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1. Основні вимоги до атестації магістрантів 

Магістерська дисертація є основним засобом заключної атестації 
випускників кафедри. Магістерська дисертація є самостійною науково-дослідною 
роботою випускника, яка відповідає обраному магістрантом напрямку 
професійно-освітньої програми. Дисертація виконується у відповідності до 
затвердженої теми наукового дослідження випускника, об'єкту і предмету 
дослідження, специфіки вирішення наукових задач на основі теоретичних та 
експериментальних досліджень. В роботі висвітлюється здатність магістранта до 
правильного вибору теми роботи, здатність вирішувати завдання сучасними 
науковими методами, до узагальнення добре пропрацьованого фактичного 
матеріалу на основі створення моделей досліджуваних об'єктів. 

Основною метою магістерської дисертації є показ рівня наукової 
кваліфікації випускника, вміння самостійно проводити науковий пошук, 
критичний аналіз, розробку, узагальнення та представлення результатів 
виконаних досліджень у вигляді закінченого і цільного твору. Робота включає 
ґрунтовний науковий аналіз попередніх досліджень з обраної теми (або області 
наукового знання), а також методику і результати наукових досліджень з 
формулюванням основних наукових досягнень. Покладений в основу дисертації 
фактичний матеріал піддається математичному і логічному аналізам та 
комп'ютерній обробці. 

Працюючи над магістерською дисертацію, студент має проявити навички 
правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, 
формулювання мети і завдань, побудови логічного плану й оптимальної 
структури дослідження, роботи з джерелами інформації, аналізу та оцінки різних 
аспектів об’єкту дослідження, обґрунтування власних узагальнень, висновків і 
пропозицій. 

Тематика дисертаційної роботи магістрантів повинна бути актуальною, 
наближеної до науково-виробничих умов. При виборі теми дисертації 
враховуються інтереси магістранта в певній області по темі і можливість її 
використання на виробництві або в науковій діяльності. Дисертаційна тема 
повинна відповідати більш вузької в науковому плані тематиці і тому бути більш 
глибоко проробленої дисертантом. 

Вибір теми магістерської роботи  є  початком  дипломування. Ознайомлення 
студентів з орієнтовною тематикою проводиться кафедрою на початку осіннього 
семестру. Тема роботи також може бути запропонована адміністрацією 
організації, яка визначена базою переддипломної практики студента або може 
бути запропонована самим студентом, обґрунтувавши її доцільність та 
актуальність. 

Після  узгодження теми, студент надає заяву про її затвердження, а потім, 
разом з керівником, розробляється план роботи.  
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Далі тема роботи подається студентом і науковим керівником роботи 
завідувачу кафедри для затвердження. Остаточно теми робіт затверджуються 
наказом ректора. 

Після затвердження ректором тем магістерських дисертацій не дозволяється 
вносити будь-які зміни до назв тем. Керівник магістерської дисертації не має 
права надавати відгук на роботу, а завідувач кафедри допускати магістранта до 
захисту, якщо назва теми не відповідає тій, що затверджена ректором. 

Керівник зі студентом оформляють план роботи магістранта (Додаток А), 
починаючи з початку дев'ятого семестру, де в стислій формі наводиться основна 
інформація щодо теми, етапів роботи над дисертацією, атестація магістранта на 
протязі певних періодів роботи. План роботи оформлюється у двох примірниках. 
Один примірник передається на кафедру, а другий залишається студентові. 

Дипломні магістерські роботи студентів можуть бути захищені, окрім 
української, англійською або іншою іноземною мовою (за рекомендацією кафедри 
іноземних мов та за узгодженням із завідувачем кафедри).  

Захист магістерської дисертації відбувається прилюдно на відкритому 
засіданні Екзаменаційної комісії (ЕК) згідно вимог, які наведені в [1]. 

 
2. Загальна структура магістерської дисертації  
Пояснювальна записка магістерської дисертації не повинен перевищувати 

120 сторінок машинописного тексту. До цього обсягу не входять додатки та 
перелік посилань. До основного тексту можливі табличні або графічні додатки, а 
також демонстраційна графіка у вигляді презентації в кількості до 20 слайдів для 
доповіді магістранта на захисті.  

Під час створення текстової частини дисертації необхідно керуватися 
наступними вимогами: 

– текст роботи викладається чітко і послідовно згідно з прийнятим 
змістом; 

– дисертація повинна передбачати розділ, у якому викладаються 
питання вивченості проблеми і надається критичний аналіз наявних наукових 
поглядів їх авторів; на основі такої об'єктивної критики та огляду попередніх 
наукових досліджень прийнятих питань або проблем намічаються й 
обґрунтовуються напрями подальших наукових досліджень магістранта; 

– аргументація висновків повинна бути доказовою; 
– текст роботи супроводжуються необхідним і достатньою кількістю 

табличного і графічного матеріалу; 
– список використаної літератури повинен включати лише ту 

літературу, на яку в тексті дані посилання, а список складається згідно з 
прийнятими рекомендаціями. 

Магістерська дисертація складається із:  
– титульного аркуша;  
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– завдання на магістерську дисертацію;  
– анотації та ключових слів (українською, російською та англійською 

мовами);  
– переліку умовних позначень (за потреби);  
– змісту;  
– вступу;  
– основної частини;  
– висновків та рекомендацій;  
– додатків;  
– переліку посилань.  
Також додаються: подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту 

магістерської дисертації, відгук керівника, рецензія, документи про 
впровадження, копії власних публікацій за результатами дослідження (статті, тези 
доповіді, патенти, тощо) та автореферат дисертації. 

Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи і оформлюється 
відповідно до вимог, які установлені університетом (додаток Б).  

Завдання на магістерську дисертацію (додаток В) складається студентом 
разом з науковим керівником (науковим консультантом), підписується ними та 
затверджується завідувачем кафедри. 

В анотації – 1 сторінка (обсягом до 800 знаків) – зазначається прізвище та 
ініціали студента, назва магістерської дисертації, основний зміст та результати 
дослідження. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. 
Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових 
документів, стандартизовану термінологію, уникати складних граматичних 
зворотів, маловідомих термінів і символів. 

Анотація наводиться трьома мовами. Після кожної анотації наводять 
ключові слова відповідною мовою. 

Ключові слова (слова  специфічної  термінології  за  темою,  які  найчастіше 
зустрічаються у дисертації) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових 
слів – 5-7. 

Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано 
маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то перелік умовних 

позначень може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед 
змістом, після анотації та списку ключових слів.  

Перелік слід друкувати у дві колонки: у лівій за абеткою наводяться 
скорочення, а у правій – їх детальне розшифрування.  

Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення 
повторюються менше трьох разів, перелік не складають, їх розшифрування 
наводять у тексті при першому згадуванні. 

Зміст – 1-2 сторінки – магістерської дисертації відображається в плані, 
розробленому за допомогою наукового керівника.  
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Матеріал роботи має бути викладено як єдине ціле у логічній послідовності. 
Зміст розміщують безпосередньо після переліку умовних позначень, починаючи з 
нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів, 
підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки та 
рекомендації; перелік посилань; додатки.  

Напроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на 
початок викладення матеріалу. 

У вступі зазначається проблема, що потребує вирішення, ступінь її 
дослідження, актуальність проведення і мета досліджень у обраному напрямі, 
завдання, що вирішуються для досягнення мети, об'єкт і предмет досліджень, 
наукова новизна, практична значущість роботи. Також зазначається апробація 
результатів досліджень  –  виступи на наукових конференціях, публікації 
результатів дослідження. Об'єм вступу, зазвичай, не повинен перевищувати 2,5 – 
3 сторінки.  

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів 
розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для підприємств та 
організацій.  

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та 
відображати тематику дослідження. Ставлячи мету, дослідник керується тим, 
який саме результат він має намір отримати, яким буде цей результат. Визначення 
мети - важливий етап у дослідженні, так як мета визначає і завдання самого 
дослідника: що вивчати, що аналізувати, якими методами можна отримати нові 
знання. Мета роботи повинна логічно випливати з сформульованих проблем і 
чітко вказувати, на вирішення якої проблеми робота спрямована. 

Об'єкт дослідження визначається разом з вибором теми і є процесом або 
явищем, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.  

Предмет дослідження міститься в межах проблемного об'єкта, який 
потребує вирішення (методологічна характеристика того, що знаходиться в межах 
об’єкту дослідження. Предмет позначає аспект розгляду, дає уявлення про те як 
розглядається об’єкт, тобто визначення предмета пов’язано з відповіддю на 
питання: як розглядається об’єкт дослідження).  

Метод – сукупність прийомів, операцій і способів теоретичного пізнання і 
практичного перетворення дійсності, досягнення визначених результатів.  

Методика – розглядається як інструкція діяльності по реалізації методу 
дослідження.  

Наукова новизна містить результати самостійного аналітичного та 
експериментального характеру.  

Практична значущість містить результати власних досліджень, що можуть 
бути впроваджені в діяльність підприємств, установ. 
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Апробація роботи повинна містити назви статей, тез доповідей, які 
підготовлені за матеріалами роботи, виступи на науково-практичних 
конференціях, інших наукових заходах. 

У заключній частині вступу необхідно коротко сказати про структуру 
роботи. Також, за необхідності, можна вказати місце виконання роботи і в рамках 
якого гранту, контракту або іншої науково-дослідної роботи. 

Вимоги до конкретного змісту основної частини магістерської дисертації 
встановлюються науковим керівником. 

Зміст основної частини магістерської дисертації викладають за розділами. 
Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти.  

У першому розділі наводиться стан проблемної ситуації, яка склалась в 
даному науковому напрямку з посиланнями на літературні джерела, ступінь 
опрацьованості проблеми за кордоном, на теренах СНД і в Україні, аналіз 
конкретного матеріалу з обраної теми, який зібрано магістрантом під час роботи 
над магістерською дисертацією, всебічна характеристика об'єкта дослідження. По 
суті, цей розділ є аналогом літературного огляду. 

Важливе значення у цьому розділі має обґрунтування вибору методики 
аналізу досліджуваної проблеми.  

Особливу увагу слід звернути на :  
- якість і глибину теоретико-методологічного аналізу проблеми;  
- наявність та якість критичного огляду літературних джерел;  
- наявність наукової полеміки;  
- етику цитування (посилання на використанні джерела, у тому числі з 

мережі Інтернет);  
- самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 

власної думки магістранта).  
За результатами аналізу літературних джерел, автор пропонує своє 

трактування певних понять або дає їх критичну оцінку. При висвітленні проблеми 
не допускається переказування змісту підручників, навчальних посібників, 
монографій, інтернет-ресурсів без відповідних посилань на джерело. Загальний 
об'єм розділу не повинен перевищувати 30 сторінок друкованого тексту. 

Далі йдуть розділи з оригінальною частиною дисертації, тобто висвітлення 
самої науково-дослідної роботи. Матеріал може бути також розбитий на кілька 
розділів, але не більше трьох. Всі розділи повинні бути логічно зв'язані між 
собою. Завершувати один розділ необхідно так, щоб було зрозуміло, про що піде 
далі мова. Наприклад: 

- «Щоб підтвердити отримані в розділі теоретичні висновки, необхідно 
провести експериментальні дослідження ... »; 

- «При вивченні методики ... на прикладі систем, необхідно провести 
дослідження можливості її застосування до ... ». 
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Кожен розділ основної частини магістерської дисертації повинен мати 
заголовок. 

Стиль викладення повинен бути літературним і науковим, неприпустимо 
використання без особливої необхідності (наприклад, при цитуванні) розмовних 
виразів, підміни наукових термінів їх побутовими аналогами. При описі тих чи 
інших процесів, явищ не варто вдаватися до прийомів художнього мовлення, 
зловживати метафорами. 

Науковий стиль викладу припускає точність, ясність і стислість. Іноді 
прагнення наблизитися до наукового стилю виражається в надмірно громіздкому 
викладенні положень роботи, що найчастіше свідчить про неясність думки, 
ускладнює розуміння того, що насправді хотів сказати автор і з переваг роботи  
перетворюється на її недолік. 

При описуванні наукових досліджень розповідь ведеться від імені третьої 
особи («Автор вважає за необхідне», «На думку автора»). 

У висновках та рекомендаціях містяться підсумки проведеного 
дослідження, основні наукові та практичні результати, рекомендації щодо їх 
науково-практичного використання.  

