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ВСТУП 

Виконання випускної кваліфікаційної роботи є завершальним 

етапом підготовки фахівця на технічній кафедрі університеті. На 

момент підготовки випускних кваліфікаційних робіт студенти мають 

необхідний рівень знань, набутий за період теоретичного навчання. 

Важливість процесу підготовки випускної кваліфікаційної роботи 

полягає в застосуванні цих знань на практиці – для виконання реальної 

розробки або наукового дослідження. 

Методичні вказівки призначені для ознайомлення студентів-

випускників з загальними вимогами до процесу підготовки 

кваліфікаційних робіт.  

У методичних вказівках відображено мету та завдання виконання 

кваліфікаційних робіт, наведено вимоги до оформлення основних 

структурних частин  роботи та  дано опис їх основних елементів. 

Методичні вказівки розроблено для забезпечення процесу 

дипломного проектування за напрямом підготовки «Комп’ютерна 

інженерія»  у Інституті інформаційних технологій Луганського 

національного університету  імені Тараса Шевченка. 

Методичні вказівки ґрунтуються на нормах Закону України «Про 

вищу освіту».  

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень базової вищої освіти 

особи, яка здобула спеціальні уміння та знання, достатні для 

виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного 

характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для 

первинних посад у певному виді економічної діяльності. 

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

здійснюється на основі освітньо-професійної програми і освітньо-

кваліфікаційної характеристики. 

Підготовка бакалавра здійснюється на базі спеціальних кафедр, 

при наявності ліцензії державної акредитаційної комісії (ДАК). 

З метою проведення якісної оцінки знань теоретичних та 

практичних навичок студентів державна атестації складається з 

комплексного іспиту за фаховими дисциплінами та  захисту випускної 



кваліфікаційної (бакалаврської)  роботи (КР) – для ОКР «бакалавр», на 

підготовку якої виділено 6 тижнів. 

Для фахівців ОКР «бакалавр» КР передбачають, розробку 

технічного завдання на частку складної системи, або на не складну 

систему цілком з наступним детальним проектуванням елементів цієї 

частки системи або всієї системи і вирішенням окремих питань 

стосовно системи в цілому. При цьому система, яка розроблюється як 

основний елемент, повинна мати 8 (16) розрядний мікрокнтроллер, 

переважно сімейства AVR.  

Керівником бакалаврської роботи може бути особа з числа 

професорсько-викладацького складу або наукового складу, яка має 

ступінь доктора або кандидата наук та працює на посаді професора, 

доцента, старшого викладача або старшого наукового співробітника. 

Захист бакалаврських робіт здійснюється на засіданні Державної 

екзаменаційної комісії, яка створюється наказом ректора університету. 

 

1.1.Організація підготовки та захисту бакалаврської роботи 

 

Бакалаврська робота виконується студентом під керівництвом 

наукового керівника за темою, затвердженою ректором університету. 

Бакалаврська робота повинна містити обґрунтування актуальності 

теми, зв’язок роботи з науковим напрямком науково-дослідної роботи 

випускової кафедри, розробку технічного завдання на пристрій що 

розроблюется, огляд літератури за темою і вибір елементної бази 

розробки, розробку структурно-функціональної схеми пристрою, 

розробки принципової схеми пристрою, розробки алгоритму керуючої 

програми;  розробки керуючої програми, проведення її налагодження 

та програмування мікроконтролера, розробки електронної  плати, 

проведення монтажу та випробування готового виробу, розробки 

керівництва по єксплуатаціі, застосуванню, розробки засобів по 

охороні праці, формулювання висновків та відображення списку 

використаних джерел. 

КР оформляється в одному примірнику обсягом до 60 сторінок за 

правилами, прийнятими для науково-технічних звітів. Після захисту 

цей примірник КР передається для зберігання в бібліотеку ЛНУ імені 

Тараса Шевченка. Кафедра сприяє студенту в оформленні матеріалів 

КР. Кожна робота направляється на рецензію. Рецензентів визначає 

завідувач кафедри та затверджує наказом ректора. 



Студент зобов’язаний не пізніше, ніж за тиждень перед захистом 

КР, подати її в готовому вигляді (переплетену та підписану науковим 

керівником)  завідувачу кафедри для направлення на рецензію. 

Захист КР  відбувається на відкритому засіданні ДЕК, склад якої 

визначається завідувачем кафедри та затверджується ректором 

університету у встановленому порядку.  

 

1.2. До захисту студент повинен подати 

 

1) примірник кваліфікаційної (бакалаврської) роботи; 

2) відгук наукового керівника про роботу студента над роботою; 

3) рецензію; 

4) ілюстративний матеріал до КР (опитний зразок розробленого 

приладу, плакати формату А1); 

5) CD диск, вклеєний на останній сторінці роботи, який містить 

текст роботи, презентацію до захисту, програмну розробку та 

додатковий електронний матеріал. 

Процедура захисту КР містить: 

- представлення студента та поданих документів; 

- виступ студента з тезами КР; 

- відповідь студента на запитання членів ДЕК; 

- обговорення роботи та захисту її студентом і прийняття рішення 

ДЕК; 

- оголошення рішення ДЕК. 

У випадку, коли ДЕК за результатами голосування визнає КР не 

захищеною, студент підлягає відрахуванню як такий, що не виконав 

програму навчання на бакалаврському рівні за відповідним напрямком 

підготовки з виданням йому академічної довідки встановленого зразка. 

В цьому випадку ДЕК може рекомендувати допрацювати роботу і 

подати її до повторного захисту через рік. Це фіксується у протоколі 

засідання ДЕК і студенту видається витяг з цього протоколу. 

2 МЕТА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Метою роботи є закріплення і розвиток теоретичних знань, 

практичних умінь і навиків, необхідних для аналізу актуальності і 

постановки завдань по темі роботи, для вибору сучасної елементної 

бази для обраної теми, а також необхідних для розробки технологічних 

і технічних вимог. 



КР бакалавра є самостійно виконаною і відповідно оформленою 

роботою студента на завершальному етапі навчання у вищому 

навчальному закладі з вирішення конкретної проблеми на основі 

набутих у процесі навчання знань та практичних навиків на 

підтвердження кваліфікації та готовності студента до самостійної 

роботи в умовах сучасного стану науки і техніки, нових форм 

організації виробництва. 

Виконання КР, як завершальний етап навчального процесу, 

ставить за мету: 

- розвиток вміння проводити бібліографічну роботу із 

залученням традиційних та сучасних інформаційних технологій;  

- розвиток вміння проводити системний аналіз відомих 

технічних рішень, технологічних процесів; 

- розвиток навиків ведення самостійної роботи, оволодіння 

методикою дослідження та експериментування при вирішенні 

розроблюваних у роботі проблем і задач; 

- засвоєння сучасних методик проектування нового 

технічного, математичного, алгоритмічного та програмного 

забезпечення мікроконтроллерних систем, оцінку вміння подавати 

підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, які оформлені 

згідно установлених вимог із залученням сучасних засобів редагування 

і друку. 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

КР бакалавра за змістом і обсягом виконаної роботи повинна 

відповідати закінченому проекту технічного пристрою і бути 

придатною для реалізації окремо або в складі комплексної розробки. 

Вхідним документом для виконання роботи є завдання. Завдання 

на КР, на відповідному бланку (додаток В), видається керівником і 

затверджується завідувачем кафедри. 

При формулюванні теми випускної кваліфікаційної роботи слід 

враховувати, що у назві КР, яка зазначається у бланку завдання, наказі 

про закріплення теми, протоколі Державної екзаменаційної комісії, 

заліковій книжці студента, в додатку до диплома, не дозволяється 

використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих. 

Бажано, що б назва випускної кваліфікаційної роботи визначала 

об’єкт, а не процес. 



Напрямки досліджень та приклади назв бакалаврських робіт 

розташовані в додатку А.   

Крім того, студент під керівництвом керівника керуючись ДСТ 

19.201-78 (ГОСТ 19.106-78 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ) розробляє 

технічне завдання (додаток З), основні положення та вимоги 

технічного завдання повинні бути виконано в процесі роботи над 

кваліфікаційною роботою. 

При написанні КР студент повинен обов'язково посилатися на  

авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. 

При виконанні комплексних КР, кількома студентами, завдання 

видається окремо кожному студенту із зазначенням загальної назви 

комплексної теми та назви індивідуальної частини комплексної КР. В 

цьому випадку, вихідні дані повинні видаватись на індивідуально 

виконувану в роботі частину комплексної теми. 

Керівник роботи надає студенту консультаційну допомогу в 

розробці календарного графіка роботи на весь період виконання КР із 

зазначенням термінів і черговості розробки окремих розділів, 

технічного завдання, пояснювальної записки,  керуючої програми, 

печатної плати та зібраного пристрою, інших документів 

кваліфікаційної роботи. Контроль за ходом виконання роботи 

забезпечує керівник, але відповідальність за своєчасне та якісне 

оформлення документів несе студент. 

За правильність поданих у проекті даних та прийнятих рішень 

відповідає студент – автор КР. 

Графік консультацій керівника роботи затверджується на 

засіданні кафедри, яка видала завдання. Графіки консультацій 

доводять до відома студентів не пізніше, ніж за тиждень від початку 

запланованого терміну початку виконання роботи. 

Студент розробляє і подає керівникові проекту підготовлене 

рішення питань поставленої задачі. Керівник перевіряє проведену 

роботу і дає свої зауваження по суті проведених досліджень, 

запропонованих рішень, фіксує ступінь готовності та відповідного 

обсягу проекту і при необхідності інформує завідувача кафедри. 

Готова і підписана студентом та консультантами КР подається 

керівникові. Після перевірки відповідності КР до завдання і 

погодження роботи, керівник її підписує і оформляє письмовий відгук, 

який повинен містити характеристику виконаної роботи за усіма 

розділами проекту. 



