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ВСТУП 

 

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

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

знань випускника навчального закладу та свідчать про наявність у нього певних 

умінь і навичок. 

     Написання випускної роботи магістра, бакалавра − завершальний етап 

підготовки фахівця певного рівня кваліфікації. Цей процес ґрунтується на 

системі набутих знань та умінь студента, що підтверджують його рівень 

готовності до самостійної професійної діяльності. Проте мають місце 

відмінності у наповненні та ступені обґрунтування робіт. 

     Бакалавр і магістр – це освітньо-наукові рівні вищої освіти, які передбачають 

оволодіння особою відповідною освітньо-професійною програмою та набуття 

компетентностей для виконання завдань та обов’язків певного рівня 

професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 

діяльності. 

     Випускна робота бакалавра  це кваліфікаційна робота, що демонструє 

рівень загальної професійної та методичної підготовки студента, володіння 

професійною літературою, уміння формулювати висновки на підставі наукових 

досліджень і проведених власних розрахунків.  

     Випускна робота магістра є також кваліфікаційною, але до того ж має 

демонструвати рівень опанування науковими методами та складними 

інструментами досліджень. Робота ґрунтується на дослідженні, виконаному в 

період написання роботи за ступенем «Бакалавр», і має засвідчувати знання 

спеціалізованих інструментів досліджень і вміння застосовувати їх. 

Кваліфікаційна робота виконується студентом самостійно, під керівництвом 

наукового керівника.  

     Мета виконання випускної роботи – закріпити і поглибити знання 

теоретичних фахових навчальних дисциплін; оволодіти технологією виконання 

типових науково-дослідницьких дій: огляд технічної літератури, використання 
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сучасних технологій, оволодіння навичками складання наукових документів – 

звітів, публікацій, доповідей на наукових конференціях.  

     Інформацію в роботах потрібно викладати у найповнішому вигляді, 

обов’язково розкриваючи хід і результати дослідження з детальним описом 

методики дослідження. Необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати 

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

     Методичні вказівки використовуються для виконання та оформлення 

магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за 

освітньо-професійними та освітньо-науковою програмами: «Електромеханічні 

системи автоматизації та електропривод», «Електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв» відповідно до вимог чинних нормативно-технічних 

документів. 

     Викладення матеріалу методичних вказівок подано відповідно до вимог 

ДСТУ 3008-95. Вказівки містять загальні вимоги щодо оформлення випускних 

робіт студентами Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, а також використовуються методичні розробки                               

2011–2016 рр. на кафедрі систем автоматичного управління та електроприводу. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

 ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

 

     Випускна робота розглядається в методичних вказівках як комплект 

професійних, наукових досліджень, що містить презентаційний матеріал і 

пояснювальну записку. 

     Задача магістерської роботи – науково-теоретичне, системотехнічне або 

експериментальне дослідження одного з актуальних завдань спеціальності чи 

спеціалізації, самостійна науково-дослідницька робота студента, розв’язання 

якої базується на знаннях і вміннях, набутих студентом у процесі вивчення 

спеціальних навчальних дисциплін, і практичних навичок отриманих ним 

протягом усього терміну навчання.  

     Магістерська кваліфікаційна робота є закінченою теоретичною та 

експериментальною науково-дослідною роботою, пов’язаною з розв’язанням 

актуальних завдань, зумовлених особливостями відповідної спеціальності. 

Робота має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати 

внутрішню єдність і свідчити про те, що її автор володіє сучасними методами 

наукових досліджень і спроможний самостійно проводити наукові дослідження, 

що мають теоретичне і практичне значення. 

     Магістерська робота виконується студентом з консультуванням наукового 

керівника роботи, що затверджується наказом по університету, консультанта з 

розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях», призначеного 

завідувачем кафедри БЖД за узгодженням із завідувачем випускової кафедри. 

Консультанта, відповідального за нормативне оформлення роботи, і 

консультанта з розділу «Економічна частина» відповідно до Держстандартів 

України призначає завідувач випускової кафедри. 

     Випускна робота повинна мати всі необхідні підписи. Підписування роботи 

виконується в порядку: 

     – студентом-автором роботи; 

     – відповідальним за нормоконтроль під час оформлення записки; 
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     – консультантами з відповідних частин, а саме, розділи «Еконономічна 

частина» і «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»; 

     – рецензентами роботи; 

     – керівником роботи; 

     – завідувачем випускової кафедри. 

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

допускається. 

     Теми випускних робіт розробляються випусковими кафедрами з 

урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики фахівця, актуальності з 

погляду розв’язання реальних виробничих завдань, схильностей і побажань 

студента. Тема має бути чітко сформульованою і визначати коло питань, що 

підлягають розробці. 

     Теми робіт затверджуються та закріплюються за студентами наказом по 

університету. Завдання відповідних частин, а саме розділ «Економічна частина» 

розробляються на кафедрі систем автоматичного управління та електроприводу 

(САУЕ), розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» – 

кафедрою безпеки життєдіяльності (БЖД) та узгоджуються з завідувачем 

випускової кафедри. 

     Робота може бути частиною комплексної роботи, що виконується декількома 

студентами спеціальності. Комплексні роботи можуть бути кафедральними, 

міжкафедральними або виконані спільно декількома закладами вищої освіти. 

 

     1.1 Вимоги до тематики випускних робіт 

     Теми магістерських робіт розробляє випускова кафедра з урахуванням 

специфіки спеціальностей та освітньо-професійними (науковими) програмами, 

за якими здійснюється підготовка фахівців, вимог галузевих стандартів вищої 

освіти (ОПП, ОНП) для відповідного ступеня; власного досвіду керівництва 

дипломним проектуванням; наукових досліджень і професійних інтересів 

професорсько-викладацького складу кафедри, замовлень і рекомендацій 

виробничих підприємств, науково-дослідних інститутів, галузевих міністерств і 
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відомств тощо. Окремі теми робіт можуть бути запропоновані студентами з 

відповідним обґрунтуванням доцільності їх розробки. Зазвичай, вони пов’язані 

з науково-дослідною роботою студента (НДРС) на кафедрі або його 

професійною (науковою) діяльністю. 

     Теми магістерських робіт мають бути актуальними, відповідати сучасному 

рівню науки, техніки і технологій, спрямовані на розв’язання регіональних і 

національних потреб і проблем розвитку певної галузі економічної діяльності.  

     Назва теми має бути, по змозі, короткою, чітко і конкретно відображати мету 

та основний зміст роботи і бути однаковою в наказі ректора про закріплення 

тем і керівників за студентами, титульному аркуші пояснювальної записки, 

документах екзаменаційної комісії (ЕК) і в додатку до диплома. Зазвичай, вона 

має починатися з назви загального об’єкта дослідження (системи, процесу), а 

закінчуватися назвою його складової (вузла, елемента, технологічної операції), 

яка докладно розробляється і розраховується у основних розділах роботи.  

     Назва теми комплексного дипломування складається з назви загальної 

частини і, через крапку, з назви конкретної частини, яку відповідно до 

індивідуального завдання розробляє кожний студент. 

     У назві випускної роботи, яка зазначається в наказі про закріплення теми, 

протоколі ЕК, заліковій книжці студента та в додатку до диплома не 

дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), окрім 

загальноприйнятих. 