Висновки формулюються відповідно до поставлених завдань.  
Власні рекомендації щодо розв'язання проблемних питань відповідного 

об'єкту дослідження повинні бути пов'язані з висновками.  
Висновки починаються таким чином: «За результатами дослідження 

(зазначається відповідно до мети) сформовано наступні висновки»  
Висновки нумерують. 
Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в 

магістерській дисертації, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової 
задачі, її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та 
рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. 
В першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках  
розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової задачі, їх 
практичний аналіз, порівняння з відомими рішеннями.  

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках 
здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти 
рекомендації щодо їх використання. 

У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із  
нормативних актів і документів, звіти, окремі інструкції/положення/правила, 
громіздкі таблиці, рисунки тощо.  

До переліку посилань слід включати джерела, на які у тексті є посилання. 
Список складається із вітчизняної та зарубіжної наукової та спеціальної 
літератури, фахових видань, електронних ресурсів. Вимоги до оформлення списку 
використаних джерел наведені в Додатку Г [2]. 
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3. Вимоги до оформлення магістерської дисертації 

Магістерська дисертація оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 
«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» 
[3], і, як правило, виконуються українською мовою.  

Текст друкують на одному боці аркуша паперу формату А-4 через 1,5 
міжрядкових інтервали, шрифт Times New Roman, 14.  

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги не менше таких розмірів: 
лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм. Розмір абзацу – 5 знаків.  

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.  
Заголовки структурних частин „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, 

„ВИСНОВКИ”, „ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”, „ДОДАТКИ” друкують великими 
літерами симетрично до тексту.  

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) 
з абзацного відступу. 

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи 
більше речень, їх розділяють крапкою.  

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 1-2 інтервалам. 
Кожен розділ дипломної роботи слід починати з нової сторінки.  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул 
подають арабськими цифрами.  

Першою сторінкою магістерської дисертації є титульний аркуш, який 
включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер 
сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому 
верхньому куті без крапки в кінці.  

Підписи розділів „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ”, „ПЕРЕЛІК 
ПОСИЛАНЬ”, „ДОДАТКИ” подаються у тексті без додавання порядкового 
номеру. Порядковий номер розділу ставлять тільки після слова „РОЗДІЛ”, 
наприклад, „РОЗДІЛ 1”. Після номера розділу крапку не ставлять, заголовок 
розділу друкують з нового рядка.  

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 
2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок 
підрозділу.  

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати 
безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.  

Ілюстрації позначають словом „Рисунок” і нумерують послідовно в межах 
розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з 
номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.  
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Наприклад: Рисунок 1.2 – Схема розміщення (другий рисунок першого 
розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують 
послідовно під ілюстрацією в центрі.  

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на 
інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані 
— на кожній сторінці, і під ними позначають: «Рисунок __, аркуш __». 

Таблиці теж нумерують послідовно (за винятком таблиць, які  подані у 
додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком 
таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці 
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться 
крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).  

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої 
великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст 
таблиці. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю 
поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або 
переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині 
таблиці її головку і боковик. При поділі таблиці на частини допускається її 
головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх 
арабськими цифрами у першій частині таблиці. 

Слово «Таблиця __ » вказують один раз зліва над першою частиною 
таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці __» з зазначенням 
номера таблиці. 

Формули 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 арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього 
розділу.  

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші 
нумерувати не рекомендується.  

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати 
безпосередньо під формулою і в тій послідовності, в якій вони подані у формулі.  

Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід подавати з нового 
рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки.  

Рівняння і формули слід виділяти з тексту окремими рядками. Якщо 
рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності або 
після знаків плюс, мінус, множення або ділення. 

Посилання. В процесі написання магістерської дисертації студент повинен 
давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у 
роботі, або на яких ідеях і висновках розробляється проблема.  
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Посилання в тексті слід зазначати у квадратних дужках порядковим 
номером за переліком джерел, наприклад: „… у роботах [1, 7] …”, або [14, с. 52]. 

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером, наприклад, (рис. 
1.2), на формули – порядковим номером формули в дужках „…у формулі (1.1)”. 

На всі таблиці в тексті мають бути посилання, при цьому слово „таблиця” 
пишуть скорочено, наприклад: „… в табл. 1.2... ”.  

Посилання на додатки в тексті дисертації – „…в додатку А наведені 
результати експериментальних досліджень... ”.  

Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті дисертації. 
Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої 
великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 
малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» 
і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно 
великими літерами української абетки (наприклад: додаток А, додаток Б), за 
винятком літер  Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.  

Один додаток позначається як додаток А. 
 
4. Порядок виконання магістерської дисертації 

Під час виконання магістерської дисертації студента консультує керівник. 
Крім того, студент у випадку необхідності може користуватись консультаціями 
інших викладачів як випускової кафедри, так і інших кафедр університету. 

На початку виконання роботи студенту необхідно ознайомитися з основною 
літературою за обраною темою і скласти план в аспекті основних розділів і 
параграфів. План має бути узгоджений з науковим керівником і відображений в 
індивідуальному плані магістерської підготовки. 

В ході роботи перелік літератури доповнюється, а план роботи коригується і 
деталізується. Матеріали, зокрема, також під час проходження практики. При 
обробці зібраного матеріалу особливу увагу рекомендується приділити наочності 
та змістовності таблиць, рисунків, схем, графіків.  

Виконання магістерської дисертації здійснюється студентом за планом-
графіком. Керівник контролює хід виконання роботи. Виконані розділи 
подаються керівникові і відповідно до його зауважень уточнюються, 
доповнюються чи переробляються.  

Пicля підготовки розділів poбoти та ознайомлення з ними керівника, 
студент згiднo iз зayвaжeннями тa вкaзiвкaми дoопpaцьoвyє poздiли роботи. 
Зaвершeнa poбoтa (у пepeплeтeному вигляді) пoдaєтьcя нa пiдпиc кepiвнику.  

Завершена і оформлена робота подається на кафедру для розгляду не 
пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ЕК.  

Попередній захист організовується кафедрою після дати подання 
оформлених робіт на кафедру. Під час попереднього захисту комісія з викладачів 
кафедри в ході співбесіди оцінює ступінь самостійності виконання дипломної 
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роботи студентом, розуміння ним теоретичних та практичних аспектів обраної 
теми.  

Студенти, які не пройшли попередній захист до захисту дипломної роботи 
не допускається. 

Оцінка керівника наводиться у відгуку на магістерську дисертацію (Додаток 
Д), яка є складовою подання голові державної екзаменаційної комісії щодо 
захисту роботи. 

