найменувань, мету проекту, використані методи та 

отримані результати, результати впровадження, перелік ключових слів (не 

більше 20); 

б) основна частина (вступ, розділи аналітичної частини проекту, 

спеціальна частина, додаткова частина, перелік посилань): окремі розділи 

повинні закінчуватися конкретними висновками; 

в) додатки, що розмішуються після основної частини. Після додатків 

прикладаються специфікації та переліки елементів графічної частини проектів, 

вони в структуру записки не вводяться, у зміст їх не вносять і порядкові номери 

сторінок на них не проставляють. Перед переплітанням перед титульним 

аркушем пояснювальної записки та після останнього аркушу специфікації чи 

переліку елементів необхідно вкласти по одному чистому аркушу формату А4. 

1.6.1 Основна частина 

Мета пояснювальної записки - це виклад відомостей про об’єкт (предмет) 

проектування або науково - технічну розробку, які є необхідними і достатніми 

для розкриття самої роботи та її результатів. 

Особливу увагу приділяють новизні, також сумісності, взаємозамінності, 

надійності, заходам безпеки експлуатації елементів електромеханічної системи, 

екології, ресурсозбереженню та ін.. 

Зміст проекту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть 

поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, 

поділяють на підпункти. 

Вступ 

У дипломних проектах (роботах) вступ розміщується на окремій сторінці 

(сторінках). 

У вступі наводять мету роботи та завдання, які необхідно вирішити. 

Наводять: 

- оцінку сучасного стану проблеми; 

- розкривають суть розв’язуваних задач і їх господарське значення; 

- світові тенденції розв’язання поставлених задач; 

- мету роботи та галузь застосування. 

Особливу увагу слід звернути на спеціальну частину проекту. Необхідно 

визначити: 

- об’єкт проектування (дослідження); 

- предмет проектування; 

- методи проектування. 

Аналітична частина проекту 

Загальна частина дипломного проекту може включати розділи, наведені в 

п. 1.5 цього Положення. При цьому в обов’язкових розділах аналітичної частини 

на основі вихідних даних чи на базі розрахунків повинна за можливості бути 



надана якомога повна інформація, пов’язана з об’єктом проектування. 

В залежності від об’єкту проектування, конкретних умов та складності 

об’єкту керівник проекту визначає перелік питань аналітичної частини 

дипломного проекту, але він має бути наближеним до представленого вище (1.5) 

загального плану. 

Спеціальна частина 

Тему та обсяг визначає керівник дипломного проекту. 

Додаткова частина проекту 

Сюди можуть входити питання монтажу, експлуатації та ремонту 

обладнання, економічна частина та охорона праці. 

У розділі можуть розглядатись особливості організації монтажу, ремонту 

та експлуатації обладнання, вибір засобів монтажу. Для конструктивної 

розробки дати структуру ремонтного циклу. 

Економічна частина. В цьому розділі обов’язковим є економічне 

обґрунтування прийнятих технічних рішень у спеціальній частині проекту. 

Розраховується економічна ефективність впровадження розробки, складається 

бізнес план впровадження. 

Охорона праці та навколишнього середовища. У розділі передбачається 

висвітлення питань охорони праці та навколишнього середовища на дільниці 

(підприємстві). Зокрема, аналіз небезпечних факторів на об’єкті, що 

проектується, забезпечення належних умов праці персоналу, що працює на 

даному об’єкті: вимоги щодо електробезпеки; заходи з техніки безпеки під час 

монтажу, обслуговування та експлуатації електрообладнання, СЕП; 

протипожежні заходи, а також заходи з охорони навколишнього середовища, які 

слід передбачити під час впровадження проекту. Дається аналіз рівня 

раціональності розробленого об’єкту з позицій безпеки праці, протипожежної 

профілактики, охорони навколишнього середовища та раціонального 

використання природних ресурсів. 

Перелік посилань 

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині, наводять у кінці 

тексту пояснювальної записки, починаючи з нової сторінки. 

За необхідності джерела, на які є посилання тільки у додатку, наводять в 

окремому переліку посилань, що розташовують у кінці цього додатку. 

1.6.2 Додатки 

У додатках вміщують матеріал, який: 

а) є необхідним для повноти записки, але включення якого до її основної 

частини може змінити впорядковане і логічне уявлення про роботу (додаткові 

ілюстрації або таблиці, текст допоміжного характеру, конструкторські 

документи (схеми, креслення та ін.)); 

б) матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму 

подання не можуть бути внесені до основної частини (роздрукування програм та 

результатів розрахунків на ЕОМ та ін.). 

До додатків виносять також: специфікації, методики і протоколи 

випробувань, результати патентного пошуку, виведення розрахункових формул, 

акти про впровадження у виробництво та ін. 

1.7 Рекомендації до виконання проекту 

Розробка дипломного проекту повинна здійснюватись з максимально 



можливим використанням нових досягнень науки та техніки, теорії та практики 

проектування, прийняття оптимальних рішень з застосуванням системного 

підходу. При виборі машин та обладнання необхідно орієнтуватись на останні 

моделі, розроблені промисловістю, та які знаходяться на ринку обладнання. 

При виконанні проекту, розробці технологічних процесів, приведенні 

різного роду розрахунків та графічного матеріалу необхідно використовувати 

сучасні комп’ютерні технології. 

Розпочинаючи виконання кожного розділу чи підрозділу, слід спочатку 

з’ясувати, які саме питання (згідно з програмою) належить розв’язати в цьому 

розділі чи підрозділі, повторити за підручником чи іншим методичним 

забезпеченням можливі вирішення цього питання, одержати у керівника проекту 

чи консультанта рекомендації про необхідну насиченість і обсяг розділу, про 

методичні розробки та літературні джерела. 