     Для того, щоб студенти могли вибрати тему відповідно до їх уподобань, 

власних можливостей, максимального використання матеріалів курсового 

проектування, результатів НДРС, практичного досвіду роботи за фахом (для 

студентів, які поєднують навчання з роботою на підприємствах, в установах, 

фірмах тощо) кількість тем не менше ніж на 20-50 % повинна перевищувати 

кількість магістрантів, а переважна більшість присвячуватися розробці 

реальних робіт. Формування тематики робіт завершується за 1,5-2 місяці до 

початку переддипломної (науково-дослідної) практики. Вона розглядається й 
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ухвалюється на засіданні випускової кафедри та затверджується вченою радою 

інституту.  

     Випускова кафедра має створити всі умови для своєчасного ознайомлення 

студентів-випускників з тематикою роботи, надати необхідну допомогу у 

виборі теми, яка відповідає інтересам і можливостям кожного з них. Поряд із 

наданням інформації про тематику випускної роботи необхідно провести з 

ними бесіди та консультації керівників щодо мети, змісту, проблематики, 

обсягу певного розділу роботи із тим, щоб кожний студент повністю з’ясував 

особливості його розробки.  

     Вибір теми магістерської роботи здійснюється за заявою студента за формою 

на ім’я завідувача випускової кафедри та узгодженою з керівником роботи 

(Додаток А). Після підписування зазначеними особами, вона передається 

відповідальному за організацію дипломного проектування на кафедрі для 

підготовки матеріалів з дипломного проектування, необхідних для 

використання на кафедрі та надання у деканат інституту.  

 

     1.2 Основні завдання та етапи виконання магістерської роботи 

     Виконання магістерської роботи є завершальною стадією навчання магістрів 

в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого 

розв’язання сучасних проблем (завдань) наукового або прикладного характеру 

на підставі отриманих знань, професійних умінь і навичок відповідно до вимог 

стандартів вищої освіти. 

     Виконання повного обсягу робіт з підготовки роботи здійснюється 

відповідно до календарного графіка, що розроблений керівником. Один 

екземпляр графіку передається на кафедру для контролю. 

     Магістерська робота виконується під керівництвом професорів (доцентів) 

кафедри. Завдання на роботу видається студенту його керівником на початку 

семестру після остаточного затвердження теми роботи. Література за темою 

випускної роботи рекомендується керівником, а також підбирається студентом 

самостійно протягом практик і науково-дослідної роботи студентів.  
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     Матеріали роботи мають бути подані для обговорення на науково-

практичних конференціях, семінарах різного рівня, надруковані у вигляді 

статей у спеціалізованих фахових виданнях тощо. Також за матеріалами 

випускної роботи може бути підготовлено наукову роботу для участі у 

наукових конкурсах. Студент відповідає за всі ухвалені рішення, проведені 

експерименти, їх наукове обґрунтування та математичну обробку, оформлення 

пояснювальної записки, якість виконання демонстраційного (презентаційного) 

матеріалу і т. д. Заключний етап – це відрізок часу, коли відбувається 

оформлення пояснювальної записки згідно з чинними стандартами та 

демонстраційним матеріалом. 

     Періодичну перевірку ходу виконання роботи проводить завідуючий 

кафедрою. В окремих випадках звіт студента про стан роботи може бути 

заслуханий на засіданні кафедри. Після завершення виконання магістерської 

роботи оформлена та підписана студентом пояснювальна записка 

(непереплетена) і демонстраційні матеріали надаються не пізніше ніж за два 

тижні до захисту на остаточну перевірку керівникові. Після підписання 

керівником пояснювальна записка переплітається. Далі керівник направляє її до 

завідувача кафедрою, одночасно передаючи йому й письмовий відгук, що 

характеризує роботу студента. Завідувач кафедрою вирішує питання про 

допуск до захисту, підписуючи пояснювальну записку. У разі, якщо завідувач 

кафедрою не вважає за можливе допустити студента до захисту магістерської 

роботи, питання розглядається на засіданні кафедри за участю студента й 

керівника. 

     Основні завдання: 

     – систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у 

процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця 

певного освітньо-наукового ступеня та їх практичне використання під час 

вирішення конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і 

виробничих питань у певній галузі професійної діяльності; 
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     – розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень 

та експериментування, фізичного або математичного моделювання, 

використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання 

завдань, які передбачені завданням на дипломне проектування; 

     – визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-

професійної або наукової програми фахівця, його готовності та спроможності 

до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, 

прогресу науки, техніки та культури. 

     Етапи написання магістерської роботи: 

     – підготовчий, який починається з вибору студентом теми та отримання 

індивідуального завдання від керівника роботи щодо питань, які необхідно 

вирішити під час переддипломної (науково-дослідної) практики за темою 

(ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення 

необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо), включає освоєння 

програми практики і завершується складанням і захистом звіту про її 

проходження; 

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

завершується орієнтовно за два тижні до захисту на засіданні ЕК. На цьому 

етапі робота має бути повністю виконана, перевірена керівником і 

консультантами; 

     – заключний, який включає отримання відгуку керівника та двох рецензій на 

роботу, візи завідувача випускової кафедри про допуск до захисту, проведення 

(за необхідності) попереднього захисту на кафедрі, подання роботи до ЕК                 

(за два дні до захисту). 
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     1.3 Загальні обов’язки щодо організації виконання магістерської роботи 

     На випусковій кафедрі відповідальність за організацію та якість написання 

роботи покладено на керівника роботи. Він безпосередньо здійснює 

керівництво і контроль над виконанням роботи. Для вирішення організаційних 

питань призначається відповідальний за дипломне проектування зі складу 

викладачів кафедри.  

     Для забезпечення роботи екзаменаційної комісії призначається                   

секретар ЕК. Секретар ЕК призначається зі складу викладачів або допоміжного 

персоналу кафедри. 

     Для керівництва випускними роботами призначаються викладачі випускової 

кафедри, які мають науковий ступінь. Обов’язковим консультантом 

дипломника є – консультант з розділу «Охорона праці та безпека в 

надзвичайних ситуаціях», який призначається рішенням кафедри БЖД 

університету. За рішенням кафедри САУЕ можуть призначатися консультанти:  

     – зі специфічних виробничих, технічних, наукових питань; 

     – техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень і розрахунків 

економічного ефекту. 

     Персональний склад членів комісії затверджується ректором університету не 

пізніше ніж за місяць до початку роботи ЕК. 

     Кількість членів екзаменаційної комісії становить не більше чотирьох осіб. 

Секретар комісії призначається наказом ректора університету за поданням 

кафедри, забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів і ведення 

роботи в ЕК. 