Пicля оцінки наукового керівника магістерська poбoтa для отримання 
рецензії направляється на підприємство (в організацію), на базі якого вона 
виконувалася, або на інше рецензування (Додаток Е).  

Магістерська дисертація з відгуком наукового керівника та іншими 
матеріалами надходить до завідувача кафедри, який вирішує питання про 
допущення дипломної магістерської роботи до захисту. 

 

5. Захист та критерії оцінювання магістерської дисертації 

До захисту в ЕК допускаються магістерські дисертації, теми яких 
затверджені наказом ректора університету, а структура, зміст, якість викладення 
матеріалу та оформлення відповідають вимогам методичних рекомендацій 
випускових кафедр, що підтверджено підписами керівника та консультантів 
дисертації та за наявності відгуку керівника і рецензії [1]. 

Негативна рецензія або відгук керівника не є підставою для недопущення 
студента до захисту атестаційної роботи. 

Допуск до захисту магістерської дисертації комісії здійснюється 
завідувачем випускової кафедри, який приймає позитивне рішення. Допуск 
підтверджується візою завідувача кафедри на титульному аркуші атестаційної 
роботи. 

Дисертація, в якій виявлені принципові недоліки у прийнятих рішеннях, 
обґрунтуваннях, розрахунках та висновках, суттєві відхилення від вимог чинних 
стандартів, до захисту не допускаються. Рішення про це приймається на засіданні 
кафедри, витяг з протоколу якого разом зі службовою завідувача кафедри 
подаються декану для підготовки матеріалів до наказу ректора про відрахування 
студента. 

Захист дисертації проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної 
комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови 
комісії.  

До захисту роботи студент повинен підготувати доповідь, розраховану на 
10-15 хвилин, презентацію, підготовлену у MS Power Point (обсягом приблизно 
12-15 слайдів), а також роздатковий матеріал презентації для членів ЕК (у 5 
примірниках). Роздаткові матеріали повинні бути переплетені.  

На першому слайді доповіді висвітлюється тема магістерської дисертації, 
ПІП студента, ПІП, звання та посада наукового керівника роботи.  
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На другому слайді подається мета, завдання дослідження, об’єкт, предмет 
актуальність та новизна дослідження  

На інших слайдах послідовно розкривається дисертація, переважно в 
таблицях, рисунках, формулах з мінімальним використанням тексту. Основна 
увага при формуванні презентації приділяється матеріалам проектного (де 
наведені власні результати дослідження) розділу, обґрунтуванню запропонованих 
пропозицій.  

Кожен слайд повинен мати порядкову нумерацію. Останній слайд містить 
висновки і рекомендації по роботі. 

У дoпoвiдi cтyдeнт виcвiтлює актуальність, мету і завдання дипломної 
poбoти, кopoткo xapaктepизyє ocнoвний змicт poбoти, мeтoдикy i peзyльтaти 
проведених дocлiджeнь, oгoлoшyє виcнoвки тa пpoпoзиції.  

Читaти пiд чac зaxиcтy дoпoвiдь нe рекомендується, а вільно висловлювати 
думку з мінімальною опорою на друкований текст.  

Після доповіді студента члени Екзаменаційної комісії задають питання 
щодо певних позицій роботи.  

Екзаменаційна комісія на закритому засіданні оцінює кожну дисертацію. 
Система оцінювання захисту магістерської дисертації, яка використовується 
членами Екзаменаційних комісій, розроблена згідно з «Положенням про порядок 
створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих 
навчальних закладах України (наказ Міністерства освіти і науки України від 
24.05.2013р. №584 та наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 
29.03.2012 № 384 зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 05.06.2013р. №683 «Про затвердження форм документів з підготовки 
кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації». Оцінювання захисту 
дипломних проектів/робіт проводиться за 100-бальною шкалою із подальшим 
переведенням балів (Б) до національної оцінки та оцінки ЕСТS. 

Така вимога має забезпечити чітке критеріальне оцінювання і , як наслідок, 
об’єктивність оцінки результатів навчання студентів. Необхідною умовою 
реалізації цієї вимоги є розроблення відповідної системи оцінювання.  

Перш за все необхідно визначити розподіл балів між оцінюванням якості 
самого дипломного проекту (роботи) та оцінюванням його захисту. Перша 
частина цього оцінювання має врахувати, що на державну атестацію осіб, що 
навчаються за спеціальністю «Електромеханічні системи геотехнічних 
виробництв» виноситься система компетенцій, що визначена відповідно в 
освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістра, оцінювання рівня 
сформованості компетенцій, вирішувати задачі діяльності за спеціальністю, які 
можуть виникнути, тобто встановлення фактичної відповідності рівня освіти та 
професійної підготовки вимогам ОКХ спеціальності.  
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Магістерська дисертація передбачає проведення аналізу та теоретичної 
розробки (моделювання та дослідження процесів та об’єктів електромеханічних 
систем) актуальних питань, проблем у відповідній галузі знань. 

Дисертація повинна носити характер прикладного наукового дослідження 
об’єкта діяльності. При цьому в ОКХ магістра спеціальності «Електромеханічні 
системи геотехнічних виробництв» значна увага приділяється здатностям 
фахівців виконувати професійні завдання та обов’язки інноваційного характеру 
(здатності здійснювати інноваційну діяльність). 

Друга частина оцінювання має оцінити наскільки студент чітко і повно 
розкрив мету роботи (шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення) 
і в змозі професійно відстоювати свою точку зору, а також володіння 
професійними знаннями на сучасному рівні. 

В цій системі оцінювання захисту дисертації прийнято такий розподіл балів: 
сама робота оцінюється в 60 балів (Бп=60), а його захист в 40 балів (Бз=40). 