У пояснювальній записці треба чітко розкрити творчий зміст проекту, 

викласти методи проектування (дослідження) та розрахунку, самі розрахунки, 

описати виконані експерименти, подати їх аналіз і висновки, техніко-економічні 

порівняння варіантів і, якщо необхідно, належні графіки, діаграми, схеми, ескізи 

і ін.. При оформленні записки необхідно прагнути до стислості викладу, для 

чого, зокрема, слід результати однотипних розрахунків подавати у вигляді 

таблиць. 

Ілюстративний матеріал до пояснювальної записки (графіки, схеми та ін.) 

слід виконувати на окремих аркушах. Графіки треба креслити на сітках з 

обов’язковим зазначенням ціни поділки. 

При розгляді питань, відображених у графічній частині проекту, необхідні 

посилання в тексті на відповідне креслення. 

Виклад розрахунків повинен містити формулювання ідеї, яка 

використовується, розрахункову формулу, роз’яснення прийнятих значень та 

одиниць виміру, а також посилання (у квадратних дужках) на джерело за 

списком, який наводиться в кінці пояснювальної записки. Якщо формула 

використовується кількоразово, то повторних посилань робити не треба. 

Цифровий матеріал значного обсягу або програми розрахунку (при 

використанні ЕОМ) виносять в додаток, а в записці наводять тільки остаточні 

результати. 

У технічних характеристиках обладнання наводять тільки найнеобхідніші 

параметри, потрібні для розрахунків. 

Пояснювальну записку не треба перевантажувати списком відомих 

матеріалів і т.п.. У цих випадках краще просто послатися на джерело. 

У тексті записки необхідно додержуватись однакової термінології. Назви 

розділів і підрозділів треба формулювати чітко, з відповідним інформаційним 

навантаженням. 

Оформлення пояснювальної записки та виконання креслень повинно 

відповідати вимогам діючих стандартів з посторінковою нумерацією аркушів. 

Одразу після складання заліку з переддипломної практики, одночасно з 

уточненням завдання на проектування, дипломант одержує календарний план 

роботи. Кожний студент повинен систематично працювати над виконанням 

проекту, регулярно відвідувати консультації. Не рідше одного разу на тиждень 

він зобов’язаний інформувати керівника про хід виконання календарного плану. 



Один чи два рази за період дипломного проектування випускова кафедра 

організовує перевірку виконання календарних планів і попередній захист 

дипломних проектів. 

Керівник дипломного проекту і консультанти з окремих підрозділів 

допомагають студенту скласти детальні плани, рекомендують технічну 

літературу та методичні розробки, надають теоретичну та методичну допомогу. 

Студент несе цілковиту відповідальність перед ДЕК за правильність 

прийнятих рішень, обґрунтувань, точність розрахунків, якість оформлення 

пояснювальної записки та графічного матеріалу, їх відповідність методичним 

рекомендаціям з дипломного проектування випускової кафедри, грамотність 

викладу, відповідність «Положенню про організацію дипломного проектування 

та державну атестацію студентів ВСП «НФК УДУНТ» », існуючим нормативним 

документам та державним стандартам. 

Керівник проекту та консультанти ставлять свої підписи на титульному 

аркуші та завданні, якщо і дипломний проект у цілому, і аркуші підрозділу 

виконані на достатньому інженерному рішенні відповідно до програми і завдань 

на проект. 

Студент має право приймати і такі рішення, які не рекомендуються 

консультантами, але повинен захистити свій вибір перед ДЕК. Консультант при 

цьому підписує проект і додає до нього своє письмове зауваження, яке 

оголошується на засіданні ДЕК під час захисту проекту. 

Якщо в дипломному проекті виявлені помилки в розрахунках, він може 

бути поданий на захист тільки після всіх виправлень. 

1.8 Порядок допуску дипломних проектів до захисту та їх захист в 

Екзаменаційній комісії 

Закінчений дипломний проект підписують студент та консультанти по 

підрозділах. Керівник проекту перевіряє відповідність теми та змісту проекту 

темі затвердженій наказом директора коледжу, відповідність вимогам програми 

та завданню, включаючи спеціальну частину. Він складає відгук, у якому 

визначає позитивні якості та недоліки проекту, ступінь його самостійності, 

відповідність термінів виконання календарному плану, наявність в проекті 

оригінальних технічних рішень, реальність, технічну цінність та цілісність 

проекту, дає загальну оцінку якості його виконання. 

До захисту в ЕК допускаються дипломні проекти (роботи), теми яких 

затвердженні наказом директора, а їх структура, зміст, якість викладеного 

матеріалу, оформлення, відповідають вимогам методичних рекомендацій ПЦК 

та Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію 

студентів ВСП «НФК УДУНТ» , що підтверджено підписами керівника, 

консультантів, особи, відповідальної за нормоконтроль та при наявності відгуку 

керівника ДП (ДР). 

Допуск до захисту ДП (ДР) у ЕК здійснюється головою ПЦК, який приймає 

рішення на основі вище сказаного або підсумків попереднього захисту проекту 

на ПЦК, якщо це оформлено відповідним протоколом засідання ПЦК. Допуск 

підтверджується візою голови ПЦК на титульному аркуші ПЗ. 

Дипломний проект (робота), допущений до захисту в ЕК, направляється 

головою ПЦК на рецензування. 

Дипломний проект з рецензією, довідкою про виконання студентом 



навчального плану і отримані оцінки та відгуком керівника направляється в ЕК 

для захисту. 

Проект (робота), в якому виявлені принципові недоліки у прийнятих 

рішеннях, обґрунтуваннях, розрахунках та висновках, суттєві відхилення від 

вимог державних стандартів до захисту в ЕК не допускаються. Рішення про це 

приймається на засіданні ПЦК, витяг з протоколу якого разом зі службовою 

голови ПЦК подається директору коледжу для підготовки матеріалів до наказу 

про відрахування студента. 