Разом з письмовим відгуком керівника (додаток Р) студент подає 

свою роботу на нормо контроль у відповідності з графіком, 

затвердженим завідуючим кафедрою. Після перевірки роботи нормо 

контролером і одержанням його підпису, КР подається завідувачу 

кафедри  на затвердження. 

Підписана завідувачем кафедри КР направляється на рецензію. В 

рецензії (додаток С) надається короткий опис КР, характеристика 

виконання кожного розділу, позитивні та негативні особливості роботи 

і на основі цього рецензент виставляє свою оцінку КР. Після 

одержання рецензії пояснювальна записка КР разом зі всіма 

необхідними документами подається студентом секретарю Державної 

Екзаменаційної Комісії (ДЕК) за день до захисту.  

Секретар екзаменаційної комісії перевіряє якість оформлення 

документів і подає КР у ДЕК. 

 

3.1. Етапи виконання кваліфікаційної роботи 

 

Виконання кваліфікаційної роботи складається з таких основних 

етапів: 

1) визначення напряму дослідження; 

2) вибір і затвердження теми та плану кваліфікаційної роботи; 

3) проведення досліджень (вивчення технічної, наукової, 

методологічної, законодавчої та нормативної бази протягом трьох 

років, існуючої літератури вітчизняних і зарубіжних авторів з теми 

дослідження, збирання необхідної інформації під час проходження 

практики) і написання роботи; 

4) оформлення роботи; 

5) підготовка до публічного захисту кваліфікаційної роботи, 

розробка презентації; 

6) захист кваліфікаційної роботи. 

 

3.2. Визначення напряму дослідження 

 

Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з 

наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень 

випускаючої кафедри, замовлень підприємств, організацій тощо. 

Напрям дослідження може обиратися студентом при написанні 

курсової роботи з дисципліни та проходженні бакалаврської практики. 

 



3.3. Вибір і затвердження теми кваліфікаційної роботи 

 

Теми КР, пропонуються кафедрою, яка веде бакалаврську 

підготовку. 

Студент має право змінити назву роботи, узгодивши цю зміну з 

науковим керівником і завідувачем кафедри, не пізніше ніж за п’ять  

місяців   визначеного терміну подання завершеної КР. 

Тема кваліфікаційної роботи повинна бути актуальною, мати 

теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану та 

перспективам розвитку технічної науки в сфері інформаційних 

технологій. 

Тема роботи повинна бути погоджена як з випускаючою 

кафедрою, так і, при необхідності, з підприємством (організацією, 

установою), на матеріалах якого вона буде виконуватися. 

Обираючи тему слід враховувати її актуальність для підприємства 

(бази переддипломної практики), науки, народного господарства в 

цілому, проведення власних спостережень, розрахунків, вимірів, 

наявність літературних джерел, власні напрацювання. 

Пропозиції щодо вибору теми кваліфікаційної роботи студент 

спочатку обговорює з науковим керівником від кафедри. Закріплення 

за студентом теми роботи, а також призначення наукового керівника 

оформлюється відповідним наказом ректора ЛНУ імені Тараса 

Шевченка. 

4 СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ   

Кваліфікаційна  робота  повинна  включати  в  себе 

зброшурований текст, пристрій у повністю сформованому вигляді, 

або у вигляді плати або на налагоджувальному стенді, матеріалу на 

CD диску ( тексту роботи, програми прошивки мікроконтроллеру, 

презентації та ілюстрацінного матеріалу) та  графічний  матеріал  

формату  А1 або презентацію. 

За характером виконання КР можуть бути: 

1) індивідуальні;  

2) комплексні. 

Індивідуальна КР передбачає самостійну роботу студента над 

темою під керівництвом викладача. Комплексна КР виконується, 

коли тема за обсягом та (або) змістом потребує залучення групи 



студентів. У всіх випадках вони повинні мати логічно завершені та 

не дубльовані за змістом частини, які виконуються за 

індивідуальним завданням кожним студентом, та загальну частину, 

що зв'язує окремі частини до єдиної КР і визначає її комплексність.  

Орієнтовний обсяг та структура КР бакалавра: 

- титульний аркуш –1 стор (додаток В); 

- завдання до КР –1 стор (додаток Г); 

- календарний  план-графік  виконання  роботи –1 стор 

(додаток Д); 

- реферат (анотація)  українською  мовою, реферат - іноземною  

мовою (яку вивчав студент), реферат російською мовою –3 

стор (додаток Е); 

- опис альбому – 1 (2) стор (додаток Ж); 

- технічне завдання –до 6 стор (додаток З); 

- пояснювальна записка (ПЗ) – до 60 стор. (без додатків) 

(додаток И); 

- додаток 1 (креслення схеми електричної принципової, 

перелік елементів) – до 10 стор (додаток К); 

- додаток 2 (тексти програм) – до 10 стор (додаток Л); 

- додаток 3 (керівництво по єксплуатаціі, застосуванню) до 10 

стор (додаток М); 

- презентація до захисту на 5-10 хвилин; 

- CD диск, вклеєний на останній сторінці роботи, який містить 

текст роботи, презентацію до захисту, програмну розробку 

та додатковий електронний матеріал. 

 

5 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Текст КР  складається, як правило, державною або російською  

мовою в друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом  

Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5. На 

обкладинку КР необхідно наклеїти аркуш (додаток Б). КР включає 

наступні документи: 

Перша  сторінка - Титульний аркуш (додаток В).   

Друга  сторінка - Завдання на дипломне проектування (додаток 

Г). 



Третя сторінка – Календарний  план-графік  виконання  роботи 

(додаток Д). 

Четверта  – шоста  сторінка  - реферат (анотація)  українською  

мовою, реферат - іноземною  мовою (яку вивчав студент), реферат 

російською мовою (додаток Е). 

Сьома – восьма сторінки – Опис альбому (додаток Ж). 

З Дев'ятої сторінки – Технічне завдання (додаток З). 

Потім пояснювальна записка  (ПЗ) (додаток И). 

За ПЗ йдуть наступні документи  

– креслення схеми електричної принципової, перелік 

елементів (додаток К);  

– тексти програм (додаток Л);  

– керівництво по єксплуатаціі, застосуванню (додаток М). 

Остання сторінка – конверт з CD диском. 

 

 

 

 

 

В загальному випадку КР повинна складатися з таких частин:  

 

№ Назва 

Обсяг в 

аркуша

х 

1.  Титульний аркуш 1 

2.  Завдання на бакалаврську роботу та план графік 2 

3.  Реферат (анотація) українською мовою 1 

4.  Анотація іноземною (англ., нім.) мовою 1 

5.  Анотація російською мовою  1 

6.  Опис альбому  2 

7.  Технічне завдання (титульний аркуш ТЗ) 1 



8.   Зміст  1 

9.   Опис технічного завдання  4 – 6 

10.  Пояснювальна записка (титульний аркуш ПЗ) 1  

11.   Зміст  1 – 2 

12.  
 Перелік основних позначень, символів, 

скорочень 

1  

13.   Вступ 2 - 3 

14.   Основна частина 40 – 50 

15.   Загальні висновки 1 - 2 

16.   Список використаних джерел 1 - 2 

17.  

 Додатки (креслення схеми електричної 

принципової, перелік елементів, текст програмами – 

до 10 стор;) 

10  

 

Оформлення КР повинно відповідати вимогам стандарту "ДСТУ 

3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері 

науки і техніки. Структура та правила оформлення. - Київ: 

Держстандарт України, 1995.-36 с" 

5.1. Обкладинка кваліфікаційної роботи 

КР повинна бути збрушорована. На обкладинці кліється аркуш 

розміром 120х80 мм (додаток Б).Обкладинка КР  бакалавра містить:  

- назву ОКР бакалавр; 

- шифр роботи; 

- Прізвище та ім'я; 

- рік захисту КР. 

5.2. Титульний аркуш кваліфікаційної роботи 

Титульний аркуш КР  бакалавра (додаток В) містить:  

- найменування вищого навчального закладу, факультету, 

кафедри де виконана робота; 

- прізвище, ім'я, по батькові автора; індекс УДК; назву КР; 

- шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, вчене 

звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника і 

консультантів; місто і рік. 

На титульному аркуші КР повинні бути підписи студента, 

керівника та рецензента, а також підпис завідувача кафедри про 

допуск до захисту.  



5.3. Завдання на виконання кваліфікаційної  

роботи та календарний план 

Завдання на КР оформляють на відповідному бланку, виконаному 

друкарським способом, додаток Г. У кожній комірці індивідуального 

плану виконання (відмітка про виконання) повинен бути підпис 

керівника. Завдання підписується студентом, керівником КР та 

затверджується завідувачем кафедри. 

 

5.4. Календарний  план-графік  виконання  роботи 

 

Календарний план (додаток Д)  оформляють на відповідному 

бланку, виконаному друкарським способом. У кожній комірці 

каліндарного плану виконання (відмітка про виконання) повинен бути 

підпис керівника. Календарний план підписується студентом, 

керівником КР. 

5.5.Анотації 

Анотація українською мовою 

На перших сторінках КР мають бути розміщені короткі (до 

одної тисячі друкованих знаків кожна) анотації українською, 

російською та англійською мовами.  

Анотація (Додаток Е) призначена для ознайомлення з основним 

напрямком, ідеями та результатами КР і повинна містити стислу 

характеристику виконаної роботи. Всі три анотації мають бути 

ідентичними за змістом. В анотації мають бути коротко описані 

наступні пункти: 

 прізвище та ініціали студента; 

 Тема; 

 спеціальність (шифр і назва); 

 установа, де відбудеться захист рік; 

 Кваліфікаційна робота бакалавра містить: кількість 

сторінок, рисунків, таблиць, додатків та джерел використаних в роботі; 

 Об’єкт дослідження; 

 Предмет дослідження; 

 Мета роботи; 

 Результати роботи; 

 Висновок; 

 Ключові слова.  