На другому етапі визначено систему характеристик, яким мають відповідати 
атестаційні роботи як засіб діагностування результатів навчання студентів за 
програмами магістра спеціальності «Електромеханічні системи геотехнічних 
виробництв». Підґрунтям формування системи характеристик являються основні 
компетентності випускника, які зазначені у відповідних ОКХ. Зокрема для 
спеціальності 8.05070205 критеріями оцінювання є здатності: 

- пошуку та аналізу наукової, технічної та нормативно-технічної 
інформації; 

- об’єктивного висвітлення стану питання з творчим використанням 
сучасних джерел інформації; 

- проектувати електромеханічні та електротехнічні системи, установки 
та інші об’єкти, що відповідають встановленим вихідним даним; 

- здійснювати оцінку актуальності наукових та проектних рішень; 
- виконувати техніко-економічне обґрунтування рішень та пропозицій 

на основі відповідних розрахунків, оцінювати техніко-економічні показники 
створеної науково-технічної продукції; 

- приймати рішення, що відповідають новітнім досягненням науки і 
техніки; 

- виконувати техніко-економічні порівняння варіантів проектних 
рішень та наукових досліджень; 

- обґрунтувати вимоги до електромеханічних систем з урахуванням їх 
режимів функціонування; 

- вибирати обґрунтовано методи та проводити дослідження 
/експерименти, аналізувати отримані результати; 

- повноти виконання структури розрахунків (постановка задачі, 
розрахункова схема, рішення, оцінка рішення); 
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- ефективно використовувати сучасні інформаційні технології, 
прикладних пакетів комп’ютерних програм;  

- розраховувати параметри статистичних та динамічних властивостей 
електромеханічного обладнання; 

- складати та реалізувати математичні моделі для визначення режимів 
функціонування електромеханічних систем; 

- аналізувати та всебічно оцінювати вплив та наслідки експлуатації 
спроектованого технічного об’єкту (на надійність системи, безпеку, екологію, 
здоров’я людини, ресурсозбереження, тощо) та приймати відповідні технічні й 
організаційні заходи щодо усунення (мінімізації) таких наслідків. 

- виконувати проектно-конструкторську документацію згідно з 
нормативними вимогами; виконання креслень та пояснювальної записки 
відповідно чинним стандартам; 

- забезпечити відсутність дублювання, описового матеріалу, 
стереотипних рішень, що не впливають на суть та висвітлення отриманих 
результатів; 

- загальної та професійної грамотності, лаконізму і логічної 
послідовності викладу матеріалу; 

- якісного оформлення; 
- самостійності виконання. 
На третьому етапі визначаються «вагові» бали (bi) щодо кожної 

характеристики з урахуванням її важливості за умови 
Бп = ∑ bi . 

На наступному етапі надається дати чіткий і зрозумілий опис критеріїв на 
декількох рівнях з кожної характеристики. Прийнято визначити 4 рівні 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Кожному рівню мають 
відповідати певні оцінні бали: нижній бал рівня «відмінно» має дорівнювати 0,9 
bi, нижній бал рівня «добре» – 0,75 bi, останнього позитивного рівня «задовільно» 
– 0,6 bi. 

На останньому етапі формування критеріїв описового та бального 
оцінювання результатів захисту роботи. Причому бали Бз необхідно розподілити 
за рівнями у такий же пропорції 0,9 – 0,75 – 0,6.  

Для рівня «відмінно» сума нижніх балів цього рівня за всіма 
характеристиками має бути не менш ніж 90, а для рівня «добре» – 74. Аналогічно, 
сума мінімальних позитивних балів за всіма характеристиками має бути не менш 
ніж 60. 

У Додатку Ж надані критерії оцінювання магістерської дисертації. 
Система оцінювання по можливості повинна знайти відображення у 

відгуках керівників дипломного проектування. 
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Перелік посилань 

1. Положення про атестацію студентів-випускників НТУУ «КПІ» 
[Електронний ресурс] / Уклад.: В. П. Головенкін, В. Ю. Угольніков. – К. : НТУУ 
«КПІ», 2015. – 92 с. 

2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання [Текст]: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. - Вид. офіц. - Вперше (зі скасуванням 
ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82) ; введ. 
2007-07-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - III, 47 с. - (Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). 

3.  Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення [Текст]: ДСТУ 3008 – 95. – Вид. офіц. – Вперше; введ. 1995-02-23. – 
К.: Держстандарт України, 1995. 36 с.  
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Додаток А 
Бланк індивідуального плану магістерської підготовки 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ» 
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

   КАФЕДРА _______________________________________________ 
 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 
       Директор ІЕЕ 

                    (посада) 

___________  С.П. Денисюк  
(підпис)               (ініціали, прізвище) 

“____”__________ 20     р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН  
МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
 
 
 

Магістрант                              _________________________________________. 
                                          прізвище, ім’я, по-батькові 

Група ________ 

 

Спеціальність                     ____________________________________________. 
                                                   шифр, назва 

 
 

Науковий керівник               ____________________________________________. 
                        науковий ступінь, учене звання, прізвище, ініціали 

 
 
 
 
 
Контактна інформація: 
тел. магістранта ________________ 
email магістранта _________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Початок роботи:  вересень 20____ р. 

Завершення роботи: червень 20___ р. 
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1 РІК НАВЧАННЯ 
1 семестр 
 
До 15 жовтня 20____ р. визначити тематику (напрям) дослідження: 
 

 
.  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Перша атестація (відмітка робиться керівником до 30 жовтня 20___ р.) 

 
атестовано / не атестовано 

 

 
 
До 1 грудня 20___ р. сформулювати об’єкт дослідження й предмет дослідження: 
 
Об’єкт дослідження: 
 

 
______________________________________________________                              . 

 
___________________________________________________________.                     . 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

 
Предмет дослідження: 
 

 
_____________________________________________________________                 . 

 
________________________________________________                                           .  
 
______________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Друга атестація (відмітка робиться керівником до 15 грудня 20__ р.) 

 
атестовано / не атестовано 

 

 
 
 
 
 
 
2 семестр 
 
До 1 березня 20____ р. визначити структуру магістерської дисертації: 
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Структура магістерської дисертації: 
Увага! Кожен розділ повинен завершуватись висновками з цього розділу (окремим пунктом) 
 

Назва розділу Підрозділи 

Вступ – 

1.  1.1.  
 
 
1.3. Висновок 

2.  2.1.  
 
 
2.4. Висновок 

3 3.1.  
 
 
3.4. Висновок 

4.  4.1.  
 
 
4.4. Висновок 

Висновки – 

 
 
 
Перша атестація (відмітка робиться керівником до 1 березня 20____ р.) 

 
атестовано / не атестовано 

 
 

Графік роботи над першим розділом: 

Дата  
(призначається 

керівником) 

Завдання Відмітка про виконання 

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 

Друга атестація (відмітка робиться керівником до 15 травня 20___ р.) 
 