Захист дипломних проектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні 

ЕК за розкладом роботи, який доводиться до студентів заздалегідь. На одному 

засіданні ЕК планується не більше 8 захистів. Тривалість захисту одного проекту 

(роботи) повинна бути в межах 30-40 хвилин. 

Захист проводиться в такий послідовності: 

- оголошення секретарем ЕК прізвища, імені та по батькові дипломника, 

теми його ДП та загальних результатів навчання; 

- доповідь студента (10-15 хвилин) про сутність проекту, основні технічні 

рішення, отримані результати з використанням різних форм візуалізації доповіді: 

графічний матеріал, слайди, мультимедійні проектори, відеоапаратура, плакати 

тощо; 

- демонстрація експерименту (при необхідності) - 1 - 2 хвилини, може 

проводитись на засіданні ЕК або напередодні захисту в лабораторії в присутності 

членів ЕК; 

- відповіді на запитання членів комісії (до 15 хвилин); 

- оголошення секретарем ЕК відгуку керівника та рецензії на дипломний 

проект; 

- оголошення голови ЕК про закінчення захисту. 

Захист ДП студентами здійснюється, як правило, державною мовою. 

Дозволяється захист російською мовою або будь-якою іноземною мовою, яку 

студент вивчав в коледжі. Рішення про допуск до захисту дипломного проекту 

іноземною мовою, приймає на своєму засіданні випускова ПЦК (до початку 

роботи ДЕК) за заявою студента та наявності реферату на його дипломний 

проект, виконаного іноземною мовою обсягом 1 0 - 1 5  сторінок. Голова ЕК в 

залежності від рівня володіння відповідною мовою членами ЕК, визначає 

необхідність присутності на захисті перекладача (викладачів іноземної мови). 

Запитання членів комісії можуть бути будь-якою мовою, відповідь студента - 

іноземною мовою. 

Результати захисту ДП визначаються оцінками: «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно». Рішення ЕК про оцінку та про видачу випускнику 

диплома молодшого спеціаліста приймається на закритому засіданні комісії 

відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів. Повторний захист ДП з 

метою підвищення оцінки не дозволяється. 

Диплом з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові оцінки 

«відмінно» не менше як із 75% усіх навчальних дисциплін, індивідуальних 

завдань, курсових проектів (робіт), практик, а з інших оцінки «добре» за весь 

термін навчання, захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою «відмінно». 

Якщо результати захисту ДП (ДР) не відповідають вимогам державних 

стандартів і встановленим критеріям, студенту, за рішенням ДЕК ставиться 



оцінка «незадовільно», наказом директора він відраховується як такий, що не 

пройшов державної атестації, і йому видається академічна довідка відповідної 

форми та витяг з протоколу засідання ЕК. 

Студентам, які були допущені директором коледжу до захисту ДП, але з 

поважної причини, документально підтвердженої, не змогли захистити ДП 

своєчасно, за поданням директора та згодою голови ЕК керівництвом коледжу 

може бути визначена дата проведення додаткового засідання ЕК для захисту ДП. 

Студенти, які не були допущені до захисту, оскільки з поважних причин, 

підтверджених документально, не мали можливості підготуватись до нього, 

директором за поданням зав. відділенням може бути продовжено строк навчання 

до наступної державної атестації, але не більше ніж на один рік. 

 

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

 

2.1 Мета та завдання курсового проектування 

Курсовий проект з навчальної дисципліни (від лат. projectus - кинутий 

вперед) - це кінцевий результат розробки нового продукту (споруди, 

технологічного процесу, механізму, технічних та програмних засобів тощо або 

їх окремих частин), виконаний студентом самостійно під керівництвом 

викладача протягом встановленого терміну в одному семестрі відповідно до 

технічного завдання на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та 

умінь, а також матеріалів промислових і науково-дослідних підприємств та 

установ і студентських науково-технічних товариств, що має творчий характер і 

становить собою сукупність документів (пояснювальної записки, креслень, що 

виконані з обов'язковим додержанням вимог ДСТУ, тощо). 

Курсовий проект є самостійною роботою і представляє собою комплексне 

завдання в ході виконання якого набуваються та закріплюються, 

поглиблюються та узагальнюються теоретичні знання дисципліни, розвитку 

навичок їх практичного застосування, самостійного та комплексного 

розв’язування конкретних фахових завдань. 

Курсове проектування має також за мету навчити студента швидко і 

впевнено користуватися відповідною довідковою літературою, державними 

стандартами, єдиними нормами і розцінками, таблицями, номограмами, 

типовими проектами та іншими матеріалами, які фахівець використовує під час 

своєї професійної діяльності, прищепити студентам навички виконання 

розрахунків, складання техніко-економічних обґрунтувань, пояснювальних 

записок тощо. 

2.2 Структура курсового проекту 

Курсовий проект (робота) становить собою сукупність документів 

(пояснювальної записки, креслень, що виконані з обов'язковим додержанням 

вимог ДСТУ, та іншого ілюстративних матеріалу). 

Пояснювальна записка повинна мати таку структуру (ДСТУ 3008-95. 

Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення): 

- титульний аркуш; 

- завдання на виконання курсового проекту (роботи); 

- реферат; 



- зміст; 

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; 

- вступ; 

- основна частина, в розділах якої розкривається зміст курсового 

проекту (роботи); 

- висновки та рекомендації; 

- список використаної літератури; 

- додатки. 