Викладення матеріалу а анотації повинно бути стислим і точним. 



Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові 

ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. 

Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати 

маловідомих термінів і символів. 

Під об'єктом дослідження розуміється те явище (процес), яке 

створює досліджувану автором проблемну ситуацію і існує незалежно 

від дослідника. 

Основною відмінністю предмета дослідження від об'єкта 

досліджень є те, що предмет дослідження є частиною об'єкта 

дослідження. Тобто під предметом дослідження розуміються значущі з 

теоретичної або практичної точки зору властивості, особливості або 

сторони об'єкта. 

Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною 

мовою. Ключовим словом називається слово або стійке 

словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного 

пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів 

повинна відображувати поза контекстом основний зміст роботи. 

Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не 

більшою десяти. 

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, 

через кому. 

Анотація російською, іноземною (англ., нім., франц. тощо) 

мовою 

Анотація іноземною мовою за змістом повинна відповідати 

українському варіанту (змістовний переклад). 

 

5.6. Опис альбому 

Опис альбому (додаток Ж)– це документ виконаний на бланках 

згідно з ЕСКД , що містить перелік всіх документів, що входять до 

проекту. До цього переліку відносяться: 

- технічне завдання; 

- пояснювальна записка; 

- графічний матеріал; 

- перелік елементів; 

- керівництво по єксплуатаціі, застосуванню; 

- диск CD. 

 



5.7. Технічне завдання 

Згідно ГОСТ 2.0103 складання технічного завдання є першою 

стадією розробки, а саме ТЗ - основним документом для прийняття 

рішень на наступних етапах проектування. 

Технічне завдання може бути складено як на весь виріб, так і 

на його складові частини і містить необхідні обмеження, пов'язані з 

умовами експлуатації (кліматичні, механічні, біологічні 

впливи), об'єктом установки (ергономічні та інші фактори), 

виробництва ПРЗ (серійність випуску, показники технологічності), 

принципами функціонування (вимоги безпеки і 

перешкодозахищеності), а також строки про проектування. 

ТЗ оформляється відповідно до ГОСТ 15.001 і ГОСТ 2.105 на 

аркушах формату А4 та його розділи нумеруються арабськими 

цифрами.  

Рекомендований порядок побудови і викладу технічного 

завдання відповідно до ГОСТ 15.001 наступний (додаток  З):  

1. Назва та область застосування. 

2. Підстава для розробки. 

3. Ціль розробки. 

4. Джерела розробки. 

5. Технічні вимоги. 

6. Економічні вимоги. 

7. Вимоги до розробки. 

8. Вимоги до виготовлення. 

9. Вимоги до монтажу. 

10. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту. 

 

В економічних вимогах вказуються контингент споживачів 

розроблювального виробу, його новизна і конкурентоспроможність. 

У розділі вимоги до розробки вказуються графік виконання 

робіт і перелік конструкторської документації, що підлягає розробці, а 

також відповідність КД вимогам, викладеним у ЕСКД і інших 

стандартах. 

Розділ ТЗ вимоги до виготовлення заповнюється, у разі  коли 

відомо конкретне підприємство-виробник, технологічне обладнання 

яке може накласти обмеження на вибір конструктивно - 

технологічних рішень при проектуванні виробу і його складових 

частин. 

У розділі вимоги до монтажу розділі вказуються обмеження 



до монтажу виробу, обумовлені об'єктом установки і кваліфікацією 

персоналу, що виконує монтаж виробу. 

У вимогах до технічного обслуговування і ремонту повинна со 

триматися інформація про суб'єктивні умовах експлуатації: 

кваліфікація обслуговуючого персоналу, вид ремонтних майстерень і 

т. п. 

Розглянемо докладніше склад решти із зазначених розділів ТЗ. 

 Так відповідно до ГОСТ 15.005 підрозділ ТЗ " Назва та область 

застосування " повинне містити:  

 повне найменування і умовне позначення розробки;  

 область застосування ;  

Підрозділ ТЗ " Підстава для розробки " повинен містити:  

 протоколи засідання кафедри;  

 договори зі сторонніми організаціями;  

Підрозділ  ТЗ «Ціль розробки.» повинен містити:  

 детальне розкриття цілей розробки;  

Підрозділ ТЗ «Технічні вимоги» повинен містити:  

 Опис составу ПРЗ;  

 Вимоги до ПРЗ; 

 Показники призначення; 

 коефіцієнт економічної ефективності витрат.  

До технічного завдання слід прикладати розрахунок 

економічної ефективності і, при необхідності, розрахунок науково-

технічного рівня створюваної.  

5.8. Пояснювальна записка 

Пояснювальна записка (додаток –И) – це документ в якому 

розкривається аналіз існуючих рішень поставленої задачі, вибір 

елементної бази розробки, опис  розроблених  програмно-апаратних 

модулів. 

Пояснювальна записка має: 

- титульний аркуш (додаток И.1); 

- зміст (додаток И.2); 

- перелік умовних позначень, символів, одиниць,  

скорочень і термінів (додаток И.3); 

- вступ (додаток И.4); 

- основну частину (додаток И.5); 

- загальні висновки (додаток И.6); 

- список використаних джерел (додаток И.7); 



- додатки. 

Зміст 

Зміст (Додаток И.2) подають на початку роботи. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів 

та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до 

розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної 

літератури та ін. 

Перелік  умовних  позначень,  символів,  одиниць,  

скорочень  і  термінів  (за необхідності) 

Перелік (Додаток И.3) треба друкувати двома колонками, в яких 

зліва за алфавітом наводять скорочення, справа – їх детальну 

розшифровку. 

Перелік наводять у такий послідовності: скорочення (у тому числі 

й абревіатурні); умовні (буквені) позначення; одиниці вимірювання; 

терміни. 

Для буквених позначень встановлена наступна послідовність 

запису: спочатку повинні бути наведені в алфавітному порядку умовні 

позначення українського (російського) алфавіту, потім – латинського 

та останнім – грецького. 

Вступ 

Розкриває сутність і стан задачі та її значущість, підстави і 

вихідні дані для розробки теми (Додаток И.4). Обсяг вступу не 

повинен перевищувати  чотирьох сторінок. 

У вступі висвітлюється: актуальність теми; наукова (інноваційна) 

новизна і практична значущість; аналіз вивченості проблеми 

вітчизняними та зарубіжними дослідниками; об’єкт і предмет 

дослідження; мета і завдання дослідження; практичне значення 

отриманих результатів; інформація про їх апробацію та наявність 

відповідних публікацій.  

У вступі подають загальну характеристику КР в рекомендованій 

послідовності . 

Актуальність теми: шляхом критичного аналізу та порівняння з 

відомими розв’язаннями проблеми обґрунтовується актуальність та 

доцільність роботи для розвитку відповідної сфери впровадження. 

Далі виходячи з актуальності  визначається мета роботи яка може 

співпадати з темою кваліфікаційної роботи с більшою деталізацією. 

Виходячи з мети роботі  у закінчені вступу формулюються 



завдання які необхідно виконати для  досягнення мети. 

До завдань дослідження входе наступне: 

• розробити зовнішній вигляд пристрою або панелі управління (у 

разі необхідності); 

• розробити структурно-функціональну схему; 

• розробити принципову схему пристрою; 

• розробити алгоритм керуючої програми; 

• розробити програму, провести її налагодження та 

програмування  мікроконтролера; 

• розробити електронну плату; 

• провести монтаж виробу; 

• розробити керівництво по експлуатації, застосуванню та 

провести і випробування готового виробу; 

• розробити засоби охорони праці у галузі. 

Далі викладається основна частина КР. 

Основна частина  

Основна частина пояснювальної записки КР (додаток И.5) 

складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ 

починають з нової сторінки, а підрозділи, пункти та підпункти 

продовжують на сторінці. В кінці кожного розділу формулюють 

висновки із стислим викладенням наведених у розділі результатів, що 

дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. 

Перший розділ  

У першому розділі пояснювальної записки рекомендується 

провести вибір елементної бази пристрою що розроблюется   та аналіз 

основних вимог до програми керування пристроєм (додаток И.5.1). До 

цього вибору та  аналізу необхідно стисло включати: 

-  огляд літератури за темою; 

-  аналіз відомих технічних рішень; 

-  аналіз елементної бази; 

-  аналіз відомих програм керування. 

Необхідно  окреслити основні етапи розвитку наукової думки 

за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи 

попередників, студент повинен назвати ті питання, що залишились 

невирішеними, висвітлити питання, що потребують першочергового 

впровадження. Загальний обсяг цього розділу не повинен 

перевищувати  30% обсягу основної частини КР. 



Другий розділ 

Підрозділ  перший другого розділу 

(в разі необхідності)  

 

У першому підрозділі другого розділу пояснювальної записки 

виконується розробка зовнішнього виду пристрою (додаток И.5.2) . 

Ґрунтуючись на параметрах пристрою висвітлених  у ТЗ та 

обраній елементній базі зробленою у першому розділі роботі 

вибираються габаритні розміри пристрою, дизайн панелі керування, 

тощо. 

Розробленій у будь якому програмному додатку (CAD система, 

пакет векторної графіки, пакет 3D анімації) пристрій розміщується у 

пояснювальній записці с зазначенням состав них частих та стислим 

описом кожного елементу зображеному на картинці (кресленні).  