атестовано / не атестовано 
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2 РІК НАВЧАННЯ 

3 семестр 

Графік роботи над другим розділом: 

Дата  
(призначається 

керівником) 

Завдання Відмітка про 
виконання 

   

   

   

   

   
 

Працевлаштування 

До 1 жовтня 20____ р. магістрант повинен звернутись до відповідального по кафедрі за 

працевлаштування: 

Місце працевлаштування Підпис відповідального за 
працевлаштування 

 
 

 
        _____________ 

 

Перша атестація (відмітка робиться керівником до 30 жовтня 20____ р.) 

Увага! Атестація проставляється лише за умови виконання процедур з 
працевлаштування. 

атестовано / не атестовано 

Назва статті для публікування у науковому виданні: 

____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Графік роботи над статтею: 

Дата  
(призначається 

керівником) 

Розділ статті Відмітка про 
виконання 

   

   

   

   

Формулювання теми для внесення у НАКАЗ по університету: 

______________________________________ __________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

Друга атестація (відмітка робиться керівником до 15 грудня 20____ р.) 

 
атестовано / не атестовано 
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4 семестр 

Графік роботи над третім розділом: 

Дата  
(призначається 

керівником) 

Завдання Відмітка про 
виконання 

   

   

   

   

Назва доповіді на конференції «назва конференції»: 

 
__________________________________________________________________ _______ 

 
 

 

Перша атестація (відмітка робиться керівником до 1 березня 20_____ р.) 

 
атестовано / не атестовано 

 

Графік роботи над завершальним розділом: 

Дата  
(призначається 

керівником) 

Завдання Відмітка про 
виконання 

   

   

   

   

   

Перелік ілюстративного матеріалу: 

Назва плакату Примітки 

  

  

  

  

  

  

 

Друга атестація (відмітка робиться керівником до 15 травня 20____ р.) 

 
атестовано / не атестовано 

 

Графік оформлення магістерської дисертації: 

Вид роботи Дата виконання Відмітка про виконання 

Підготовка реферату   

Оформлення роботи   

Підготовка плакатів та презентації   
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Попередній захист: «_____»   _____   20____ р. 

Склад комісії: 

1) ___ _____________ 

2) _________________ 

3) ________________ 

4) _________________ 
 

Стан готовності роботи 

Елемент роботи Відсоток готовності 

Реферат  

Основна текстова частина  

Графічна частина  

 

Кількість публікацій: _______ 

Рецензент: _________________ 

До основного захисту допущений: 
 

так / ні 
 

 

Основний захист: «____» червня 20____ р. 

 

Документи для допуску до основного захисту на засіданні ЕК: 

№ Документ 
Відмітка про 

наявність 

1. Зброшурована та підписана завідувачем кафедри магістерська 
дисертація 

 

2. Плакати  

3. Рецензія  

5. Відгук керівника  

6. Залікова книжка  

7. Компакт-диск з матеріалами магістерської дисертації  

8. Копії слайдів презентації (7 прим.)  

9. Автореферат МД на сайті  

10. Відмітка про оприлюднення МД на сайті інституту  (кафедри)  

 

Роботу захищено з оцінкою           _____________ 

Підпис наукового керівника ________________ 

Підпис завідувача кафедри ________________ 
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Додаток Б 
Титульна сторінка дисертації 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту  

(повне найменування інституту,  факультету) 

Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв  

(повна назва кафедри) 

 

"На правах рукопису" 
УДК__________                                      

 
«До захисту допущено» 

Завідувач кафедри  
________________ С.П. Шевчук 

                          (підпис)            (ініціали, прізвище) 

“___”_____________201__ р.  
                                                                          

Магістерська дисертація 
на здобуття ступеня магістра 

 

зі спеціальності   8.05070205   –   Електромеханічні системи геотехнічних 
виробництв_________________________________________________________ 

(код та назва напряму підготовки або спеціальності) 

на тему___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Виконав: студент ___курсу, групи______ 
 
__________________________     __________ 
        (прізвище, ім’я, по батькові)  (підпис)   
 
Науковий керівник _____________________________       ____________ 
                                  (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                        (підпис) 
Консультант_____________________________                   ____________ 
                                                 (назва розділу)      (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                   (підпис) 
Рецензент___________________________________           __________          
                                                          (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                        (підпис)   

 
 

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації 
 немає запозичень з праць інших авторів без  
відповідних посилань. 
Студент _____________ 
                                       (підпис) 

 
 

Київ – 201_ року 
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Додаток В 
Бланк завдання на магістерську дисертацію 

Національний технічний університет України  

“Київський політехнічний інститут” 
 

Факультет (інститут) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 
                                                                                                ( повна назва  ) 

Кафедра  Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв 
                                                                                                ( повна назва  ) 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) 
 
Спеціальність    8.05070205 – Електромеханічні системи геотехнічних виробництв 
                                                                           (шифр і назва)                                              
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
                 Завідувач кафедри 
        С.П. Шевчук         ___________ 
                                                                                                                                 ( прізвище ініціали  )                         (підпис) 

“___”___________201_ р. 
 
  

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ СТУДЕНТУ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема дисертації  ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Науковий керівник дисертації____________________________________________, 

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом по університету від “___”__________201__ року №___ 
2. Термін подання студентом дисертації ____________________________ 
3. Об’єкт дослідження 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. Предмет дослідження  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
5. Перелік завдань, які потрібно 
розробити_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу  ___________________________ 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7.  Орієнтовний перелік публікацій ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

8. Консультанти розділів дисертації 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 
завдання видав завдання 

прийняв 

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання __________________________________________________ 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Назва етапів виконання магістерської дисертації 
 

Строк  виконання 
етапів проекту 
 ( роботи ) 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 Студент     _________  ______________________ 

                                   ( підпис )                  (прізвище та ініціали)
 

 Науковий керівник дисертації _____________  ______________________ 

                                                                        ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 
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Приклади оформлення п
 

Додаток Г. 
ормлення переліку посилань 

 



 

 

  

28 

 
 



 

 

  

29 

 



 

 
30 
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Додаток Д 

Бланк відгуку наукового керівника магістерської дисертації 
ВІДГУК 

керівника наукового керівника магістерської дисертації 

_______________________________ рівня вищої освіти 

                                                       (магістерського)
 

виконаного (-ої) на тему:  ___________________________________  

_________________________________________________________  

 

студентом (-кою) __________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Відгук складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів неприпустимо) із 