2.3 Правила оформлення курсового проекту 

Пояснювальна записка, креслення, плакати та інші матеріали 

оформлюються в одному примірнику. Пояснювальна записка має бути 

зброшурованою таким чином, щоб аркуші були щільно стиснутими. Не 

допускається їх з'єднання скріпкою або швидкозшивачем. 

Пояснювальна записка повинна розкривати зміст курсового проекту, 

містити обґрунтування вибору методів рішення поставленого завдання, 

необхідні розрахунки, описання проведених експериментів, аналіз отриманих 

результатів та інші матеріали. 

Матеріал пояснювальної записки повинен бути викладений грамотно, 

чітко та стисло. При цьому в тексті записки мають бути обов'язковими посилання 

на використані літературні та інші джерела. У тексті пояснювальної записки не 

рекомендується вживати звороти із займенниками першої особи, наприклад: "Я 

вважаю ...", "Ми вважаємо ..." тощо. Рекомендується вести виклад, не вживаючи 

займенників, наприклад: "Вважаємо находимо ..." тощо. 

Без пояснень дозволяється використовувати тільки загальноприйняті 

скорочення, наприклад: ПЕОМ, ДСТУ тощо. 

Числа з розмірністю необхідно писати цифрами, а без розмірності - 

словами, наприклад,: "Висота - 600 м","... за другим варіантом ...". 

Порядкові чисельники, які йдуть один за одним, можуть бути подані 

цифрами з відмінковим закінченням, яке ставлять лише при останній цифрі, 

наприклад: 1-е; 7, 8, 9-й тощо. 

Текстовий та графічний матеріал записки друкується комп'ютерним 

способом на одному боці аркушів формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу, 

текст вирівнюється по ширині аркуша. Текстовий редактор - WordforWindows, 

версія 7.0 або більш пізні. Шрифт - TimesNewRoman, кегль 14 пт. Обсяг 

пояснювальної записки 20-30 сторінок. 

Реферат пояснювальної записки призначений для ознайомлення зі змістом 

курсового проекту. Він має бути стислим, але інформативним, і містити 

відомості, які дозволяють отримати повну уяву щодо проекту, що розглядається. 

Реферат повинен містити: 

- відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, 

таблиць, додатків, літературних джерел; 

- основний текст; 

- перелік ключових слів (словосполучень). 

Реферат може містити також інформацію про умови розповсюдження 

курсового проекту. 

Текст реферату повинен відображати подану в пояснювальній записці 

інформацію в такій послідовності: 



- об'єкт дослідження або розроблення; 

- мета роботи; 

- методи дослідження, технічні та програмні засоби; 

- основні конструктивні, технологічні та інші характеристики та 

показники; 

- результати та їх новизна; 

- значущість роботи та висновки; 

- рекомендації щодо використання результатів роботи; 

- галузь застосування та ступінь впровадження; 

- прогнозні припущення про розвиток об'єкту дослідження або 

розроблення. 

Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів на одній 

сторінці пояснювальної записки. 

Перелік ключових слів (словосполучень), що є визначальними для 

розкриття суті курсового проекту (роботи), розміщується після основного тексту 

реферату. Цей перелік повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), 

надрукованих великими літерами в називному відмінку через кому. 

Аркуш зі змістом пояснювальної записки розміщується безпосередньо 

після реферату, починаючи з нової сторінки. До змісту включають заголовки 

структурних елементів пояснювальної записки: перелік умовних позначень, 

символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно назви (заголовки) 

всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів пояснювальної записки; висновки 

та рекомендації; список використаної літератури; назви додатків. Справа 

наводяться номери сторінок, з яких починається зазначений матеріал. 

Усі прийняті в пояснювальній записці малопоширені умовні позначення, 

символи, одиниці, скорочення та терміни пояснюють у відповідному переліку, 

який розміщується безпосередньо після аркушу зі змістом, починаючи з нової 

сторінки. 

Вступ є досить відповідальною складовою пояснювальної записки, 

незважаючи на його невеликий обсяг ( 2 - 3  сторінки), тому що він не тільки 

орієнтує користувача в подальшому розкритті теми, але й містить усі необхідні 

її кваліфікаційні характеристики. 

У вступі, який розміщується на новій сторінці: 

- відображається актуальність, наукове та практичне значення обраної 

теми; 

- формулюються мета та завдання курсового проектування; 

- встановлюються об'єкт та предмет розгляду; 

- даються посилання на відповідні нормативні документи; 

- відмічаються положення, що виносяться на захист. 

Основна частина пояснювальної записки складається з декількох розділів 

(не менше двох). Наприклад, для випадку виконання основної частини у вигляді 

двох розділів, у першому розділі міститься аналіз сучасного стану проблеми, яка 

порушується в курсовому проекті, та обґрунтування прийнятих рішень у вигляді 

їх порівнювання з іншими можливими варіантами, показу їх переваг з різних 

точок зору (технічної, економічної, соціальної тощо). 

У другому розділі викладається рішення поставленого завдання, яке 

повинно супроводжуватися отриманими результатами досліджень, необхідними 



ілюстративними матеріалами, технологічними вказівками тощо. 

За результатами виконання курсового проекту студент має зробити 

висновки та рекомендації з їх обов'язковим обґрунтуванням. Ця частина записки 

виконує роль "кінцівки", обумовленої логікою проведеного курсового 

проектування, і носить форму синтезу накопиченої в основній частині 

пояснювальної записки наукової інформації. 

У списку літератури наводяться всі використані під час курсового 

проектування літературні джерела. 

Бібліографічні видання наводяться в порядку їх згадування в тексті згідно 

з вимогами чинних стандартів. 

Відповідно до вимог стандарту 2.104-68, 2.106-98 ЄСКД кожний розділ 

пояснювальної записки курсового проекту повинен починатися з нового аркушу 

й мати рамку з полями: ліве - 20 мм, верхнє, нижнє, праве - по 5 мм. 