     Якщо рішення кафедри щодо призначення консультантів з певних питань є 

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

відповідної спеціальності, де вказується конкретний час, відведений 

консультантам на одного дипломника, і кафедра, яка виділяє викладачів для 

консультування.  
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     Кафедра: 

     – готує пропозиції та накази щодо баз переддипломної (науково-дослідної) 

практики студентів інституту до навчального відділу університету;      

     – затверджує програми практик та методичні вказівки щодо проходження 

практики;  

     – готує за встановленою формою наказ про проведення переддипломної 

(науково-дослідної) практики студентами інституту, узгоджує його з 

навчальним відділом університету за два місяці до початку практики; 

     – формує списки студентів, допущених за підсумками переддипломної 

(науково-дослідної) практики до дипломного проектування;  

     – готує наказ про призначення керівників і закріплення за студентами 

інституту тем робіт до початку практики;  

     – готує для затвердження директором інституту список рецензентів за два 

місяця до початку роботи екзаменаційної комісії (ЕК);  

     – надає пропозиції і готує подання до навчального відділу університету щодо 

голів ЕК;  

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

його з головою ЕК і подає до навчального відділу університету; 

     – виносить на розгляд вченої ради інституту питання щодо стану виконання 

магістерських робіт і шляхів підвищення її якості; 

     – розробляє методичні вказівки або посібники щодо оформлення 

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

виконання певного освітньо-кваліфікаційного рівня та їх отримання у 

встановленому порядку; 

     – розробляє теми випускних робіт, заздалегідь ознайомлює з ними студентів-

випускників і до початку переддипломної (науково-дослідної) практики 

закріплюють теми робіт за студентами;  

     – подає до деканату інституту протягом тижня після захисту студентами 

звітів про переддипломну (науково-дослідну) практику інформацію за 
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встановленою формою для формування списку студентів, допущених до 

дипломного проектування; 

     – приймає рішення про недопущення до дипломного проектування 

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

студентів, які не виконали календарний графік дипломного проектування і не 

надали у встановлений термін підготовлену до захисту роботу та подає це 

рішення до деканату;  

     – складає розклад консультацій керівників і консультантів робіт і графіки 

проміжного контролю, проводять попередні захисти робіт; 

     – надає пропозиції щодо складу ЕК; 

     – готує приміщення для роботи екзаменаційної комісії, необхідну 

документацію та технічні засоби для захисту робіт;  

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

кафедри підсумки роботи ЕК, розробляє і впроваджує заходи щодо покращення 

організації дипломного проектування та підвищення якості робіт; 

     – рекомендує кращі магістерські роботи на університетський конкурс. 

     Керівник роботи: 

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

оприлюднення тематики надає студентові необхідні пояснення за 

запропонованою темою; 

     – готує та видає студенту завдання на роботу; 

     – видає рекомендації студенту щодо опрацювання необхідної науково-

технічної літератури, нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань 

тощо за темою; 

     – допомагає студентові скласти календарний план-графік, затверджує та 

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

до зриву встановлених термінів надання пояснювальної записки до захисту ЕК, 

інформує завідувача кафедри для прийняття відповідних заходів, у тому числі й 

рішення про недопущення до захисту;  
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     – здійснює загальне керівництво роботою і відповідає за наявність у роботі 

помилок системного характеру; 

      – готує відгук на роботу в обсязі 2 сторінок на аркуші формату А4, де вказує 

актуальність теми дослідження, вагомі теоретичні результати, практичну 

цінність, ступінь самостійності під час виконання роботи. 

     У разі невиконання студентом рекомендацій щодо виправлення помилок у 

роботі, це також зазначає у відгуку. Відгук на роботу складається у довільній 

формі за 10 днів до захисту у друкованому вигляді. 

     Консультант роботи: 

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

погоджує його з керівником роботи та доводить до відома студента; 

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

добиваючись чіткого розуміння шляхів їх розв’язання;  

     – інформує керівника роботи про стан виконання розділу, наполегливість та 

самостійність роботи студента над розділом, його ставлення до виконання 

рекомендацій і врахування зауважень консультанта. 

     Рецензенти закріплюються наказом по університету за один місяць до 

захисту робіт: рецензентом має бути кваліфікований фахівець зі спорідненої 

кафедри інституту та один рецензент – науковий працівник кафедри. 

     Рецензенти робіт: 

     – отримують від студента роботу для рецензування;  

     – докладно ознайомлюються зі змістом магістерської роботи та 

презентаційним матеріалом роботи, приділяють увагу професійно- або науково-

технічному рівню розробки, сучасності та раціональності прийнятих рішень, 

правильності розрахунків, використанню новітніх технологій, дотриманню 

вимог державних стандартів тощо. За необхідності запрошують випускника на 

бесіду для отримання його пояснень з питань роботи;  

     – за 10 днів до захисту готують рецензії у друкованому вигляді на аркуші 

формату А4. 

   



17 
 

   Рецензія складається у формі із зазначенням:  

– актуальності вибраної теми дослідження; 

– спрямованості роботи на розробку реальних практичних рекомендацій; 

– глибини проведення дослідження; 

– виявлення економічного ефекту; 

– наявності альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем, 

рівень їх обґрунтування; 

– уміння стисло, послідовно й чітко викласти суть і результати дослідження; 

– ступеня самостійності та здатності до дослідницької роботи                           

(уміння узагальнювати та аналізувати матеріал, робити висновки). 

     Студент-магістрант має право: 

     – вибирати тему роботи з числа запропонованих випусковою кафедрою або 

запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її 

розробки і можливості виконання. У разі необхідності може ініціювати питання 

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

тижня з початку дипломного проектування. У всіх випадках він звертається з 

відповідною заявою на ім’я завідувача випускової кафедри;  

     – користуватися лабораторною та інформаційною базою кафедри, 

приладами, вимірювальною технікою тощо для проведення експерименту, 

математичного моделювання або наукових досліджень за темою роботи;  

     – отримувати консультації керівника та консультантів роботи;  

     – самостійно вибирати варіанти розв’язання завдань дипломного 

проектування; 

     – підготувати доповідь на попередній (на кафедрі) захист магістерської 

роботи. 

     Студент зобов’язаний: 

     – під час переддипломної (науково-дослідної) практики: виконати її 

програму, ознайомитися з практичною реалізацією питань організації та 

управління виробництвом, охороною праці та безпеки життєдіяльності, техніко-

економічних і спеціальних питань за темою роботи; 
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     – після складання та захисту звіту про переддипломну (науково-дослідну) 

практику отримати у керівника остаточне завдання на дипломне проектування 

за встановленою формою та затверджене завідувачем випускової кафедри, 

з’ясувати зміст, особливості та вимоги до виконання його окремих питань;  

     – скласти та узгодити з керівником роботи календарний план-графік 

виконання дипломного проектування з урахуванням трудомісткості розділів, 

необхідності перевірки матеріалів керівником і консультантами, отримання 

відгуку керівника і рецензії та своєчасного надання повністю підготовленого і 

перевіреного та допущеного до захисту проекту не менш ніж за два дні до його 

захисту в ЕК; 

     – під час розробки питань ураховувати сучасні досягнення науки і техніки, 

використовувати передові методики наукових та експериментальних 

досліджень, приймати оптимальні рішення із застосуванням системного 

підходу;  

     – відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, 

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

методичним рекомендаціям (вказівкам) з дипломного проектування випускової 

кафедри, чинним нормативним документам і державним стандартам; 

     – у встановлений термін подати роботу для перевірки керівнику та 

консультантам і після усунення їх зауважень повернути керівнику для 

отримання його відгуку;  

     – особисто подати роботу рецензентам, на їх вимогу надати необхідні 

пояснення з питань, які розроблялися в роботі;  

     – ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензій і підготувати (у разі 

необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження під час захисту у ЕК;  

     – у строк, визначений секретарем ЕК, надати роботу до захисту;  

     – своєчасно прибути на захист роботи або попередити завідувача випускової 

кафедри та голову ЕК (через секретаря ЕК) про неможливість присутності на 

захисті із зазначенням причин цього та наступним наданням документів, які 
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засвідчують поважність причин; 

     – апробувати результати власної наукової роботи на науково-практичних 

конференціях (симпозіумах, семінарах тощо); 

     – підготувати та опублікувати наукову публікацію у спеціалізованому 

фаховому виданні; 

     – підготувати доповідь про основні дослідження в роботі, демонстраційний 

(презентаційний) матеріал; 

     – відповідно до графіка захистити роботу на засіданні ЕК, дотримуючись 

регламенту; 

     – обов’язково надати електронний варіант магістерської роботи. 