зазначенням: актуальності теми, в інтересах або на замовлення якої організації робота 

виконана (в рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ тощо); 

відповідності виконаної роботи виданому завданню; короткого критичного огляду змісту 

окремих частин роботи із зазначенням найбільш важливих і значущих питань, у яких виявилася  

самостійність студента, його рівень теоретичної та практичної підготовки, ерудиція, знання 

фахової літератури;  підготовленість студента до прийняття сучасних рішень, умінь 

аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні (інженерні, наукові) рішення, 

застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або 

математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту; найбільш 

важливих теоретичних і практичних результатів, їх апробації (участь у конференціях, 

семінарах, оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо); своєчасність 

виконання календарного плану, недоліки роботи та тих, що виявилися у роботі магістранта 

інші питання, які характеризують професійні якості студента. Висновки щодо відповідності 

якості підготовки студента вимогам стандарту вищої освіти і можливості присвоєння йому 

ступеня вищої освіти «магістр» та кваліфікації (назва). 

 

 

 

 

 

Науковий керівник 

магістерської дисертації 

_______________________ ___________ ___________________ 
(посада, науковий ступінь, вчене звання)            (підпис)   (ініціали, прізвище)  
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Додаток Е 

Бланк рецензії на магістерську дисертацію 
РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську дисертацію 

___________________________________________ рівня вищої освіти 

                                                          (магістерського) 

виконаний (-у) на тему:  ____________________________________  
(повна назва теми ДП (ДР, МД)) 

студентом (-кою) __________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Рецензія складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів неприпустимо) 

із зазначенням: відповідності дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської 

дисертації) затвердженій темі та завданню; актуальності теми; реальності роботи 

(виконання на замовлення підприємств, організацій, за науковою тематикою кафедри, НДІ 

тощо); загальний огляд змісту роботи, при цьому рецензент оцінює кожний розділ роботи, 

глибину техніко-економічного обґрунтування прийняття рішень (для проекту); ступеня 

використання сучасних досягнень науки, техніки, виробництва, інформаційних та інженерних 

технологій; оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів; правильності 

проведених розрахунків і конструкторсько-технологічних рішень; наявності і повноти 

експериментального (математичного моделювання) підтвердження прийнятих рішень; якості 

виконання пояснювальної записки, відповідності креслеників вимогам чинних стандартів; 

можливості впровадження результатів; недоліків; загальна оцінка («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно»), яку, на думку рецензента заслуговує робота та її відповідність 

вимогам, можливості присвоєння студенту-випускнику ступеня вищої освіти «магістр» та 

кваліфікації (формулювання згідно з навчальним планом спеціальності). 

 

 

Рецензент 

_____________________ __    _________ ________________ 
(посада, науковий ступінь, вчене звання)            (підпис) (ініціали, прізвище)  

 

Печатка установи, організації рецензента (лише для зовнішнього 

рецензента) 
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Додаток Ж 
Критерії оцінювання захисту магістерських дисертацій 

Характеристики і критерії оцінки Бали
1
 

1. Практична спрямованість проекту 

«ВІДМІННО» 
Проект виконано за заявкою підприємства, установи.  

7 

«ДОБРЕ» 
Проект виконано у межах госпдоговорної або держзамовної тематики. 
Технічне завдання на виконання теми додається. 

6 

«ЗАДОВІЛЬНО» 
Проект виконано за інтересами навчального процесу кафедри. Дидактичні 
вимого до роботи затверджені завідувачем кафедри. 

Або 
Проект виконано на підставі реальних вихідних даних. 

5 

Або 
Проект носить суто навчальний характер. 

4 

2. Якість техніко(технолого)-економічного обґрунтування основних рішень 

«ВІДМІННО» 
Розглядається не менше трьох варіантів вирішення завдання. За обґрунтовано 
обраним критерієм здійснено вибір оптимального варіанту. 

7/6 

«ДОБРЕ» 
Вибір рішення здійснений на підставі якісного порівняння не менше, ніж двох 
варіантів рішення задачі. Обґрунтовано вибір кращого варіанту. 

6/5 

«ЗАДОВІЛЬНО» 
Рішення обрано без достатнього обґрунтування. 

5/4 

3. Сучасність і оригінальність прийнятих рішень 

«ВІДМІННО» 
Рішення прийняті на підставі аналізу новітньої вітчизняної і зарубіжної 
науково-технічної та патентної літератури та містять оригінальні, перспективні 
ідеї, висунуті студентом особисто (за відгуком керівника). 

11-10 

«ДОБРЕ» 
Рішення прийняті на підставі аналізу вітчизняної науково-технічної і патентної 
літератури і відповідні рівню перспективних зразків. 

9-8 

«ЗАДОВІЛЬНО» 
Основні рішення прийняті без достатнього аналізу сучасного стану питання і 
відповідні рівню серійних зразків.  

7-6 

4. Правильність застосування методів аналізу і розрахунку, їх глибина та 

відповідність сучасному рівню 

«ВІДМІННО» 
Методи аналізу і розрахунку розроблюваного пристрою (електромеханічної 
системи, установки технології) вибрані обґрунтовано і відповідають сучасному 
рівню. Глибина аналізу та розрахунків забезпечує можливість створення зразка 
(установки технології), який відповідатиме вихідним даним на дипломний 
проект. 

8 

«ДОБРЕ» 
Методи аналізу і розрахунку відповідають сучасному рівню, а їх глибина 
підтверджує можливість створення зразка (системи, пристрою технології), 
який відповідатиме вихідним даним на дипломний проект. 

7-6 

                                                           
1 Якщо рівень за відповідною характеристикою оцінювання не відповідає критерію 
«задовільно», то виставляється нуль балів. 
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Характеристики і критерії оцінки Бали
1
 

«ЗАДОВІЛЬНО» 
Здійснені аналіз і розрахунки дозволили обґрунтувати основні вимоги до 
складових частин (елементів) пристрою (системи, технології), що 
проектується, з урахуванням вихідних даних на дипломний проект. 

5 

5. Рівень використання інформаційних технологій (для користувачів) 
«ВІДМІННО» 

Рішення завдань проектування здійснено на основі використання декількох 
сучасних програм (CAD / CAM / CAE / MatCAD / MatLab / Access / FoxPro та 

ін.) або на основі використання САПР здійснено оптимальне проектування 

системи (пристрою, технології). Вибір програм обґрунтовано.  