Усі наступні аркуші розділу також повинні мати рамку з наведеними вище 

полями, в правому нижньому куті якої виділяється квадрат розміром 10x10 мм 

для написання номера сторінки. 

При оформленні пояснювальної записки курсової роботи дозволяється 

використовувати аркуші без рамки. 

У цьому випадку аркуші повинні мати такі поля: ліве - 30 мм, верхнє - 20 

мм, нижнє - 25 мм, праве - 15 мм. 

Заголовки структурних елементів та розділів друкуються великими 

нежирними літерами без крапки в кінці і вирівнюються посередині рядка. 

Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. 

Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів друкуються з абзацу (5 знаків) 

нормальними літерами, починаючи з першої великої літери. Відстань між 

заголовком та наступним чи попереднім текстом повинна бути не менше двох 

рядків. 

Розміщення заголовку в нижній частині аркушу, якщо після нього 

залишається менше двох рядків тексту, забороняється. Перенесення слів та їх 

підкреслювання в заголовку не допускаються. 

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими 

цифрами. У кінці номера підрозділу, пункту та підпункту має бути крапка. 

Номер підрозділу складається з номеру розділу та порядкового номеру 

підрозділу, розділених крапкою, наприклад: 1.1 Аналіз методів чисельного 

інтегрування диференційних рівнянь. 

Номер пункту складається з номера підрозділу та порядкового номера 

пункту, розділених крапкою. 

Заголовки структурних елементів пояснювальної записки: РЕФЕРАТ, 

ЗМІСТ, ВСТУП, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ВИСНОВКИ ТА 

РЕКОМЕНДАЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ не нумеруються. 

Ілюстрації (схеми, графіки, креслення, таблиці) мають бути розташовані 

таким чином, щоб їх можна було розглядати без повороту або з поворотом по 

ходу годинникової стрілки. 

Ілюстрації позначаються словом "Рис." (крім таблиць) і нумеруються 

арабськими цифрами в межах розділу (за винятком ілюстрацій, наведених у 

додатках). Позначення ілюстрації з номером, що складається з номеру розділу та 

її порядкового номеру, розділених крапкою, та пояснювальною назвою без 



крапки в кінці розташовується нижче під ілюстрацією, наприклад: Рис. 1.2 

Функціональна схема 

Ілюстрації розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці з обов'язковим посиланням на них 

у тексті, наприклад,"... нарис. 1.2 (див. рис. 1.2)". 

Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (за винятком 

ілюстрацій, наведених у додатках). Надпис "Таблиця" з вказівкою номера, що 

складається з номеру розділу та її порядкового номеру, розділених крапкою, без 

знака №, розташовується праворуч над її заголовком, наприклад: Таблиця 2.3. 

Таблиці розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються 

вперше, або на наступній сторінці з обов'язковим посиланням на них у тексті, 

наприклад,"... в табл. 2.3 ...". 

Формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони 

згадуються вперше, причому, вище та нижче кожної формули має бути по 

одному вільному рядку. Номер формули складається з номера розділу та її 

порядкового номеру, розділених крапкою. Номер вказується в круглих дужках 

на рівні формули в крайній правій позиції по рядку, наприклад: (3.1) 

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул приводяться 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені в формулі. 

Причому, перший рядок пояснення починається з абзацу словом "де" без 

двокрапок, а пояснення кожного символу надається з нового рядка. Посилання 

на формули зазначають їх порядковим номером в дужках, наприклад:"... в 

формулі (3.1)...". 

Посилання в тексті на використані літературні джерела треба зазначати 

порядковим номером зі списку використаної літератури, виділеним квадратними 

дужками, наприклад:"... до вимог, наведених у [7] ...". 

Прізвища, назви установ, організацій, фірм, назви виробів та інші власні 

імена в тексті пояснювальної записки наводяться мовою оригіналу. Дозволяється 

власні імена та назви наводити в перекладі на мову пояснювальної записки з 

додаванням (при першому згадуванні) оригінальної назви. 

Сторінки пояснювальної записки нумеруються арабськими цифрами в їх 

правому нижньому куті, з наскрізною нумерацією по всій записці. Нумерація 

сторінок починається з цифри 3 на аркуші реферату. 

У додатках наводяться, як правило, тексти комп'ютерних програм, 

результати комп'ютерних розрахунків, інструкції, методики, акти впровадження 

результатів курсового проектування, інші матеріали. Додатки оформлюються як 

продовження основної частини пояснювальної записки і розташовуються в 

порядку згадування в основному тексті. 

Кожний додаток має починатися з нової сторінки з вказівкою в її правому 

верхньому куті слова "Додаток" з номером (якщо кількість додатків більше 

одного), наприклад: Додаток 2, і мати змістовний заголовок, що розташовується 

нижче. Заголовки додатків друкуються великими напівжирними літерами без 

крапки в кінці і вирівнюються посередині рядка. 

Тексти комп'ютерних програм та результати розрахунків на ПЕОМ, що 

розміщуються в додатках, мають бути надрукованими на аркушах формату A4. 

Графічний матеріал виконується комп'ютерним способом у порядку, 

визначеному методичними вказівками з курсового проектування. Причому, 



використання стандартів, які закладені в пакетах прикладних програм 

комп'ютерного програмного забезпечення і відрізняються від ДСТУ, 

дозволяється при виконанні графічного матеріалу винятково за погодженням з 

керівником. 

Креслення та плакати інший ілюстративний матеріал можуть бути 

виконані на паперових, плівкових (слайди) або магнітних (дискета 3.5") носіях. 