 

Підрозділ другий другого розділу 

 

У другому  підрозділі  другого розділу пояснювальної записки 

необхідно показати результати проведеної розробки принципової 

схеми якщо така потрібна та   синтезу структурно-функціональної 

схеми пристрою. 

Структурно-функціональна схема показує з яких  

функціональних блоків складається пристрій (додаток И.5.3). 

Структурно-функціональна схема розробляється з 

використанням MS Visio або Coral Draw та розміщуються  в 

пояснювальній записці с подальшим детальнім описом складових 

частин пристрою. У описі освітлюються технічні характеристики 

складових частин, технічні принципи їх використання. 

 

Підрозділ третій другого розділу 

 

У третьому підрозділу другого розділу висвітлено синтез 

принципової електричної схемі пристрою, розміщено опис 

мікроконтроллеру, розміщено його условне  графічне зображення та 

структурна схема (додаток И.5.4). 



Як результат синтезі далі розміщується принципова схема 

пристрою яка віконуется або в P-cad або в DipTrace. 

У разі необхідності далі розміщуються принципові схеми модулів 

які входять у склад пристрою та детальний опис підсхем. 

 

Підрозділ четвертий другого розділу 

 

У четвертому підрозділу другого розділу вісветлино розробку 

програмами керування пристроєм (додаток И.5.5). 

С початку проводиться вибір середовища розробки. 

Це може буди або CоdeVisiоnAVR або MikroC також може бути 

використано AVRSTUDIO для програмування на Асемблері. 

Далі йде опис алгоритму програми та приведено  його блок схема. 

 

 

Підрозділ п’ятий  другого розділу 

 

У п’ятому  підрозділу другого розділу висвітлюется розробка 

печатної плати,  описано моделювання  та  тестування пристрою та 

представлено готовій пристрій (додаток И.5.6). 

Для моделювання використовуется додаток Proteus. 

В залежності від складності вирішуемого питання готовий 

пристрій може бути починаючи від повністю виготовленого студентом 

до розміщеного на макетний платі або прошитим на 

налагоджувальному стенді. 

 

Розділ третій  

 

У третьому розділі висвітлюется процес розробки керівництва по 

експлуатації  або керівництва користувача (додаток И.5.7). 

Для побудови керівництва по експлуатації необхідно 

використовувати наступні документі: 

 ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 

 ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы. 



 ГОСТ 2.603-68 ЕСКД. Внесение изменений в 

эксплуатационную и ремонтную документацию. 

 ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие 

требования. 

 ГОСТ 2.605-68 ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие 

технические требования. 

 ГОСТ 2.608-78 ЕСКД. Порядок записи сведений о 

драгоценных материалах в эксплуатационных документах. 

 ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения 

эксплуатационных документов. 

Документ  має містити наступні розділи:  

 

 вступ; 

  призначення та умови застосування; 

  підготовка до роботи; 

  опис операцій; 

  аварійні ситуації; 

  рекомендації по освоєнню.  

 

У розділі "Вступ" вказують: 

 

 область застосування; 

 короткий опис можливостей; 

 рівень підготовки користувача; 

 перелік експлуатаційної документації, з якими необхідно 

ознайомитися користувачеві. 

 

 У розділі "Призначення та умови застосування" вказують: 

 

 види діяльності, функції, для виконання яких дій  призначений 

даний засіб; 

 умови, при дотриманні яких забезпечується застосування засобу 

відповідно до призначення.  

 

У розділі "Підготовка до роботи" вказують: 

 

 склад пристрою (елементи живлення, периферійні пристрої); 



 порядок приведення в робочій стан; 

 порядок перевірки працездатності.  

 

У розділі "Опис операцій" вказують: 

 опис всіх виконуваних функцій, завдань, комплексів задач, 

процедур; 

 опис операцій технологічного процесу обробки даних, необхідних 

для виконання функцій, комплексів задач (завдань), процедур. 

 

Для кожної операції обробки даних вказують: 

 найменування; 

 умови, при дотриманні яких можливе виконання операції; підготовчі 

дії; основні дії в необхідній послідовності; 

 заключні дії; ресурси, що витрачаються на операцію.  

 В описі дій допускаються посилання на файли підказок, 

розміщені на магнітних носіях.  

У розділі "Аварійні ситуації" вказують: 

 дії у разі недотримання умов виконання технологічного процесу, у 

тому числі при тривалих відмовах технічних засобів; 

 дії по відновленню програм і / або даних при відмові магнітних 

носіїв або виявленні помилок у даних; 

 дії у випадках виявлення несанкціонованого втручання в дані; 

 дії в інших аварійних ситуаціях. 

 

Четвертий розділ 

Зміст і оформлення розділу «Охорона праці»  

 

Мета розділу – загальний аналіз умов праці та розробка 

пропозицій для поліпшення умов праці працівників, попередження 

виробничого травматизму, профзахворювань, пожеж, аварій та ін. на 

виробничих та наукових дільницях, технологічному обладнанні, в 

приміщеннях, в зонах робочих місць. (Згідно з темою кваліфікаційної 

роботи). 

У загальному випадку розділ "Охорона праці" (обсяг 7-10 стор. м/п 

тексту) повинен складатися з підрозділів: 

- вступ; 

- аналіз будівельно-планіровочних особливостей базової 



дільниці (для технічних спеціальностей) 

- аналіз шкідливих і небезпечних виробничих чинників; 

- заходи з поліпшення умов праці; 

- висновки. 

В окремих випадках, за завданням консультанта (керівника), 

перелік та зміст підрозділів може змінюватись. Таким чином, 

конкретні питання, які висвітлюються в окремих підрозділах, а також 

технічні розрахунки, що наводяться в заходах з поліпшення умов праці 

визначаються консультантом (керівником). 

По тексту кожного підрозділу необхідно робити посилання на 

використану літературу, нормативно-правові акти. Перелік 

рекомендованої літератури до цього розділу наведено у додатку И 5.8. 

Завершення роботи над розділом „Охорона праці‖ фіксується 

підписом консультанта (керівника) на титульному листі 

пояснювальної записки. Без його підпису кваліфікаційна робота  до 

захисту не допускається. 

Вступ розділу „Охорона праці”(Обсяг 0,5 стор., слово 

«вступ» не писати). 

Обґрунтувати необхідність даного розділу (значення і задачі 

охорони праці, які випливають із законодавства України про охорону 

праці (Джерела 1,2,3,4 з додатку И 5.8). 

Аналіз будівельно- планіровочних особливостей базової 

дільниці (розділ „Охорона праці” обсяг 0,5-1 стор. м/п. т.) 

Характеристика будівлі, де знаходиться (або планується 

розташування) базове виробництво за темою кваліфікаційної роботи, 

конструкція, будівельний матеріал, розміри (сітка колон), висота, 

розташування обладнання, засоби механізації, відстань між 

комп’ютерними приладами, ширина проходів, проїздів (Джерела 14,15 

з додатку И 5.8). 

Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих чинників (розділ 

„Охорона праці‖обсяг 3-4 стор. м/п. т.) 

Аналіз являється результатом переддипломної практики - 

аналізуються всі існуючі умови які існують на об'єкті, що є 

прототипом проектованого.  

У цьому підрозділі  дати визначення шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників та їх класифікацію, а також коротку 

характеристику – активні, пасивно-активні, пасивні; фізичні, хімічні, 

біологічні та психофізіологічні. Якщо тема кваліфікаційної роботи 



кардинально впливає на аналіз та впровадження сучасних методів і 

засобів виробництва, – дистанційне керування, автоматичні лінії, 

роботи, роботизовані комплекси і т.ін. – аналіз необхідно здійснювати 

для того виробництва, в якому передбачається здійснювати зміни. 

Якщо існують структурні зміни (нові відділи або підрозділи)  – аналіз 

для відділу, для робочих місць у відділі. При глобальних структурних 

змінах на підприємстві - аналіз травматизму і профзахворювань 

(статистичний, топографічний, економічний методи і т.ін.). 

Виявлення і аналіз шкідливих та небезпечних виробничих 

чинників проводиться за допомогою аналогів (базового варіанту 

лабораторії, ділянки, робочого місця і т. ін.), а також з використанням 

теоретичних знань за технологією, конструкцією і умовами праці. 

Далі по пунктах (визначаються консультантом) аналізуються і 

більш характерні чинники для даного виробництва або умов праці. 

Проаналізуємо шкідливі і небезпечні чинники найбільш 

характерні для наших умов праці (або виробництва). 

а). Аналіз повітряного середовища (характеристика, забруднення, 

класифікація, мікроклімат, нормування). Конкретні виробничі умови: 

джерела забруднення, тяжкість праці T(С
о
),   (%), V (м/с) для різних 

періодов року (Джерела 16,17,18 з додатку И 5.8). 

б). Аналіз виробничого освітлення (види, типи і системи 

виробничого освітлення, характер зорової роботи, вимоги до 

освітлення, нормування). Конкретні виробничі умови: розряд зорової 

роботи, норми штучного (Е, лк) та природного (КПО, %) освітлення 

(Джерело 19 з додатку И 5.8). 

в). Аналіз виробничого шуму та вібрації (причини виникнення, 

характеристики, дія на людину, нормування). Конкретні виробничі 

умови: джерела шуму та вібрації, санітарні норми і граничний спектр 

(ГС) (Джерела 20,21,22 з додатку И 5.8). 

г). Аналіз небезпеки дії випромінювань (види і джерела 

випромінювань, вплив на організм людини, характеристики, 

нормування). Конкретні виробничі умови: джерела випромінювання, 

санітарні норми (Джерела 23,24,25 з додатку И 5.8). 

д). Аналіз можливих механічних пошкоджень (причини 

виникнення джерела, вплив на людину). Конкретні виробничі умови: 

джерела механічних пошкоджень (Джерела 26,27,28 з додатку И 5.8). 