     У разі відсутності таких документів ЕК може бути прийнято рішення про 

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

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

заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, але в 

період роботи ЕК надав необхідні виправдні документи, ЕК може перенести 

дату захисту. 

     Завідувач кафедри повинен: 

     – організувати методичне та інформаційне забезпечення виконання 

магістерської роботи; 

     – здійснити заходи щодо створення умов для виконання роботи в 

приміщеннях кафедри, університету; 

     – контролювати виконання графіку консультацій викладачами кафедри; 

     – розглядати на засіданнях кафедри стан виконання роботи; 

     – вирішувати суперечливі питання, що виникають між керівником роботи 

та студентом; 

     – контролювати об’єктивність оцінювання роботи; 

     – здійснювати допуск роботи до захисту.  
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     1.4 Організація і порядок роботи екзаменаційної комісії 

     Студентові-магістранту у відповідний термін надати секретарю ЕК перелік 

таких документів:  

1. Обхідний лист зі всіма підписами відповідних структур. 

2. Залікову книжку студента. 

3. Студентський квиток. 

4. Дві рецензії на роботу, підписані рецензентами. 

5. Квитанцію про сплату за виготовлення бланку диплому. 

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

директора ІЕЕСУ. 

7. Зброшуровану роботу з підписами консультантів, керівника, рецензентів, 

допуском нормоконтролю, завідувача кафедри. 

8. Електронний варіант магістерської роботи та презентаційного матеріалу 

(слайдів). 

9. Автореферат магістерської роботи у кількості 10 найменувань. 

     На захист студент повинен прибути згідно з графіком, затвердженим по 

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

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

відповідний слайд своєї доповіді тривалістю 10–12 хв., залежно від кількості 

слайдів. 

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

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

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

наприклад: відмінно/90/А або добре/74/С. Секретар ЕК готує бланки протоколів 

засідань екзаменаційної комісії для кожної комісії в кількості, що відповідає 

нормам на один день захисту. 

     У процесі захисту роботи студент має продемонструвати: 

     – уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові 

шляхи до розв’язання проблеми; 

     – володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у 
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процесі роботи; 

     – здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки висновків 

і положень, уміння аргументовано їх захищати;  

     – уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у 

науковій і практичній діяльності;  

     – творче володіння сучасними інформаційними технологіями під час 

проведення досліджень та обробки результатів дослідження. 

     Оцінка роботи в ЕК проводиться з урахуванням якості її виконання, відгуку 

керівника, рецензії, успішності студента протягом навчання, змістовності 

доповіді в ЕК і відповідей на запитання. 

     Після закінчення доповіді члени ЕК ставлять відповідні запитання щодо 

тематики роботи тривалістю до 12 хв. Керівник роботи надає стислу 

характеристику даній роботі та оцінює захист студента.  

     Секретар зачитує рецензії на роботу. Студенту надається можливість 

відповісти на зауваження рецензентів і на запитання членів ЕК. 

     Результати захисту повідомляють того ж дня після написання протоколу 

захисту ЕК. Секретар екзаменаційної комісії формує справу                                

(зшиває окремі бланки протоколів, нумерує сторінки) відповідно до вимог 

інструкції з діловодства та віддає протоколи до навчального відділу для 

перевірки, а потім до архіву університету. 

     Після захисту роботи передаються на кафедру у встановленому порядку, 

потім секретар комісії передає їх до бібліотеки університету з відповідним 

описом.  

     До ЕК надаються й інші матеріали, що характеризують освітню та наукову 

(для магістрів професійного спрямування не є обов’язковим) компетентність 

випускника, практичну цінність його роботи:  

     – друковані статті,  

     – заявки на твір,  

     – патенти,  

     – акти про практичне впровадження результатів роботи; 
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     – зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні математичні 

моделі та програми тощо. 

     Захист робіт може здійснюватися як в університеті, так і на підприємствах, в 

дослідних інститутах та організаціях різних форм власності, де виконувалось 

дипломне проектування за тематикою, та отримані результати мають 

теоретичний або практичний інтерес. 

     За підсумками роботи кожної комісії складається звіт. У звіті мають бути 

відображені результати з аналізом рівня підготовки випускників, його 

відповідності вимогам державних стандартів освіти спеціальності, заходів щодо 

забезпечення високої якості освіти, упровадження новітніх технологій 

навчання, впливу наукових досліджень кафедри на навчальний процес і 

залучення студентів, зокрема випускників, до цих досліджень тощо. 

     Наводяться рекомендації щодо подальшого навчання студентів до 

аспірантури або іншої подальшої професійної (наукової) діяльності. 

Висвітлюються позитивні та негативні сторони в організації роботи ЕК, якість і 

повнота відгуків і рецензій, забезпеченість діяльності ЕК необхідними 

матеріалами тощо. 

     Звіт про роботу комісії обговорюється та затверджується на заключному 

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

ознайомитися завідувач кафедри та директор ІЕЕСУ, що засвідчується їх 

підписами на звіті. Звіт подається до навчального відділу університету, 

деканату та на кафедру. 

     Підсумки роботи комісій і результати дипломного проектування щорічно 

обговорюються на засіданні кафедри та вченій раді інституту. 
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2 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

РОБОТИ 

 

2.1 Складові та опис структури магістерської роботи 

     Магістерська робота оформляється державною мовою, у деяких випадках 

дозволяється англійською мовою за дозволом кафедри. Оформлення тексту 

повинно відповідати вимогам стандарту України ДСТУ 3008-95. 

     Загальний обсяг магістерської роботи не більше 120 сторінок.  

     Структура роботи:  

1. Обкладинка (1 стор.). 

2. Титульна сторінка (1 стор.) (Додаток Д). 

3. Аркуш з підписами рецензентів, керівника, консультантів, завдувача 

кафедри та особистим підписом (1 стор.) (Додаток Е). 

4. Реферат (українською та англійською мовами) (2 стор.) (Додаток Ж). 

5. Перелік умовних позначень (1 стор.) (Додаток И). 

6. Зміст (до 2 стор.) (Додаток К). 

7. Вступ (до 2 стор.). 

8. Основна частина: 

8.1 Характеристика об’єкта (процесу) (до 15 стор.). 

8.2 Аналіз систем (процесів) і постановка наукових завдань                          

(до 15 стор.). 

8.3 Розрахункова частина (дослідження статичних і динамічних 

характеристик тощо) (до 40 стор.). 

9. Розділ «Техніко-економічне обґрунтування» (до 10 стор.). 

10.Розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»                    

(до 12 стор.) 

11.Висновок (до 3 стор.). 

12.Перелік посилань (Додаток М). 
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13.Додатки (схеми, розрахунки, таблиці, наукові публікації, заявки на 

корисну модель, акти про практичне впровадження результатів роботи і 

т. д.). 

14.Аркуш переліку презентаційного матеріалу (Додаток Н). 

15.Презентаційний матеріал (від 14 до 16 слайдів) (Додаток О). 