У останніх двох випадках для демонстрації графічного матеріалу 

використовуються слайд-проектори та мультімедійні засоби ПЕОМ. При 

оформленні та демонстрації матеріалів курсового проекту з дозволу керівника 

можна використовувати різноманітні презентаційні пакети, наприклад, Microsoft 

Power Point або інші. 

Креслення та плакати, незалежно від виду носія, мають бути обов'язково 

дубльовані на паперових аркушах формату A4 і розміщені в додатку до 

пояснювальної записки. 

 

З ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКІ 

РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУРСОВОГО І 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Організація навчального процесу в університеті базується на Законах 

України "Про освіту", "Про вищу освіту", Указі Президента України від 16.06.95 

№ 451/95 "Про Положення про національний заклад (установу) України, 

постановах Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074 "Про затвердження 

Положення про державний вищий заклад освіти", від 12.02.96 № 200 "Про 

ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів", від 20.01.98 № 65 

"Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу 

освіту)", наказах Міністерства освіти України від 02.06.93 за № 1 6 1  "Про 

затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах", від 06.06.96 № 191/153 "Про затвердження Положення 

про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти", від 

15.07.96 № 245 "Про затвердження Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти", від 31.07.98 № 285 

"Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного 

забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою", від 07.08.02 № 450 "Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 

основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів", інструктивному 

листі Міністерства освіти України від 29.12.93 № 83-5/1259 "Рекомендації про 

порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної 

(кваліфікаційної) комісії", інших нормативних документах, що стосуються 

вищої освіти. 

 

 

 

 

4 ОБЛІК ГОДИН, ЯКІ ВІДВОДЯТЬСЯ ДЛЯ КУРСОВОГО І 



ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

У стандартах вищої освіти з усіх спеціальностей курсове і дипломне 

проектування проводиться поза сіткою годин за рахунок самостійної роботи 

студентів. 

Розрахунок і облік навчальної роботи викладачів, які ведуть курсове і 

дипломне проектування, проводиться відповідно до наказу Міносвіти України 

№ 450 від 07.08.2002 року. 

Норми і Переліки поширюються на вищі навчальні заклади І - II рівнів 

акредитації незалежно від форми власності та підпорядкування. 

Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи викладачів  

(витяг з наказу № 450) 

Вид роботи Норма часу, год Примітка 

1 2 3 

13 Керівництво і проведення 

захисту курсових робіт 
 

Кількість членів комісії - 

не більше трьох осіб 

Із загальноосвітніх навчальних 

дисциплін 

2 години на курсову роботу, у 

тому числі 0,33 години кожному 

членові комісії на проведення 

захисту 

 

 

1 2 3 

Із фахових навчальних 

дисциплін (дисциплін 

спеціалізації) 

3 години на курсову роботу, у 

тому числі 0,33 години кожному 

членові комісії на проведення 

захисту 

 

14 Керівництво і проведення 

захисту курсових проектів 
 

Кількість членів комісії - 

не більше трьох осіб 

Із загально технічних 

навчальних дисциплін 

3 години на курсовий проект, у 

тому числі 0,33 години кожному 

членові комісії на проведення 

захисту 

 

Із фахових навчальних 

дисциплін (дисциплін 

спеціалізації) 

4 години на курсовий проект, у 

тому числі 0,33 години кожному 

членові комісії на проведення 

захисту 

 

20 Керівництво, 

консультування, рецензування 

проведення захисту дипломних 

проектів у екзаменаційних 

комісіях 

До 20 годин на одного 

студента дипломника, у тому 

числі: голова комісії - 0,5 год.; 

кожному членові комісії - 0,5 

години; 

Кількість членів комісії - 

не більше трьох (у 

виняткових випадках 

кількість членів комісії 

може бути збільшено до 

шести осіб) 



 

керівнику і консультантам - 16 

годин (для вищих закладів 

освіти І рівня акредитації); 

рецензенту- 1 година. 

За одним керівником 

закріплюється до 8 

дипломних проектів (робіт), 

за одним рецензентом до 10 

проектів. 

5 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО І 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Виробнича переддипломна практика завершує підготовку випускника до 

самостійної роботи в умовах реального виробництва. Зона є заключною ланкою 

практичної підготовки спеціалістів перед дипломним проектуванням. 

Завдання переддипломної практики: узагальнення і поглиблення знань і 

умінь із спеціальності; підготовка (збирання) матеріалів для дипломного 

проектування відповідно до завдань; відпрацювання навичок організаторської 

роботи, практичних навичок керівництва трудовим колективом підрозділу в 

умовах сучасних форм господарювання. 

Керівництво переддипломною практикою з боку вищого навчального 

закладу здійснюють викладачі спецдисциплін, як правило керівники 

дипломних проектів, шляхом співбесіди зі студентами на виробництві; надання 

методичної та практичної допомоги в організації підготовчого періоду перед 

дипломним проектуванням. 

Організація виконання курсових і дипломних проектів 

Для надання допомоги студентам при виконанні дипломного проекту 

наказом директора ЗФПО призначаються керівники дипломного проектування 

з числа викладачів спеціальних дисциплін або кваліфікованих фахівців інших 

організацій. 

До кожного керівника дипломного проектування може бути закріплено не 

більше восьми студентів. 

Крім основного керівника дипломного проектування, можуть 

призначатися консультанти з окремих питань або частин проекту: 

- економічних; 

- екологічних; 

- безпеки життєдіяльності і охорони навколишнього середовища. 

Загальне керівництво дипломним проектуванням проводиться 

заступником директора з навчальної роботи, завідувачами відділень, які 

організовують дипломне проектування, регулярно перевіряють його хід та 

здійснюють методичний контроль керівників. 