е). Аналіз небезпеки ураження електричним струмом (причини 

ураження, електротравми, ступень дії електричного струму, 

класифікація приміщень по небезпеці ураження людей електричного 



струмом). Конкретні виробничі умови: джерела електронебезпеки, 

клас приміщення (Джерела 29,30,31 з додатку И 5.8). 

ж). Аналіз пожежної безпеки (пожежа, пожежна безпека, пожежна  

профілактика, активний пожежний  захист, небезпечні і шкідливі 

чинники пожежі та вибуху, категорії виробництв по 

пожежовибухонебезпеці). Конкретні виробничі умови: категорія 

виробничого приміщення по пожежовибухонебезпеці [Додаток Х: 

32,33,34].  

з). Аналіз психофізиолгічних шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників (виділити найбільш характерні чинники - 

причини виникнення і дію на людину) (Джерело 12 з додатку И 5.8). 

Заходи з поліпшення умов праці (розділ „Охорона праці” 

Обсяг 3-4 стор. м/п. т.) 

Заходи з поліпшення умов праці можна поділити на організаційні, 

санітарно-гігієнічні та інженерно-технічні. 

Заходи розробляються по тим питанням, для яких був проведено 

аналіз. Кожен пункт заходів повинен закінчуватися пропозиціями 

щодо конкретних виробничих умов. У підрозділах приводяться 

технічні розрахунки 1-2 параметрів по забезпеченню безпечних умов 

праці – вентиляції, освітлення, звукоізоляції і т.ін., які визначаються 

консультантом дипломної роботи. Розрахунки викопуються в кінці 

відповідного пункту заходів. 

1. Будівельно-планіровачні заходи. 

2. Заходи щодо оздоровлення повітряного середовища.  

3. Заходи щодо забезпечення виробничого освітлення.  

4. Заходи щодо зменшення впливу шуму та вібрації. 

5. Заходи щодо небезпеки дії випромінюваннь. 

6. Заходи щодо запобігання механічних ушкоджень.  

7. Заходи, що виключають ураження електричним струмом.  

8. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. 

9. Заходи щодо зниження впливу психофізіологічних виробничих 

чинників. 

Висновки до розділу (розділ „Охорона праці”) 

У даному розділі кваліфікаційної роботи виконується загальний 

підсумок щодо  проведеного аналізу шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників (мета розділу) та запропонованих заходів 

поліпшення умов праці за розрахунком. . 



Тематика розрахункових параметрів з ОП та ТБ (розділ 

„Охорона праці”) 

- Розрахунок природної вентиляції.  

- Розрахунок приточно-внтяжної вентиляції. 

- Розрахунок місцевої вентиляції. 

- Розрахунок продуктивності кондиціонера.  

- Розрахунок опалення. 

- Розрахунок природного освітлення.  

- Розрахунок штучного освітлення.  

- Розрахунок необхідного зниження рівня шуму. 

- Розрахунок звукоізоляції. 

- Розрахунок віброізоляції. 

- Розрахунок захисних елементів устаткування. 

- Розрахунок пиловідсмоктуючих пристроїв. 

- Розрахунок опору заземлюючого контуру. 

- Розрахунок ергономічних параметрів робочого місця 

оператора ПК. 

Загальні висновки 

 

Загальні висновки  (додаток Н) викладають найбільш важливі 

результати, одержані в роботі, формулюють висновки та рекомендації 

щодо використання отриманих результатів. У висновках необхідно 

надати відповіді на поставлені задачі, особливу увагу зробити на 

якісних та кількісних показниках проведеного аналізу. 

Список використаних джерел 

 

Джерела (додаток О) можна розміщувати в списку одним із таких 

способів: в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для 

користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків, в хронологічному порядку. 

Джерела нумеруються наскрізною нумерацією. Відомості про 

джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами 

державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.  



Додатки  

 

За необхідності до додатків пояснювальної записки доцільно 

включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття 

КР: 

- формули і розрахунки; 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- інструкції, опис алгоритмів і програм вирішення задач на 

ЕОМ, які розроблені в процесі виконання КР; 

- допоміжні ілюстрації. 

Додатки оформлюють як продовження КР на наступних її 

сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у 

порядку появи посилань у тексті КР. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках КР, кожний 

такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен 

мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої 

симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої друкується слово 

―Додаток ___‖ і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами 

української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, 

додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на 

розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У 

цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку 

(літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - 

підрозділ 3.1 додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, 

нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.2 - другий 

рисунок додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А. 

6  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

6.1 Загальні вимоги до кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційну (бакалаврську) роботу друкують за допомогою 

комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 x 

297 мм). 



КР повинна мати тверду палітурку (з паперу, більш щільного, ніж 

аркуші ПЗ). КР необхідно прошити і проклеїти. 

На кольорову обкладинку КР потрібно наклеїти етикетку з білого 

паперу розміром 120х80мм, на якій чорним кольором вказують назву 

документу, його позначення, шифр групи, ім’я та прізвище студента, 

рік виконання роботи. 

На білу обкладинку КР вище згадані дані наносять безпосередньо 

в рамці, що відповідає розмірам етикетки (додаток А). 

Загальний обсяг КР повинен становити 55-65 сторінок (додатки 

не враховуються). 

Текст КР необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: 

лівий – не менше 30 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 

20 мм, нижній – не менше 20 мм. 

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору 

середньої жирності. Щільність тексту КР повинна бути однаковою. 

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати 

формату А4. Їх включають до загальної нумерації сторінок КР і 

розміщують, як правило, в додатках. 

Пояснювальну записку друкують з використанням шрифту Times 

New Roman (розмір 14) текстового редактора Word, з міжрядковим 

інтервалом 1,5. Найменшим розміром шрифту може буту розмір 10 

(його можна використовувати при поданні таблиць та ілюстрацій). 

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього 

тексту та дорівнювати п’яти знакам (1,27 см). 

Формули та умовні знаки повинні бути введені до тексту за 

допомогою редакторів формул Microsoft Equation, Myth Type і т. ін. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися 

в процесі виконання документу, можна виправляти підчищенням або 

зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці 

виправленого тексту. Допускається наявність не більше двох 

виправлень на одній сторінці. 

При скороченні слів і словосполучень потрібно спочатку навести 

повну назву, а після цього в дужках – її скорочення (навіть якщо воно 

було вказано в «Переліку умовних скорочень»). 

В роботі слід розрізняти наступні символи:  

дефіс («-») – використовується між складовими складного слова 

(приклад: бізнес-процес); 

тире («–») – використовується для оборотів між різними словами 

(приклад: а після цього в дужках – скорочення назви); 



не дозволяється використання замість тире символу «—». 

Текст КР поділяють на документи (ТЗ, Пояснювальна записка, 

Програмата методика тестування, Керівництво користувача, тощо), на 

розділи, підрозділи, пункти та підпункти.  Кожен документ 

починається з нової сторінки. Розділи, підрозділи, підпункти та пункти 

повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів повинні 

відображувати їх зміст, бути стислими та точними. 

Заголовки структурних частин документів кваліфікаційної роботи 

("ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", 

"РОЗДІЛ", "ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ", "СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ") друкують великими літерами 

симетрично до тексту та починають з нової сторінки (підрозділи 

продовжують на цієї сторінці). Заголовки підрозділів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з 

двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного 

відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, 

надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та 

текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. 

Кожну структурну частину КР треба починати з нової сторінки. 

Зминання аркушів пояснювальної записки (ПЗ), помарки та інші 

технічні пошкодження не допускаються. 

6.2 Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Нумерацію сторінок подають у правому нижньому куті аркуша. 

Нумерація повинна бути наскрізною для всього документа. Титульна 

сторінка кожного окремого документа (ТЗ, Пояснювальна записка та 

інші) є першою, яку включають до загальної нумерації сторінок 

роботи, але номер на ній не проставляють. Номери проставляють, 

починаючи зі сторінки, що йде за титульним аркушем. 

Першою сторінкою КР є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок КР. На титульному аркуші номер 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у 

правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список 

використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після 



слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка 

друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер 

підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу 

повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого 

розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між 

якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, 

наприклад: ―1.3.2.‖ (другий пункт третього підрозділу першого 

розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не 

мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж 

правилами, як пункти. 

Формули в КР (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул 

пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в 

круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у 

наступний – нижче формули. Якщо формула розташована на декількох 

рядках, то її номер розміщують на рівні останнього рядка.  

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і 

пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. 

Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" 

ставлять двокрапку, наприклад: 

Примітки: 

1. ... 

2. ... 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова 

"Примітка" ставлять крапку. 

Шифри документів 

 

Кожен документ КР (ТЗ, Пояснювальна записка, , Керівництво 

користувача, тощо) повинен мати окремий код, який вказується у 

відомості до проекту та на титульній сторінці цього документу. 

Титульні  сторінки  документів мають містити,  окрім назви  



документа,  його шифр (Додаток П). Шифр  документа  складається з: 

- три - літерного коду  кафедри,  де  виконується  розробка  

(„ІТС‖, „ПТІ‖  або „ДІД‖); 

- розділової  крапки; 

- три або чотири-знакового імені групи;  

- розділової  крапки; 

- чотири-розрядного  коду студента;  

- риски (знак «мінус»);  

- дво-розрядного порядкового номера документа (01, 02, 03 і 

т.д. – відповідає порядку слідування документів у КР),  

- риски (знак «мінус»);   

- дво- або три-розрядного коду виду документа.  

Ім'я групи складається: з шифру  спеціальності (ПІ, КІ, ІНФ, СІ, 

МАТ, ФІЗ, ДІД) та номеру курсу. Наприклад, ПІ3 – спеціальність 

програмна інженерія, 3-й курс або ІНФМ – спеціальність інформатика, 

магістратура). 