     Реферат призначений для ознайомлення із запискою. Він має бути 

коротким, інформативним і містити відомості, що дозволяють прийняти 

рішення про доцільність читання всієї записки (додаток Ж). 

     Реферат має містити:  

     – відомості про обсяг записки, кількість частин записки, кількість 

ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел переліку посилань; 

     – текст реферату; 

     – перелік ключових слів. 

     Текст реферату має відображати інформацію, подану в записці, і, як правило, 

у такій послідовності: 

     – об’єкт дослідження або розробки; 

     – мета роботи; 

     – методи дослідження й апаратура; 

     – результати та їх новизна; 

     – основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні 

характеристики та показники; 

     – ступінь упровадження; 

     – взаємозв’язок з іншими роботами; 

     – рекомендації про використання результатів роботи; 

     – сфера застосування; 

     – економічна ефективність; 

     – значущість роботи та висновки; 

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

     Реферат необхідно виконувати обсягом не більш ніж 500 слів, щоб 

розташовувався на одній сторінці форматом А4. 
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     Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті кваліфікаційної 

роботи, наводять після тексту реферата великими літерами в називному 

відмінку в рядок через коми, перелік їх має містити від 8 до 10 слів 

(словосполучень). Ключові слова у сукупності мають, поза межами головного 

тексту роботи, давати достатньо повну уяву про зміст пояснювальної записки. 

Розташовують після тексту реферату або окремо на сторінці                          

«ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ». 

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

надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми. 

     Аркуш «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ» розташовують 

безпосередньо після реферату на новій сторінці. Перелік повинен 

розташовуватися колонкою. Зліва в алфавітному порядку наводять умовні 

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

розшифровування (додаток И). 

     Зміст передбачає: 

     – формулювання проблеми, визначення об’єкту, предмету та мети 

дослідження, аналіз стану розв’язання проблеми за матеріалами вітчизняних і 

зарубіжних публікацій, обґрунтування мети дослідження; 

     – аналіз можливих методів і методик досліджень, обґрунтований вибір 

(розробку) методу (методики) дослідження; 

     – аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в 

процесі дослідження; 

     – викладання отриманих результатів та оцінювання їх теоретичного, 

прикладного чи науково-методичного значення; 

     – перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів; 

     – апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді доповідей на 

наукових конференціях, публікацій у наукових фахових журналах і збірниках. 

(додаток К). 

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

всіх структурних одиниць записки (окрім реферату, переліку умовних 
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позначень), включаючи вступ, висновок, список використаних джерел,  

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

вказують. 

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

сторінки, на якій починається дана структурна одиниця. 

     Слово «ЗМІСТ» записують у вигляді заголовка симетрично тексту. 

     Вступ передбачає, у рекомендованій нижче послідовності обґрунтування 

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

дослідження, оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми, методи 

дослідження. 

     У вступі вказують: 

     – актуальність і перспективність тематики роботи; 

     – мету і завдання дослідження; 

     – об’єкт, предмет, методи дослідження; 

     – наукову новизну досліджень; 

     – практичне значення одержаних результатів; 

     – інформацію про апробацію результатів роботи та публікації (для магістрів  

професійного спрямування не є обов’язковим). 

     Актуальність вибраної теми визначається необхідністю подолання 

протирічь практики: треба щось зробити (удосконалити, розв’язати, дослідити), 

але обмежені ресурси (матеріальні, інформаційні та ін.). 

     Актуальність – критерій вибору теми. Шляхом критичного аналізу та 

порівняння з відомими випадками розв’язання проблеми чітко, аргументовано 

обґрунтовують актуальність і доцільність роботи. Обсяг тексту актуалізації не 

повинен перевищувати ¼ частину вступу. 

     Мета – це запланований результат дослідження (не слід формулювати мету 

як «дослідження...», «вивчення...» тощо, тому що ці слова вказують на засіб 

досягнення мети, а не на саму мету). Виконуючи наукову (дослідницьку) 

роботу слід пам’ятати, що метою будь-якої наукової праці є виявлення нових 
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фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або ж уточнення відомих 

раніш, але недостатньо досліджених. Мета роботи звичайно тісно 

переплітається з її назвою і має чітко вказувати, яке питання в ній вирішується. 

     Предмет дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і необхідність її вивчення та розв’язання. 

     Об’єктами магістерської роботи можуть бути:  

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

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

господарства. 

     2. Науково-технічні організації та їх підрозділи. 

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

ін.) або технологічний процес. 

     4. Навчальний лабораторний стенд, який знаходиться в лабораторіях 

кафедри, який розробляється для використання в навчальному процесі. 

     5. Навчальна дисципліна кафедри, розробка методичних рекомендацій. 

     Кожний із розділів, який починаються постановкою завдання, що 

розглядається в кожному розділі, а також розкривають його основні положення. 

Заголовки розділів мають точно відображати зміст викладеного в них 

матеріалу. 

     Завдання дослідження – комплекс питань, які необхідно вирішити для 

досягнення поставленої мети (до них належать наукові та практичні). 

Рекомендується формулювати завдання таким чином: «узагальнити наявні 

положення...», «провести аналіз моделей...», «встановити особливості...», 

«розробити метод...», «визначити залежності...», «оптимізувати параметри 

управління...», «удосконалити механізм...» і т. д.  

     Формулюючи наукову новизну одержаних результатів, подають коротку 

анотацію нових здобутків (рішень, висновків), одержаних студентом особисто. 

Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, 

підкреслити ступінь новизни. Наукова новизна дає авторові підстави під час 

характеристики отриманих ним результатів використовувати поняття 
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«уперше», «удосконалено», «набуло подальшого розвитку», «на відміну від 

наявних».  

     В магістерській роботі до нових наукових результатів можуть бути 

віднесені: 

     – нові або вдосконалені критерії оцінювання досліджуваних процесів; 

     – нові або вдосконалені методики; 

     – розробка та застосування математичних моделей для комплексного 

дослідження; 

     – уперше поставлені і вирішені завдання, методи і технології, класичні 

зарубіжні та вітчизняні концепції, які вперше залучаються для розв’язання 

теоретичних завдань тощо. 

     Новизна може бути класифікована як практична (правило, модель, 

пропозиція, рекомендація, засіб, вимога, методична система і т. д.) або як 

теоретична (концепція, гіпотеза, закономірність, метод, модель, підхід, поняття, 

принцип, проблема, тенденція, напрямок, термінологія, система і т. д.). 

     Існують три рівні новизни: конкретизація, доповнення, перетворення. На 

рівні конкретизації новий результат уточнює відомі в науці дані. На рівні 

доповнення новий результат розширює відомі положення і вносить у них нові 

елементи. На рівні перетворення новизна отриманого результату 

характеризується принципово новими положеннями щодо до отриманих  

раніше знань. 

     У першому розділі надається огляд літературних джерел або характеристика 

промислового об’єкта, яку вибрав студент.  

     У другому розділі надається вибір обладнання системи та аналіз статичних 

режимів електроприводу.  

     У третьому розділі намічаються дослідження динамічних характеристик 

системи електроприводу та розроблюються рекомендації щодо здійснення цих 

шляхів і впровадження їх у технологічний процес виробництва.  

     У четвертому розділі висвітлюється автоматизація процесів на базі 

електромеханічної системи.  
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     У п’ятому розділі матеріали розділу «Економічна частина» необхідно 

виконувати в поєднанні з іншими розділами роботи. Тому питання розділу 

повинні розкриватися техніко-економічне обгрунтування і в його основних 

частинах: технологічній, графічній та ін.  