Основними обов'язками керівника дипломного чи курсового проектування 

є: 

 участь у визначенні теми та розробка індивідуального завдання на 

дипломний проект для кожного студента; 

 надання методичної допомоги студентам у визначенні переліку питань 

і матеріалів, які вони повинні опрацювати і зібрати під час виробничої 

переддипломної практики; 

 консультування студентів з питань порядку і послідовності виконання 

дипломного проекту; 



 допомога студентам у конструкторській, графічній, екологічній та 

інших частинах проекту; 

 регулярна перевірка графіка виконання дипломного проекту; 

 присутність при захисті студентами дипломних проектів. 

Тематика дипломних проектів повинна бути актуальною і спрямованою на 

вирішення завдань творчого характеру відповідно до напряму майбутньої 

діяльності фахівця. 

Теми дипломних проектів розробляються провідними викладачами 

спеціальних дисциплін навчального закладу на підставі замовлень виробництва, 

результатів виробничих практик, наукових досліджень, конструкторських та 

технологічних розробок, розглядаються і затверджуються на засіданнях 

циклових комісій. 

Закріплення за студентами тем дипломних проектів (з визначенням 

керівника) оформляється наказом директора вищого навчального закладу. 

Після затвердження теми керівники дипломного проектування 

розробляють індивідуальні завдання для кожного студента. Обсяг його повинен 

відповідати часу, що відводиться на дипломне проектування. 

В індивідуальних завданнях на дипломні проекти передбачаються питання 

конструкторського напряму, а також питання технології і механізації, з 

економіки і організації виробництва, техніки безпеки, екології та безпеки 

життєдіяльності. 

Завдання на дипломні проекти розглядаються цикловими комісіями, 

підписуються керівником дипломного проектування і затверджуються 

заступником директора з навчальної роботи. 

 

Рецензування дипломних проектів 

Рецензенти дипломних проектів призначаються директором ЗФПО за 

погодженням з головою екзаменаційної комісії з числа досвідчених інженерів 

або викладачів спеціальних дисциплін, які не призначені керівниками 

дипломних проектів чи консультантами, за поданням завідувача відповідної 

кафедри, відділення. 

Рецензія повинна вміщувати: 

- висновок про відповідність змісту дипломного проекту завданню на 

проектування; 

- характеристику виконання кожного розділу проекту, використання 

випускником останніх досягнень науки і техніки, глибини економічних 

обґрунтувань, прийнятих у проекті рішень; 

- перелік позитивних якостей дипломного проекту та основних його 

недоліків, якщо вони мають місце; 

- оцінку якості виконання графічної частини. 

Дипломник повинен бути ознайомлений зі змістом рецензії не пізніше ніж 

за день до захисту проекту. Внесення виправлень і доповнень у дипломний 

проект після отримання рецензії не допускається (усі пояснення щодо зауважень 

рецензента даються усно на засіданні ЕК при захисті проекту). 

 

Захист і оцінка курсового і дипломного проектування 

Захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні ЕК за 



участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови. 

ЕК створюється єдиною для всіх форм навчання: денної, заочної . 

ЕК створюється щорічно і діє протягом календарного року. До складу ЕК 

входить голова і її члени. 

Голова ЕК призначається ректором УДУНТ, якому підпорядкований 

вищий навчальний заклад, за пропозицією директора з числа провідних 

спеціалістів підприємств або вчених. 

До складу ЕК входять: директор вищого навчального закладу або 

заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділення, голови 

предметних (циклових) комісій, провідні спеціалісти виробництва, працівники 

науково-дослідних інститутів, викладачі-керівники дипломного проектування. 

Персональний склад членів ЕК затверджується директором вищого 

навчального закладу не пізніше ніж за місяць до початку її роботи. 

Розклад роботи ЕК погоджується з головою ЕК і затверджується 

заступником директора з навчальної роботи. 

Завідувачем відділення перед захистом дипломних проектів подаються ЕК 

такі документи: 

- наказ директора про затвердження складу ЕК; 

- наказ директора про затвердження тем дипломних проектів; 

- списки студентів, допущених до захисту дипломних проектів; 

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про 

отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, 

практик, державних екзаменів; 

- відгук керівника про дипломний проект; 

- рецензія на дипломний проект. 

ЕК можуть буди подані також інші матеріали, що характеризують наукову 

і практичну цінність виконаного проекту, документи, що вказують на практичне 

застосування проекту, макети, зразки матеріалів, виробів тощо. 

Студентом-випускником на захист подаються: 

- пояснювальна записка проекту; 

- графічна частина; 

- ілюстративний матеріал (плакати, фотографії, первинні матеріали 

експериментів тощо); 

- фактичний матеріал (макети, моделі, натуральні зразки, лабораторні 

стенди). 

Захист дипломних проектів може проводитись як у вищому навчальному 

закладі, так і на підприємствах, у закладах та організаціях, для яких тематика 

проектів становить практичний інтерес. 

На кожне засідання ЕК призначається не більше 8 - 1 0  дипломників. 

Бажано, щоб протягом одного засідання ДКК заслуховувались 3-4 проекти, 

рецензовані одним рецензентом, це полегшило б можливість залучення 

рецензентів до роботи в ЕК. 

Комплексна тема дипломного проекту, яка виконується декількома 

дипломниками, захищається учасниками цього проекту протягом одного 

засідання ЕК. 

На захист дипломного проекту студент готує доповідь, вона може мати 

довільну форму і за часом не повинна перевищувати 20 хвилин. Після доповіді 



секретарем або одним із членів ЕК оголошується відгук керівника проекту і 

рецензія, а також надається слово дипломнику для відповіді на зауваження 

рецензента. Після цього студенту задають питання члени ЕК і присутні на 

захисті. 

Хід захисту фіксується в протоколі ЕК. 