Код студента складається з 2-розрядного  коду студента – останні 

два номера залікової книжки та 2-розрядного коду – рік захисту. 

Види документів та їх коди:  

1.  Опис альбому, код документа – ОА.  

2.  Технічне завдання, код документа – ТЗ.  

3.  Пояснювальна записка, код документа – ПЗ.  

4.  Опис програми, код документа –ОП. 

5.  Програма та методика тестування, код документа – ПМТ.  

6.  Керівництво системного програміста, код документа –КРС.  

7.  Керівництво програміста, код документа –КРП.  

8.  Керівництво користувача, код документа – КРК.  

10. Креслення, код документа – СХ. 

11. Курсовий проект, код документа – КП. 

12. Курсова робота, код документа – КР. 

Приклад  шифру  для  технічного  завдання:  ІТС.КІ4.0512-02-ТЗ,  

де  ІТС– це код кафедри, де виконується розробка, КІ4.0512 – код 

студента (КІ – спеціальність  4 –номер курсу, 05 – дві останніх цифри 

залікової книжки, 12 рік захисту 2012), 02 – порядковий номер 

документа в проекті,  ТЗ –  код виду документа (технічне завдання).  

Приклади шифрів документів наведено у додатку Н. 



Коди  напрямків  підготовки  та  спеціальностей певних  

освітньо-кваліфікаційних  рівнів 

 

Згідно постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2006 р. 

N 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем бакалавра" у ВНЗ введено наступний перелік  напрямів 

підготовки. А згідно наказу МОН України від 09.11.2010 р. № 1067 

"Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра", затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 

введено наступні коди та назви підготовки за ОКР спеціаліст та 

магістр.   

Основні спеціальності та напрями наведено у додатку О. 

Переліки 

 

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або 

підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. 

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру 

української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший 

рівень деталізації). 

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські 

цифри з дужкою (другий рівень деталізації). 

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з 

абзацного відступу, другого рівня – відступом відносно місця 

розташування переліків першого рівня. 

 

Приклад. 

При структурному проектуванні виконуються два види робіт: 

а) проектування архітектури ІС, що включає: 

1) розробку структури й інтерфейсу її компонентів; 

2) узгодження функцій і технічних вимог до компонентів; 

3) визначення інформаційних потоків між основними 

компонентами, зв'язків між ними і зовнішніми об'єктами; 

б) детальне проектування, що включає: 

1) розробку специфікацій кожного компонента; 



2) розробку вимог до текстів і плану інтеграції компонентів; 

3) побудова моделей ієрархії програмних модулів і міжмодульних 

взаємодій; 

4) проектування внутрішньої структури модулів. 

 

Числа і знаки у тексті 

 

Числа без позначень одиниць фізичних, грошових та ін. величин 

до дев’яти пишуть словами, а більше дев’яти – цифрами.  

Приклад: Банк налічує п’ять філій. Адміністративно-

територіальний устрій Харківської області містить 27 районів та 17 

міст. 

Числові значення величин з позначеннями одиниць фізичних, 

грошових та ін. величин і одиниць рахунку необхідно писати цифрами. 

Приклад: Мінімальна заробітна платня в Україні у 2000 р. 

дорівнювала 118 грн. Щорічний видобуток 

вугілля складає 3000 т. 

Дробові числа пишуть тільки цифрами у вигляді десяткових 

дробів, за виключенням розмірів у дюймах, які пишуться простим 

дробом.  

Приклад: 0,3 % іноземних інвестицій;    

Якщо числове значення неможливо відобразити у вигляді 

десяткового дробу, то його можна записати у вигляді простого дробу в 

один рядок через косу риску.  

Приклад: 5/32; (50А – 4С)/(40В + 20). 

Порядкові числівники пишуть цифрами в супроводженні 

скорочених відмінкових закінчень.  

Приклад: 3-я група показників, 7-а графа таблиці. 

Якщо порядкових числівників декілька, то відмінкове закінчення 

узгоджують з останнім із них.  

Приклад:  3, 4 та 5-й графіки. 

Кількісні числівники пишуть без відмінкових закінчень.  

Приклад: У 7 випадках; на 27 аркушах. 

Дати пишуть без відмінкових закінчень.  

Приклад: 8 березня, 27 вересня, але у 40-х роках; 90-і роки. 

Біля римських цифр відмінкових закінчень не пишуть.  

Приклад: На XII конференції; ХХІ сторіччя. 

Обмежувальні норми перед числовими значеннями треба писати 



не знаками, а словами: «не менше» або «не більше», «від», «до», 

«понад». 

Приклад:Нормативне значення коефіцієнту абсолютної 

ліквідності повинно бути не менше двох. Через 

вузли електронної пошти НБУ передається від 

10 до 50 Мб інформації за добу. 

При означенні меж величин слід використовувати тире або 

оборот «від» – «до». 

Приклад:Доставка кореспонденції електронною поштою 

займає 15 – 20 хвилин. 

У тексті не припускається використання без чисельних або 

буквених значень:  

математичних знаків: – (мінус); < (менше); > (більше); <= 

(менше або дорівнює); >= (більше або дорівнює); = 

(дорівнює); ≠ (не дорівнює); ≈ (приблизно дорівнює); 0 

(нуль); log (логарифм); sin (синус); cos (косинус) та ін.; 

знаків: № (номер); % (відсоток); оС (градус Цельсія); Ø 

(діаметр) та ін. 

Знаки №, % і оС при позначенні множини не подвоюються. 

6.3. Ілюстрації та таблиці 

Ілюстрації повинні бути виконані на комп’ютері. 

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера 

ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними 

даними (під рисунковий текст). 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і 

таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де 

вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, 

які розміщені на окремих сторінках КР, включають до загальної 

нумерації сторінок. Таблицю, малюнок  або креслення,  розміри  якого 

більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують  у 

відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. 

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в 

межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: 

Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її 



назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. 

Якщо в КР подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними 

правилами. 

Якщо ілюстрація розміщується на декількох сторінках, то підпис 

має вигляд:  

Рис. 1.2. (Продовження) 

На останній сторінці подання ілюстрації підпис має вигляд: 

Рис. 1.2. (Закінчення) 

При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними 

даними (під рисунковий текст). При цьому наприкінці назви ілюстрації 

ставиться двокрапка, а на наступних рядках з абзацу пишеться під 

рисунковий текст.  

Кожний елемент під рисункового тексту пишеться з абзацу через 

крапку з комою. Під рисунковий текст відокремлюється знизу від 

основного тексту вільним рядком. 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді 

таблиць. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, 

поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над 

відповідним заголовком таблиці розміщують на зміщують напис 

―Таблиця ‖ із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 

ставиться крапка, наприклад: ―Таблиця 1.2‖ (друга таблиця першого 

розділу). 

Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними 

правилами. 

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 

"Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і 

вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл.1.2". 

                    Приклад побудови таблиці 

Таблиця (номер) 

 Назва таблиці 

Головка 

таблиці 

   

Заголовки 

Граф 

 

 

     

 



 

 
Підзаголовки 

   Граф 

       

       

Рядки       

       

       

       

  

Боковик 

(заголовки 

рядків) 

  

Графи 

 

(колонки) 

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над 

таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" 

починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки 

з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з 

великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не 

меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці 

включати не треба. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, 

таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного 

блоку КР або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з 

великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При 

перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки 

над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна 

ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах 

одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат 

сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють 

її головку, в другому випадку - боковик. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з 

одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше 

слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а 

далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, 



математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо 

цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в 

ньому ставлять прочерк. Приклад подання таблиці наведено в додатку 

Л. 

Числові величини повинні бути відображені у відповідних 

одиницях виміру. Вводити окрему графу «Одиниця виміру» не 

дозволяється. Позначення одиниць виміру розміщують: 

- над таблицею у заголовку, якщо всі параметри або 

переважна частина граф мають однакову одиницю виміру; 

позначення одиниць інших параметрів подається у 

заголовках відповідних граф; 

- у заголовках граф, якщо усі параметри у графі мають 

однакову одиницю виміру; 

- у боковику поруч з найменуванням параметрів, 

відокремлюючи їх комою, якщо усі параметри у рядку мають 

однакову одиницю виміру. 

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому 

слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... в табл. 

1.3», «... в табл. В.3». 

6.4  Формули 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба 

подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони 

дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта 

треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі 

слова "де" без двокрапки. Після формули перед словом «де» треба 

ставити кому. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. 

Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного 

вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід 

перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), 

множення (х) і ділення (:). 

Формули подають у форматі Equation 3…4, вирівнювання – по 

центру і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт - 

звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, маленький індекс – 8 пт, 

великий символ – 18 пт, маленький символ – 12 пт. Приклад подання 

формул наведено в додатку Л. 

В одному рядку можна розміщувати тільки одну формулу. Якщо 

формула не вміщується в один рядок, то її можна перенести на 

наступний рядок тільки на знаках операцій, що виконуються – рівності 



(=), плюс (+), мінус (–), множення (х) і ділення (/) – при цьому знаки на 

початку наступного рядка повинні повторюватися. Формули, які 

слідують одна за другою, відокремлюють крапкою з комою (;) або 

комою (,) безпосередньо за формулою до її номера. Якщо формула 

містить символи, які були пояснені у тексті раніш, то наприкінці 

формули ставиться крапка. 

Формули повинні мати порядкові номери у межах розділу (третя 

формула другого розділу нумерується як (2.3)). Якщо формула в 

розділі або документі одна, її теж нумерують за загальними 

правилами. Номер пишеться арабськими цифрами. Між номером 

розділу і номером формули ставиться крапка. Наприкінці номеру 

формули крапка не ставиться. Нумерувати слід лише ті формули, на 

які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не 

рекомендується.  