     У шостому розділі надають матеріали з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності за тематикою роботи.  

     Рекомендації щодо впровадження напрацювань дипломника мають 

включати досконало розроблений чіткий механізм їх реалізації на 

досліджуваному об’єкті. Розрахунки для обґрунтування пропозицій необхідно 

проводити з використанням відповідних (за наявності) спеціалізованих 

програм. 

     Висновки наводять окремо, вони є стислим викладенням підсумків за 

кожним розділом проведеного дослідження. Саме тут коротко зазначають 

найбільш важливі практичні результати та пропозиції, які були отримані в 

другому та третьому розділах роботи. У висновку до дипломного проекту 

(роботи) коротко формулюють зміст усіх частин записки й отримані 

результати, включаючи характеристику прийнятих наукових, технологічних 

рішень і їх ефективність із технічної, економічної, соціальної й екологічної 

точок зору.  

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

кожен висновок має обов’язково супроводжуватися розрахунками, 

посиланнями на передовий вітчизняний або закордонний досвід, на результати 

спеціальних досліджень, то в заключній частині роботи студент стисло 

формулює головні результати аналізу й проектування, наводячи основні цифри 

з обговорювання економічних проблем. 

     Перелік посилань – елемент бібліографічного апарату, що містить 

бібліографічні описи використаних джерел конструкторської, методичної, 

технічної, наукової, методологічної інформації, використаної під час виконання 

роботи, розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають із 

каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких 
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елементів, скорочення назв тощо. Завдяки цьому можна уникнути повторних 

перевірок, вставок пропущених відомостей. Посилання на літературні джерела 

наводять у квадратних дужках. Якщо одночасно посилаються на кілька 

літературних джерел, то такі посилання розділяють крапкою з комою. При 

наведенні посилань обов’язково зазначають сторінку, на якій уміщено тезу чи 

цитату, що використовується в тексті. У такому випадку у квадратних дужках 

наводять дві цифри, розділені комою (додаток М). 

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

яка не ввійшла до складу основної частини, але яку студент-магістрант уважає 

включити до роботи, треба віднести до додатків. Насамперед, до додатків 

рекомендується зарахувати  великі (більш ніж на 1 сторінку) таблиці, рисунки, 

математичні викладки та розрахунки, перелік наукових публікацій, опис заявок 

на корисну модель, копії нагород за наукові досягнення, акти про практичне 

впровадження результатів роботи і т.і. 

     Типи додатків: 

      копії публікацій студента з досліджуваної проблематики у наукових 

фахових виданнях, збірниках науково-практичних конференцій тощо; 

      додаткові ілюстрації або таблиці; 

      проміжні математичні докази, статистична інформація, об’ємні формули 

та таблиці, додаткові розрахунки; 

      опис комп’ютерних програм, розроблених при виконанні роботи,  

      таблиці допоміжних числових даних; ілюстрації допоміжного характеру, 

вихідні статистичні дані; 

      додатковий перелік джерел, які можуть викликати інтерес тощо. 

     Додатки оформлюють як подовження записки. Кожний додаток починають з 

нового аркуша з вказівкою посередині слова «ДОДАТОК___». Послідовність 

додатків подається відповідно до порядку посилання на них у тексті. 
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     Аркуш «Перелік слайдів презентаційного матеріалу» розташовують 

безпосередньо після основних додатків на новій сторінці (додаток О) та всі 

аркуші – слайди презентаційного матеріалу (додаток П).  

     Робота повинна мати жорстку обкладинку будь-якого кольору з написом 

«МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА». 

     На боковій стороні (коренці) диплому необхідно коректором виконати 

напис: ПІБ; (абревіатура) назва інституту; група; (скорочено(м)), рік захисту. 

     Приклад: Іванов В. А. ІЕЕСУ ЕВ – 16 – 1 м 2018 або Іванов В. А. ІЕЕСУ 

ЕС – 16 – 1 з м 2018. 

 

     2.2 Складові автореферату до магістерської роботи 

     Автореферат має відповідати змісту магістерської роботи, що дає повне 

уявлення про практичну значущість проведених досліджень. Автореферат 

коротко розкриває зміст роботи, в ньому має бути стисла інформація щодо 

роботи. Обсяг автореферату не більше чотирьох сторінок, нумерація 

проставляється з першої сторінки в центрі аркуша, видається у вигляді брошури 

накладом 10 примірників. 

     Структура автореферату: 

     – актуальність проблеми; 

     – об’єкт досліджень;  

     – предмет досліджень; 

     – мета роботи; 

     – основні завдання досліджень; 

     – практичне значення отриманих результатів; 

     – структура роботи; 

     – апробація результатів роботи. Вказується, на яких наукових конференціях, 

семінарах оприлюднені результати досліджень, що включені до роботи. 

Зазначається, в яких статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, 

матеріалах і тезах конференцій опубліковані результати роботи. 

     – висновки по роботі. 
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     2.3 Шрифт і виклад тексту роботи 

     Кожний структурний елемент роботи починають з нового аркуша. Назву 

структурного елемента виконують великими літерами посередині рядка без 

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

оформлення магістерської роботи сформульовані відповідно до Державного 

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

Структура і правила оформлення» від 01.01.1996 р. 

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

сучасного текстового редактора і з дотриманням таких розмірів полів:  

     – ліве – 25 мм;  

     – праве – 15 мм; 

     – верхнє і нижнє – 20 мм.  

     Під час застосування текстового редактора Microsoft Word рекомендується 

використовувати такі параметри:  

     – тип шрифту – Times New Roman; 

     – розмір шрифту – 14; 

     – міжрядковий інтервал – 1,5; 

     – відступ абзацу – 1,25 см. 

     На одній сторінці допускається не більше трьох виправлень, зроблених 

акуратно і розбірливо (допускається застосування коректора).  

 

     2.4 Оформлення ілюстрацій 

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

розташовувати у роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються 

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

посилання. 

     Рисунки можуть бути виконані безпосередньо на сторінках роботи. Не 

дозволяється використання ксерокопій. Допускається використання різних 

кольорів. 
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     Рисунки розташовують, зазвичай, на окремих сторінках роботи. 

Допускається розміщення на одній сторінці декількох рисунків, а також 

розміщення невеликих рисунків безпосередньо в тексті записки. 

     Рисунки нумерують у межах кожної частини записки двома цифрами – 

номером частини і порядковим номером рисунка, розділеними крапкою. 

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

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

ставлять. 

     Наприклад: Рисунок 2.1 – Характеристики регулювання насоса перепуском. 

     За необхідності над номером і найменуванням рисунка розміщують 

пояснювальні дані (розшифрування номерів позицій на кресленні або ескізі, 

позначень кривих на графіку тощо). 

     Найменування фізичної величини, відкладеної на графіку, указують текстом 

паралельно відповідній шкалі. Позначення одиниці фізичної величини (якщо 

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

позначення розміру (за необхідності) указують перед позначенням одиниці, 

виділяючи комами. Напис розташовують поза полем графіка. Наприкінці 

напису крапку не ставлять. 

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

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

     За необхідності лінії й точки графіка позначають арабськими цифрами або 

літерами.  

     Перетин ліній і написів не допускається.  

     Якщо недостатньо місця, у лінії роблять розрив.  
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Наприклад: 

 

Рисунок 2.1 – Характеристики регулювання насоса перепуском:  

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

напору від подачі насоса; 3 – робоча точка після регулювання 

 

     Позначення пояснюють у написі під рисунком. 