Результати захисту визначаються оцінками "відмінно", "добре", 

"задовільно" та "незадовільно". 

При оцінюванні захисту дипломного проекту враховуються: якість 

виконаного проекту, ступінь самостійності роботи дипломника і проявлена ним 

ініціатива; оформлення проекту, якість розрахунково-графічних робіт, 

представлення макетів діючих зразків, зв'язність викладення і грамотність 

пояснювальної записки і креслень; зміст доповіді і відповідей на запитання, 

вміння викладати думки, володіння науково-технічною термінологією із 

спеціальностей; теоретична і практична підготовка з усіх предметів, 

передбачених навчальним планом; відгук рецензента і керівника проекту. 

Оцінка "відмінно" 

Студент повністю висвітлює зміст матеріалу з установленого питання або 

проблеми; чітко уявляє зміст матеріалу, вільно володіє спеціальними термінами; 

технічно грамотно ілюструє відповідь схемами, ескізами, кресленнями; вільно 

читає принципові, монтажні схеми; послідовно викладає матеріал, застосовує 

довідники, нормативні документи; впевнено і правильно застосовує одержані 

знання з даного предмета і суміжних предметів для вирішення практичних 

завдань; володіє вільно українською та російською мовою, не робить 

граматичних помилок. 

Оцінка "добре" 

Студент розкриває основний зміст матеріалу, точно використовує 

спеціальні терміни, не допускає грубих граматичних помилок, роботу виконує 

чисто, акуратно; схеми, ескізи креслення виконує відповідно до ГОСТ, вільно 

читає креслення, схеми; можливі у відповідях одна-дві неточності в термінології, 

другорядних висновках, помилки в арифметичних підрахунках, які не змінюють 

суті одержаних результатів. 

Оцінка "задовільно" 

Студент зміст питання розкриває частково, не завжди послідовно; не 

пов'язує свої відповіді з раніше одержаними з предмета і суміжних дисциплін; 

читає схеми, але допускає окремі помилки; відповіді неповні, але суть питання в 

цілому висвітлена; для вирішення практичних завдань застосовує одержані 

знання з деякими труднощами; у виконанні схем, ескізів, креслень допускаються 

граматичні помилки; у спеціальній термінології допускає помилки, слабо 

володіє технікою обчислень. 

Оцінка "незадовільно" 

Студент не висвітлює основного змісту питання; допускає грубі помилки 

в обчисленнях і кінцевих висновках; читає схеми, креслення з грубими 

помилками, слабо володіє спеціальною термінологією; текстовий матеріал має 

значну кількість помилок, є велике число виправлень, слабо володіє мовою 

викладу матеріалу. 

Результати захисту дипломних проектів оголошуються в цей же день після 

оформлення протоколу засідання ЕК. 



Всі засідання ДКК протоколюються. У протоколи заносяться оцінки, 

одержані під час захисту дипломного проекту, записуються питання, що 

ставились, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень 

(кваліфікація), а також державний документ (з відзнакою чи без відзнаки), який 

видається студенту, що закінчив вищий навчальний заклад. 

Протоколи підписують голова та члени ЕК. Книга протоколів зберігається 

в навчальному закладі. 

Після закінчення роботи ЕК її голова складає звіт і подає його директору 

вищого навчального закладу в двотижневий термін. У звіті голови ЕК 

відображається: 

- аналіз рівня підготовки випускників і якості виконання дипломних 

проектів; 

- відповідність тематики дипломних проектів сучасним вимогам; 

- недоліки в підготовці окремих дисциплін; 

- рекомендації щодо поліпшення навчального процесу. 

Звіт голови ЕК обговорюється на засіданні педагогічної ради вищого 

навчального закладу. 

Студент, який при захисті дипломного проекту отримав оцінку 

"незадовільно", відраховується з вищого навчального закладу і йому видається 

академічна довідка. 

У випадках, коли захист дипломного проекту визначається як 

незадовільний, ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист той 

самий проект з доопрацюванням, чи він зобов'язаний розробляти новий за 

темою, визначеною предметною (цикловою) комісією. 

Студент, який не захистив дипломний проект, допускається до повторного 

захисту дипломного проекту протягом трьох років після скінчення вищого 

навчального закладу. 

Студентам, які не захищали дипломний проект з поважної причини, 

підтвердженої документально, директором вищого навчального закладу може 

бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи ДКК із захисту 

дипломних проектів, але не більше ніж на один рік. 

 

Зберігання курсових і дипломних проектів 

 

Дипломні проекти зберігаються в відділі кадрів вищого навчального 

закладу протягом п'яти років. Після цього терміну питання про зберігання 

дипломних проектів вирішується спеціальною комісією, що створюється 

наказом директора вищого навчального закладу. 

На проекти, зберігання яких у навчальному закладі комісія визнає 

недоцільним, складається список, який подається в місцеві архівні органи. 

Після затвердження цих списків в архівних органах комісія навчального 

закладу складає акт на списання дипломних проектів, а самі проекти знищуються 

або здаються на утилізацію. 

Кращі дипломні проекти, які мають навчально-методичну цінність, 

можуть використовуватись у навчальних закладах як навчальні посібники в 

кабінетах дипломного проектування або в кабінетах спеціальних дисциплін. Ці 

дипломні проекти можуть видаватися студентам лише під наглядом викладача. 



На запит підприємств, організацій чи установ директор ЗФПО може 

дозволити зняти копію дипломного проекту за узгодженням із студентом, що 

його виконав. 

Курсові проекти (роботи) зберігаються в цикловій комісії протягом одного 

року. Після закінчення зазначеного терміну курсові проекти (роботи) 

знищуються, про що складається відповідний документ (акт). 

 

 
 

 