10 

«ДОБРЕ» 

При рішенні завдань проектування застосовується хоча б одна сучасна 

програма або програма, що розроблена самостійно засобами об’єктно-

орієнтованого програмування або за допомогою САПР здійснено проектування 

частини об’єкту. Використання інформаційних технологій дозволило суттєво 

підняти рівень рішення завдань проектування. 

9-8 

«ЗАДОВІЛЬНО» 

Інформаційні технології застосовується для виконання основних розрахунків 

та на рівні використання офісних програм.  

7-6 

6. Рівень експериментальної перевірки прийнятих рішень 

«ВІДМІННО» 

Експериментально підтверджені основні прийняті рішення. На сучасному 

технічному і методологічному рівні проведено експеримент. Зроблено аналіз 

точності результатів і їх співставлення з теоретичними  висновками.  

Або 

Обґрунтовано вибрано метод моделювання. Коректно визначені граничні і 

вихідні умови. Проведено аналіз адекватності розробленої моделі та 

співставлення результатів моделювання з теоретичними висновками. 

7 

«ДОБРЕ» 

Продемонстровано уміння якісно здійснювати експериментальну перевірку 

основних технічних рішень (працездатність програмного продукту). Наведено 

аналіз результатів і зроблено висновки. 

Або 

Вибір методу моделювання зроблений вірно, але недостатньо обґрунтований. 

Розроблена модель є адекватною об’єктові; основні припущення коректні але 

обґрунтовані недостатньо. Проведено співставлення результатів моделювання 

з теоретичними висновками. 

6 

«ЗАДОВІЛЬНО» 

Експериментальна перевірка не спрямована на практичну перевірку основних 

технічних рішень.  Проведено аналіз результатів і зроблено висновки. 

Або 

Метод моделювання не обґрунтовано. Деякі припущення є  не коректними, або 

не обґрунтовані. Проведено співставлення результатів моделювання з 

теоретичними висновками. 

5 

7. Якість виконання додаткових розділів (техніки безпеки, охорони праці 

навколишнього середовища, цивільної оборони та ін.) 

«ВІДМІННО» 

При проектуванні об’єкта (електромеханічної системи, електромеханічного 

обладнання пристрою, технології) вирішені вимоги надійності функціонування 

техніки безпеки (ТБ), охорони праці (ОП), екології та ін. у вигляді конкретних 

технічних рішень.  

4 

«ДОБРЕ» 

У додаткових розділах матеріал має інформаційний характер. Основні вимоги 

ТБ, ОП та ін. частково реалізовані в основній частині проекту.  

3 
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«ЗАДОВІЛЬНО» 

Додаткові розділи виконані формально, їх зміст слабко пов'язаний з основною 

частиною проекту. 

2 

8. Якість пояснювальної записки 

«ВІДМІННО» 

Зміст пояснювальної записки повністю відповідає завданню. Матеріал 

викладений професійно - грамотно, чітко, стисло, грамотною українською 

мовою. Оформлення повністю відповідає вимогам нормативних документів. 

Виклад матеріалу лаконічний, в логічній послідовності. 

4 

«ДОБРЕ» 

Зміст пояснювальної записки повністю відповідає завданню. Матеріал 

викладений чітко, стисло, але є стилістичні погрішності. Оформлення з 

незначними відхиленнями від вимог нормативних документів. 

3 

«ЗАДОВІЛЬНО» 

Зміст записки має деякі відхилення від завдання, матеріал викладений нечітко, 

є граматичні помилки. Оформлення з істотними порушеннями нормативних 

документів. 

2 

9. Якість графічного матеріалу 

«ВІДМІННО» 

Графічний матеріал повністю розкриває зміст проекту, виконаний з 

використанням засобів комп’ютерної графіки з дотриманням вимог 

нормативних документів, забезпечується органічний зв’язок з пояснювальною 

запискою. 

5 

«ДОБРЕ» 

Графічний матеріал повністю розкриває зміст проекту, але структура аркушів 

не оптимальна. Виконання на високому технічному рівні з дотриманням вимог 

нормативних документів. 

4 

«ЗАДОВІЛЬНО» 

Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, є незначні 

відхилення від вимог нормативних документів. Виконання на задовільному 

технічному рівні. 

3 

10. Реалізація матеріалів дипломного проекту 

«ВІДМІННО» 

Результати роботи впроваджені, або прийняті до впровадження у виробництво 

за відповідними актами 

7 

«ДОБРЕ» 

Результати роботи прийнято до використання у навчальному процесі (акт 

комісії) 

Або 

Зроблено доповідь на науковій конференції факультету, інституту, є тези 

доповіді  

6 

«ЗАДОВІЛЬНО» 

Зроблено доповідь на науковій конференції кафедри, є тези доповіді 

Або 

Отримано рекомендацію керівника щодо впровадження або опублікування 

результатів.  

5 

11. Доповідь і захист 

«ВІДМІННО» 

Студент чітко і повно розкрив мету проекту, шляхи її досягнення, глибоко 

аргументує прийняті рішення. Відповіді на запитання демонструють уміння 

студента професійно відстоювати власну точку зору, а також і те, що він 

володіє професійними знаннями на сучасному рівні. 

30-27 
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«ДОБРЕ» 

Студент чітко і повно розкрив мету проекту, шляхи її досягнення, глибоко 

аргументує прийняті рішення, але припускається неістотних помилок і 

неточностей. 

Студент може професійно відстоювати власну точку зору. Відповіді на запитання 

є вірними по сутності, але не завжди достатньо повні і аргументовані. 

26-22 

«ЗАДОВІЛЬНО» 

Доповідь про виконаний проект по сутності є вірною, але побудованою 

нелогічно, нечітко, має багато неточностей. 

Відповіді на запитання неповні, припущені істотні неточності в 

аргументуванні прийнятих рішень.  

21-18 

 

Студент також може отримати додаткові 10 балів за опублікування статей, отримання 

патентів; якщо матеріали проекту були апробовані на виставках; участь студента у 

конференціях, олімпіадах, отримання нагород, стипендій та грантів за темою дипломного 

проекту 

Таблиця переведення суми балів до оцінок 

Бали ECTS-оцінка Національна оцінка 

90…100 A відмінно 

82…89 B 
добре 

74…81 C 

64…73 D 
задовільно 

60…63 E 

Менше ніж 60 Fx незадовільно 

 

 

 