     У цьому випадку осі графіка закінчуються стрілками, що вказують напрям 

збільшення фізичної величини. Такі графіки виконуються тільки в лінійному 

масштабі. 

 

     2.5 Побудова таблиць  

     Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць відповідно                                  

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

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

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

 
     Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

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

посилання в пояснювальній записці. 

     Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених 

крапкою, наприклад: «Таблиця 6.1 – Заходи для підвищення 

енергоефективності електромеханічного обладнання котельні». 

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

великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути короткою й відображати 

зміст таблиці. 

     Якщо рядки і графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на 

частини, розташовуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи 

частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці 

повторюють її головку і боковик. 

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

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

зазаначенням номера таблиці.  

 

Таблиця ________ – ____________________ 
                   номер      найменування таблиці 

Головка 
таблиці 

Рядки 
(горизонтальні 

рядки) 

Боковик 
(заголовки 

рядків) 

Графи 
(колонки) 

Заголовки граф 

Підзаголовки граф 
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     Наприклад: 

     Таблиця 6.1 – Заходи для підвищення енергоефективності 

електромеханічного обладнання котельні 

№ 

пор. 
Найменування заходів 

Оцінка ефективності 

заходу 

1 Складання настанов і режимних карт щодо 

експлуатації, керування й обслуговування 

обладнання та періодичний контроль з боку 

керівництва за їх виконанням 

5–10 % від 

споживаного палива 

2 Підтримання оптимального значення коефіцієнта 

залишку повітря 

1–3 % 

3 Встановлення водяного поверхневого 

економайзера за котлом 

до 5–6 % 

 

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

якщо вони складають одне речення із заголовком. 

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

Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. 

     Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чиних стандартів на 

технічну документацію. 

     За відсутності окремих даних у таблиці варто ставити тире.  

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

наступній сторінці. Допускається розташовувати таблицю, використовуючи 

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

90 градусів за годинниковою стрілкою. Таблиці, що мають другорядне 

значення, допускається виносити в додаток. 
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     2.6 Формули та рівняння 

     Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

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

рівняння має бути залишено не менше одного вільного рядка. 

     Під час написання формул необхідно дотримуватись нижчезазначених 

розмірів символів і стилів їх написання. 

     Формули та рівняння в пояснювальній записці (за винятком формул і 

рівнянь, наведених у додатку) варто нумерувати порядковою нумерацією у 

межах розділу. 

     Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового 

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

третя формула першого розділу. 

     Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в 

дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

     Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою в тій 

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

Розміри: 

 

 

 

 

 

 

 
Звичайний 

Великий індекс 

Дрібний індекс 

Великий сивол 

Дрібний символ 
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Стилі: 

 

     Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта описується в 

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

двокрапки. 

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

2

2mV
E  , (2.2) 

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

дорівнює 30 м/с». 

     Допускається застосовувати позначення одиниць фізичних величин у 

поясненнях позначень величин.  

     Одиниці виміру, за необхідності, беруть у квадратні дужки. 

     Наприклад: «Електромеханічна стала часу визначається за формулою: 

K

M
M

J
T 0  [м/с], (2.3) 

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

двигуна; КМ  критичний момент двигуна. 
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     Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається тільки 

на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного 

рядка повторюють. Під час перенесення формули або рівняння на знаку 

операції множення застосовують знак «х». 

 

3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

     Презентація роботи являє собою графічний матеріал у вигляді конструкцій 

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

інших елементів, що доцільно представити комісії на захисті.  

     Демонстрація презентаційних слайдів складає основу виступу, 

підкріплюючи мову ілюстрацією тезових положень і представляючи результати 

проведеного наукового дослідження.   

 

3.1 Структура презентаційного матеріалу 

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

автор роботи, найменування навчального закладу, шифр та назва спеціальності, 

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

     2. Обгрунтування актуальності теми (1–2 слайди). 

     3. Мета роботи, об’єм і предмет дослідження, завдання роботи (1–2 слайди). 

     4. Опис математичних розрахунків (1–2 слайди). 

     5. Результати практичних досліджень (5–7 слайдів). 

     6. Наукова новизна отриманих результатів з тематики (1–2 слайди). 

     7. Економічні розрахунки (1 слайд). 

     8. Загальні висновки (1 слайд). 

     Основні етапи роботи над презентацією доповіді  

     1. Планування кількості слайдів (до 14 – для магістрів професійного 

спрямування, до 16 – для магістрів наукового спрямування). 

     2. Вибір необхідних матеріалів (текст, таблиці, рисунки, фотографії, 

рисунки, діаграми, прилади та ін.). 
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     3. Технічне втілення й демонстрація (дизайн слайдів, спосіб появи вставок 

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

     Загальні особливості: 

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

      – бажано після останнього слайда мати додаткові слайди (таблиці, рисунки, 

дані і т. д.) для відповіді на можливі питання; 

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

будуть на захисті;  

     – мати резервну копію презентації доповіді на запасному носії. 

 

     3.2 Структура доповіді 

     У доповіді студенту необхідно висвітлити актуальність роботи, методику 

проведення досліджень, основні наукові результати та особливо акцентувати 

увагу на новаціях, запропонованих у роботі. 

     За структурою доповідь можна умовно поділити на три частини: 

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

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

фактичний матеріал роботи.  

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

логікою проведеного дослідження, характеризує кожен розділ роботи.  

     3. Особливу увагу слід приділяти результатам виконаного аналізу, кінцевим 

результатам, критичним зіставленням та оцінкам. 

     4. Завершується доповідь заключною частиною, яка містить основні 

рекомендації та результати їх застосування. 

     Тривалість доповіді студента має бути в межах 12 хв. Не можна 

перебільшувати час, який відведено за регламентом на доповідь. 

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

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

важливому. 
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     Текст доповіді має бути максимально наближений до тексту магістерської 

роботи. Не можна застосовувати у доповіді дані, що не наведені в магістерській 

роботі. 

 

     3.3 Оформлення слайдів 

     Презентація виконується на основі пакета PowerPoint. Не використовується 

дрібний шрифт, не рекомендується використання екзотичних і фігурних 

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

або Times New Roman.  

     Слайди виконуються без рамок, нумерація – у правому верхньому кутку 

слайда. 

     Презентація до захисту роботи – це скорочена тезова доповідь структури та 

опису об’єкта досліджень, конструкторських розробок, статичних і динамічних 

досліджень магістерської роботи. Перевантажені текстом слайди – це слайди, 

що складаються винятково з уривків тексту роботи. На слайди потрібно 

винести тільки основний матеріал.  

     Графічні об’єкти в презентації  

     Під час використання графічних об’єктів у презентації необхідно 

враховувати деякі моменти: 

     – не використовувати рисунки, фотографії поганої якості чи зі спотвореними 

пропорціями; 

     – коректно застосовувати ілюстративний матеріал на слайдах; 

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

допомагає по-новому його зрозуміти та розкрити;  

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

рисунка має розташовуватися під ним;  

     – рівномірно та раціонально використовувати площу слайда;  

     – інформація при переглядовому читанні сприймається зліва направо і 

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

розміщуватися зверху ліворуч, якщо текст первинний, а графіка – це всього 
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лише ілюстрація, тому краще розмістити текстовий фрагмент у лівому 

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

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

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

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

     Діаграми 

     Діаграми будують з використанням майстра діаграм табличного процесора 

MS Excel. 