Номер формули завжди подається у дужках з форматуванням за 

правим краєм сторінки. 

Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у 

наступний – нижче формули. Якщо формула розташована на декількох 

рядках, то її номер розміщують на рівні останнього рядка.  

Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної 

риски формули. 

Формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому 

в кінці формул в тексті і перед ними розділові знаки ставлять 

відповідно до правил пунктуації. Двокрапку перед формулою ставлять 

лише у випадках, передбачених правилами пунктуації, якщо: 

а) у тексті перед формами є узагальнююче слово; 

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. 

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в 

дужках, наприклад «... у формулі (2.1)», «... у формулі (А.2)». 

6.5 Посилання 

При написанні КР студент повинен давати посилання на джерела, 

матеріали або окремі результати з яких наводяться в КР, або на  ідеях і 

висновках яких розроблюються  проблеми, задачі, питання, вивченню 

яких присвячена КР. Такі посилання дають змогу відшукати 

документи і перевірити достовірність відомостей про цитування 

документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають 

з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні 

видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в 

тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до 



останнього видання. 

Посилання в тексті КР на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними 

дужками, наприклад, ―... у працях [1-7]...‖. 

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при 

цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному 

опису за переліком посилань із зазначенням номера. 

Приклад: 

Цитата в тексті: ―... щорічно в Україні утворюється 1,7 

мільярдів тон різноманітних твердих 

промислових відходів... [6] 1)". 

Відповідний опис у переліку посилань: 

6. Бент О.Й. Про розробку концепції ресурсозбереження в 

мінерально-сировинному комплексі України// 

Мінеральні ресурси України.-1995.- № 2.- С.20-

21. 

 

Відповідне подання виноски: 

_________________ 

1) [6] Бент О.Й. Про розробку концепції ресурсозбереження в 

мінерально-сировинному комплексі України // Мінеральні ресурси 

України.- 1995.- № 2.- С.20-21. 

Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах 

розділів давати посилання на особисті наукові праці студента. 

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером 

ілюстрації, наприклад, ―рис.1.2‖. 

Посилання на  формули вказують порядковим номером формули 

в дужках, наприклад ―... у формулі (2.1)‖. 

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово 

"таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: ―... в табл.1.2‖. 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати 

скорочено слово ―дивись ‖, наприклад: ―див. табл. 1.3‖. 

6.6. Графічна частина кваліфікаційної роботи  

Крім  текстової  частини,  документація  БДП  та ДПС  також  

включає графічну  частину  –  креслення  та  плакати,  які  

виконуються  на  аркушах формату  А1.  Їх  зменшені  копії (формат  

А4)  розміщуються на останніх сторінках КР. Ілюстративний матеріал 

плакатів може розміщуватись на слайдах презентації. Креслення та 

плакати мають повністю та з високою наочністю розкривати сутність 



виконаної розробки. На плакати виносять формули, рисунки,  

діаграми,  таблиці.  Плакати  виконують  з  дотриманням  загальних 

правил  до  оформлення  технічної  документації.  Креслення  

виконують  з дотриманням правил і норм ЄСПД та/або галузевих 

стандартів.  

Графічний матеріал при потребі повинен лаконічно відображати 

суть проведеної роботи. Рекомендований обсяг графічного матеріалу – 

три аркуші формату А1. 

Перелік графічного матеріалу визначається керівником КР. 

Графічні матеріали повинні відповідати вимогам стандартів 

Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). 

Графічну частину виконують за допомогою спеціалізованих 

комплексів інженерної графіки (P-CAD, AutoCAD, Visio, Corel Draw та 

інші) з подальшим формуванням презентаційного відео із 

застосуванням комплексів ділової комп’ютерної графіки (FoxGraph, 

Microsoft PowerPoint, та інші) або друкують на паперових носіях.  

Зображення повинні бути наочними і займати весь аркуш 

вибраного формату. 

Згідно  з ЄСКД на кресленнях можуть бути представленні  такі  

види  схем:  

- схема даних – демонструє структури даних та відображає 

шлях даних при виконанні програми;  

- схема  алгоритму  –  показує  послідовність  виконання  

операцій  в програмі;  

- схема  взаємодії  програмних  модулів  –  демонструє  

взаємозв’язки модулів програми та їх взаємодію з 

відповідними даними;  

- схема роботи програмної системи – відображає процес 

управління  операціями та потік даних в системі;  

- схема ресурсів системи – показує конфігурацію системи з 

точки зору засобів зберігання та оброблення даних.  

В якості галузевого стандарту може бути використана мова 

візуального  моделювання  програмних  систем  UML  (Universal  

Modeling  Language –  універсальна мова моделювання)  [10,11]. На  

кресленнях можуть бути представлені, наприклад, такі види діаграм:  

- діаграма  класів  –  слугує  для  представлення  статичної  

структури системи, демонструє класи системи,  їх  атрибути, 

методи та залежності між класами;  

- діаграма станів – описує послідовність станів, що 



викликаються послідовностями подій;  

- діаграма діяльності – показує етапи складного процесу (є 

аналогом схеми алгоритму у ЄСПД);  

- діаграма послідовності – демонструє динаміку взаємодії 

об’єктів;  

- діаграма  компонентів  –  показує  розбиття  програмної  

системи  на структурні  компоненти (файли,  бібліотеки,  

модулі,  пакети)  та зв’язки між ними;  

- діаграма  розгортання – демонструє конфігурацію 

обчислювальних вузлів системи та розміщених в них 

програмних компонентів. 

6.7. Презентація до кваліфікаційної роботи 

Основна мета розробки презентації - це створення кращих умов 

виступу магістрантів та студентів під час захисту КР та підвищення 

сприйняття результатів захисту на членів державної екзаменаційної 

комісії та присутніх. 

При створенні презентації студенти та магістранти повинні 

вирішити два важливих завдання: 

1. Створити короткий анотований конспект свого виступу. 

2. Створити допоміжні анімаційні ефекти для підвищення 

сприйняття викладеного матеріалу. 

Презентацію до КР рекомендується виконувати за допомогою 

програмного забезпечення Microsoft PowerPoint.  

Перш ніж сідати за комп’ютер, необхідно: 

• вивчити основні рекомендації з розробки презентацій; 

• ознайомитися з методиками щодо оформлення рисунків, 

таблиць та інших візуальних об’єктів; 

• вибрати ключові і найважливіші моменти доповіді; 

• вибрати стиль презентації і продумати варіанти розміщення 

різних візуальних об’єктів. 

Структура презентації 

Презентація складається з окремих слайдів. Кожний слайд 

складається з кількох візуальних об’єктів, які можна поділити на такі 

групи: 

• текст; 

• табличний матеріал; 

• діаграми; 

• рисунки і фотографії; 



• схеми і креслення. 

Перша вимога до слайда: він не обов’язково повинен бути 

самопояснюючим. Часто він виявляється ефективним саме тоді, коли 

не може бути  зрозумілим, поки студент (магістрант) його не 

прокоментує. Таким чином, слайд повинен бути підтримкою студенту, 

а не замінником його. 

Основні етапи презентації повинні корелювати із змістом 

доповіді студента і в кожному окремому випадку можуть мати свої 

особливості. 

Рекомендований обсяг 

Кількість окремих слайдів презентації залежить від особливостей 

доповіді та його практичних навичок роботи з програмою MS 

POWERPOINT і в кожному окремому випадку може відрізнятися. При 

розробці презентації рекомендується дотримуватися наступних 

рекомендацій. 

1. Загальний термін доповіді повинен бути 7-10 хвилин. 

2. Кожні 20-30 сек. на екрані презентації повинно щось 

змінюватися (наприклад: з’явитися наступна частина тексту, змінитися 

місце знаходження якогось об’єкта, з’явитися новий слайд і т. ін.). 

3. Рекомендована максимальна кількість слайдів не повинна 

перевищувати 20-25. 

4. На першому слайді повинна бути відображена тема КР, 

прізвище доповідача та наукового керівника, рік захисту. 

5. На другому слайді викладається обґрунтування вибору теми  

КР та необхідності її виконання. 

6. На наступних слайдах стисло визначається основне про роботу 

від актуальності до висновків та пропозицій. 

7. Послідовні слайди відображають основні етапи та 

найважливіші результати КР. 

8. Заключні слайди відображають висновки та пропозиції до 

впровадження результатів КР. 

Рекомендації до створення презентації 

Створення презентації - це справа особлива, що залежить від рис 

характеру доповідача та аудиторії, перед якою планується робити 

доповідь. Але бажано при їх створенні врахувати таке: 

• використовуйте (за можливістю) стандартні шаблони 

презентації, бо вони вже пророблені дизайнерами; 



• пам’ятайте, що погляд завжди спускається з правого верхнього 

кута в лівий нижній кут; 

• у правому верхньому куту розміщуйте більш важливі об’єкти. А 

в лівому нижньому – менш важливі; 

• враховуйте умови розділення слайда документа на різні зони; 

• урівноважуйте об’єкти відносно ―золотої лінії‖; 

• у перший момент сприйняття увага привертається до кутів 

слайда; 

• бажаємо обрати необхідний стиль розмітки і рідше користувати 

розміткою ―Пустий слайд‖; 

• вільна, ―невикористана‖ площа наочної поверхні, - до 30%; 

використана – не більш 70%; 

• обережно змінюйте фон і кольорові співвідношення тексту та 

фону; 

• пам’ятайте, що команда Застосуйте шаблон оформлення діє на 

всі слайди вашої презентації і не може бути застосована тільки до 

цього слайда; 

• використовуйте короткі текстові описи. Якомога більше 

використовуйте схеми, таблиці, діаграми, рисунки; 

• пам’ятайте: щоб об’єкт з’явився, а потім зник, створіть два 

однакових слайди, але на другому відключіть ефекти анімації; 

• не застосовуйте яскравих і строкатих допоміжних об’єктів; 

• не застосовуйте багато ефектів анімації; 

• обережно використовуйте ефект анімації ―виповзання‖ – він 

надто повільний; 

• обережно використовуйте ефект ―поява тексту по літерах‖ – він 

також суттєво зупинить вашу презентацію; 

• обережно використовуйте анімаційні ефекти для ―останніх‖ 

об’єктів, інакше вони почнуть  пересікати попередні і мерехтіти в 

очах; 

• не варто без особливої необхідності застосовувати ефекти до 

заголовків слайда; 

• дотримуйте єдиного стилю розміщення об’єктів; 

• виберіть певні (однакові) типи ефектів для однакових за суттю 

об’єктів; 

• пам’ятайте: на читання кожних 6 символів потрібна мінімум            

1 секунда; 



• пам’ятайте: сумарний час ―проявлення‖ слайда не повинен 

перевищувати 3 – 5 секунд, крім випадку, коли вам дійсно необхідно 

затримати появу об’єкта; 

Основні рекомендації до відображення тексту: 

• лаконічний текст сприймається краще, ніж текст, засмічений 

додатковими елементами;  

• в горизонтальній колонці бажано використовувати не більше 40 

–50 знаків, в тексті з більш довгими рядками важче шукати початок 

наступного рядка; 

• шрифт, що найкраще читається, – 16-20 розміру, через два 

інтервали, не використовуйте шрифтів менше 10 пунктів; 

• корисно зберігати спадкоємність шрифтів і не використовувати  

більше трьох накреслень; 

• виділення (напівжирний, курсив, ущільнений шрифт) треба 

використовувати обережно. Надлишок виділених фрагментів може 

виглядати нав’язливо; 

• короткі абзаци переважніше за довгий, не розбитий на абзаци 

текст; 

• текст з обрамленням привертає більш пильну увагу, ніж без 

нього. 

При створенні таблиць на презентації необхідно дотримуватись 

таких рекомендацій: 

• частіше застосовуйте лінії товщиною в 0,5 або 1 пункт; 

• не застосовуйте ліній товщиною більше 3 – 4 пунктів; 

• не використовуйте більше 3-х стилів ліній у вашій таблиці; 

• необхідно уникати оформлення таблиці подвійними лініями; 

• застосовуйте центровані абзаци в заголовках таблиці; 

• не використовуйте більше двох варіантів заливки осередку 

таблиці; 

• необхідно уникати заливки осередків таблиці сірим кольором 

(інтенсивність понад 30). Забезпечте зазор між текстом таблиці та її 

границею не менше 3 пунктів, а краще 6 або 9 пунктів; 

• формуйте таблицю так, щоб був виділений тільки один рядок 

(колонка) з найважливішим результатом. 

При використанні діаграм дотримуйте таких рекомендацій: 

• не зловживайте ефектами об’єму, інакше ви втратите наочність 

вашої діаграми; 

• використовуйте різноманітні варіанти штрихування; 

• виділяйте червоним кольором найважливіший графік; 



• використовуйте максимально контрастні кольори для різних 

графіків (а краще різноманітні штрихи); 

• не використовуйте велику кількість графіків на одній діаграмі. 

При застосуванні та виборі кольорів пам’ятайте, що по мірі 

комфортності - дискомфортності колірні поєднання 

розташовуються в наступному порядку (за убуванням): 

Зона комфортності: 

синій на білому; чорний на жовтому; зелений на білому;  чорний 

на білому; жовтий на чорному; білий на чорному; зелений на 

червоному; червоний на жовтому. 

Нейтральне сприймання: 

білий на синьому; червоний на білому; синій на жовтому; 

оранжевий на чорному; жовтий на синьому; оранжевий на білому; 

білий на зеленому. 

Зона дискомфортності (не рекомендується використовувати): 

червоний на зеленому; коричневий на білому; білий на 

коричневому; коричневий на жовтому; жовтий на коричневому; білий 

на червоному; жовтий на червоному. 

Презентація повинна бути виконана за один тиждень до захисту 

КР. 

Презентації подаються на СD диску, який вклеівається на 

останній сторінці кваліфікаційної роботи 

На дискеті розташовується один файл. Назва файла презентації – 

прізвище магістранта. 

6.8. Вимоги до структури CD диску 

На компакт-диск студент  має записати файли з матеріалами КР, 

структурованими у такий спосіб:  

1) папка TEXT – містить файл(и) з текстом КР;  

2) папка GRAPH – містить файли з кресленнями;  

3)  папка  PROGRAM  –  містить  файл(и)  програмного  

забезпечення (якщо розроблялось);  

4) папка PRESENTATION – містить файл з презентацією.  

Назви  файлів  мають  починатися  з  прізвища  студента,  

записаного  латиницею. Якщо  файлів  у  папці  декілька,  то  назва  

файлу  закінчується порядковим номером. Наприклад,  

ivanenko_text.doc (файл з текстом КР студента Іваненка), 

ivanenko_graph1.vsd (файл з першим кресленням студента Іваненка). 

На етикетці компакт-диску студент пише своє прізвище, ім’я, по-

батькові, групу, назву КР та рік захисту.  
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Додаток Е. Приклад оформлення анотації 

АНОТАЦІЯ 

 

Іванов І.І. 

Тема: Розробка електронної системи регулювання температури 

печі для SMD монтажа. 

Спеціальність: 6. 05102  «Комп’ютерні системи та мережі» 

Установа: ЛНУ імені Т.Шевченка, 2012р. 

Дипломна  робота містить: 48 с., 16 рис., 8 табл., 2 додат., 14 

джерел. 

Об’єкт дослідження - технологія виготовлення виробів з 

композитних матеріалів методом безперервного намотування.  

Предмет дослідження – система автоматичного керування 

параметрами натяжіння  армуючого матеріалу. 

Мета роботи - стабілізація характеристик готових виробів 

виготовлених методом намотування за рахунок розробки системи 

автоматичного управління параметрами натягу армуючого матеріалу.  

Результати роботи. В результаті розробки було розроблено 

технічне завдання на пристрій, розроблена структурно-функціональна 

схема пристрою, розроблена принципова схема пристрою, 

розроблений алгоритм керуючої програми, розроблено програму, 

проведено її налагодження та програмування мікроконтролера, 

розроблено електронну  плату, проведено монтаж та випробування 

готового виробу.. 

Висновки. Була розроблена система автоматичного керування 

параметрами на тяжінням армуючого матеріалу. 

Ключові слова. КОМПОЗІЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, 

НАМОТУВАННЯ, СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ. 



Додаток Е. Приклад оформлення анотації (продовження) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Иванов И.И. 

Тема: Разработка электронной системы регулирования натяжения 

армирующего материала при намотке. 

Специальность: 6. 05102 «Компьютерные системы и сети» 

Учреждение: ЛНУ имени Т.Шевченко, 2012г. 

Дипломная работа содержит: 48 с., 16 рис., 8 табл., 2 доп., 14 

источников. 

Объект исследования - технология изготовления изделий из 

композитных материалов методом непрерывной намотки. 

Предмет исследования - система автоматического управления 

параметрами натяжения армирующего материала. 

Цель работы - стабилизация характеристик готовых изделий 

изготовленных методом намотки за счет разработки системы 

автоматического управления параметрами натяжения армирующего 

материала. 

Результаты работы. В результате разработки было разработано 

техническое задание на проектируемое устройство, разработана 

структурно-функциональная схема устройства, разработана 

принципиальная схема устройства, разработан алгоритм управляющей 

программы, разработана программа, проведена ее отладки и 

программирования микроконтроллера, разработанная печатную плату, 

проведен монтаж и испытания готового изделия. 

Выводы. Была разработана система автоматического управления 

параметрами на притяжение армирующего материала. 

Ключевые слова. КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАМОТКА, СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ. 



Додаток Е. Приклад оформлення анотації (продовження) 

 

ABSTRACT 

 

 

Ivanov, I. 
Subject: Rozrobka elektronnoї Sistemi regulyuvannya 

natyazhinya armuyuchego materіalu with namottsі. 

Spetsіalnіst 6. 05 102 "system is the Komp'yuternі merezhI" 

Install: LNU іmenі Shevchenko, 2012r. 

Graduation robot mіstit: 48., 16 fig., Table 8. 2 dodat., 14 

dzherela. 

Object of research - tehnologіya vigotovlennya virobіv s 

composite materіalіv by bezperervnogo namotuvannya. 

Subject of research - a system of automaticity keruvannya 

parameters natyazhіnnya armuyuchogo materіalu. 

The aim of - stabіlіzatsіya characteristics of the finished virobіv 

vigotovlenih method for namotuvannya rakhunok rozrobki Sistemi 

automaticity upravlіnnya parameters tightness armuyuchogo materіalu. 

Results of the work. As a result, development has been developed 

technical requirements for the designed device, developed structural-

functional diagram of the device, developed a schematic diagram of the 

device, the algorithm of the control program, a program held its debugging 

and programming of the microcontroller, designed printed circuit board 

assembly and testing carried out the finished product. 

Visnovki. A system of automatic control parameters on the 

attraction of the reinforcing material.. 

Keywords. KOMPOZІTSІYNY MATERІAL, 

AMOTUVANNYA, STRUCTURAL PARAMETERS 

TEHNOLOGІCHNІ. 
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Додаток И.5.2. Розробка дизайну пристрою 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 
 

 

 



 



 
 



 



 



 
 



 



 
 

 



 