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

графічними елементами діаграми.  

     Якщо під час форматування слайда є необхідність пропорційно зменшити 

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

розрахунком, щоб реальне відображення об’єктів діаграми відповідало 

значенням, указаним у таблиці. 

     Під час вибору типу діаграми необхідно визначати тип порівняння даних: 

покомпонентне, позиційне, часове, чи кореляційне. 

     Кожному з цих типів порівняння відповідає один з п’яти основних типів 

діаграм: круг, лінійчаста, точкова діаграми, гістограма або графік. 

     Під час покомпонентного порівняння, передусім, показується розмір 

кожного компонента у відсотках від якогось цілого.  

     При позиційному порівнянні виявляємо, як об’єкти співвідносяться один з 

одним – чи однакові вони, більші або менші за інших. 

     Для побудови більшості кругових діаграм краще використовувати не більше 

шести компонентів. Якщо потрібно відобразити більше число компонентів, 

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

категорію «інші». 

     Використовувати найконтрастніший колір або штрихування для того, щоб 

виділити найважливіший елемент, підкреслюючи тим самим основну ідею, 

виражену в заголовку. 
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     Для наведення числових даних доцільно використовувати числовий формат 

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

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

групи цих даних. 

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

Наприклад, 18 % запам’ятовується набагато краще, ніж 18,7 % або 18,745 %. 

     Таблиці 

     Таблична інформація вставляється в матеріали як таблиця текстового 

процесора MS Word або табличного процесора MS Excel. 

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

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

     Таблиці та діаграми розміщуються на світлому або білому фоні. 

     Не варто вставляти в презентації великі таблиці: вони складні для 

сприйняття: краще замінювати їх графіками, побудованими на основі цих 

таблиць. 

     Якщо все ж таблицю показати необхідно, то краще залишити якомога менше 

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

необхідний розмір шрифту, щоб таблиця не перетворилася на медичну таблицю 

для перевірки зору. 

     Не слід розбивати таблицю та розміщувати її окремі частини на різних 

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

функціональні й змістовні поля таблиці. 

     Анімація об’єктів і зміна слайдів 

     Основне значення анімації в презентаціях – це вирішення питання дозування 

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

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

     У титульному слайді використання анімації об’єктів не допускається. 

     В інформаційних слайдах допускається використання анімації об’єктів 

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



44 
 

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

структурі доповіді. У решті випадків використання анімації є недоцільним. 

     За правилами анімація об’єктів має відбуватися автоматично після 

закінчення необхідного часу. На практиці доповідач часто не встигає за 

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

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

     Для зміни слайдів використовується режим «вручну».  

     Для всіх слайдів застосовується однотипний ефект їх переходу. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

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

остаточним і оскарженню не підлягає. 

     Під час захисту враховується оцінка пророблення та подання розділів 

магістерської роботи та робиться членами ЕК висновок щодо використання 

роботи, а саме: 

     – актуальність вибраної теми; 

     – чіткість формулювання мети й завдань роботи;  

     – структуру й логіку побудови плану роботи; 

     – якість і глибину теоретично-методичного та практичного аналізу 

проблеми; 

     – наявність критичного огляду літературних джерел; 

     – обґрунтованість заходів, що пропонуються студентом; 

     – якість пророблення теоретичної та дослідницької частин роботи; 

     – якість конструкторської частини роботи; 

     – якість експериментальної частини роботи; 

     – повнота відображень результатів в роботі та презентації слайдів; 

     – якість та змістовність доповіді студента про основні результати 

досліджень; 



45 
 

     – обгрунтованість  та повнота відповідей запитання членів ЕК; 

     – зауваження і пропозиції, що містяться в рецензії та відгуку керівника; 

      – наявність публікацій за темою роботи (для магістрів наукового 

спрямування); 

      – дотримання вимог щодо оформлення роботи. 

     Таблиця 4.1 – Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

Відмінно 90–100 А Відмінно 

Добре 
82–89 В Дуже добре 

74–81 С Добре  

Задовільно 
64–73 D Задовільно  

60–63 Е Достатньо  

Незадовільно 
35–59 FX Незадовільно  

1–34 F Неприйнятно  

 

     Оцінка «Відмінно». Тема роботи розкрита, наукові завдання виконані, 

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

Проведено аналіз наукового та практичного матеріалу з використанням 

технічної документації об’єкта. За результатами дослідження розрахований 

економічний ефект і запропоновані рекомендації щодо впровадження в 

навчальний процес або виробництво (залежно від тематики роботи). 

Оформлення роботи відповідає встановленим вимогам. Доповідь студента і 

відповіді на запитання були логічними та аргументованими. Беруться до уваги 

оцінки, які виставлені керівником, зовнішнім і внутрішнім рецензентами, 

наявність наукових досягнень обов’язково для магістрів наукового 

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

непринципового характеру: у теоретичній частині поверхнево зроблений аналіз 

літературних джерел, недостатньо використані інформаційні матеріали 

підприємства, яке аналізувалось, мають місце окремі зауваження в рецензії та 

відгуку, доповідь логічна, відповіді на запитання членів ЕК в основному 

правильні, робота оформлена в межах вимог, наявність наукових досягнень 

обов’язково для магістрів наукового спрямування. 

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

недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, у 

теоретичному розділі недостатній аналіз літературних джерел, в основній 

частині недостатньо зроблені дослідження, добір інформаційних матеріалів не 

завжди обґрунтований, заходи і пропозиції обґрунтовані непереконливо, відгук 

і рецензії містять окремі зауваження, не всі відповіді на запитання членів ЕК 

правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення роботи. 

     Оцінка«Незадовільно». Нечітко сформульована мета роботи. Розділи погано 

пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних 

джерел. Аналіз виконано поверхово, переважає описовість над системністю й 

глибиною. Запропоновані заходи не є результативними, обґрунтування 

неповне. Мають місце недоліки в оформленні роботи. Доповідь прочитана за 

текстом. Відповіді на питання членів ЕК неточні або неповні.  

     Робота до захисту не допускається. Робота подана керівнику на перевірку 

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

встановлених календарним планом. Виконана не самостійно. Структура не 

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

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

магістерських робіт студентів у журналі членів екзаменаційної комісії» 

В
ід

п
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дн

іс
т

ь 
о

св
іт

н
ій

 п
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гр
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і 
(т
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 Критерії оцінювання магістерської роботи 
(max = 100 балів) 

З
а
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а
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у 
 

Повноти пророблення та подання 
роботи (max = 60 балів) 
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(max = 40 балів) 
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     Примітка: **для магістрів-науковців – обов’язково, для магістрів-

професійників включити до * 

 
     Таблиця 4.3 – Перелік наукових доясягнень 

Наукові досягнення студентів Бали  

(max = 10 балів) 

1. Тези доповіді на конференції молодих учених 1 

2. СНР – 1 тур 1 

3. СНР – 2 тур 2 

4. Патент (авторське свідоцтво, твір, впровадження 

в навчальний процес, лабораторне обладнання) 

4 

5. Наукова стаття у видавництві 2 
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5 ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

РОБІТ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

 

     Документ розроблено керуючись основними положеннями Закону України 

«Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII та Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, відповідними Постановами Кабінету 

Міністрів України та наказами Міністерства освіти і науки України та 

«Положенням про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних 

і навчальних робіт на академічний плагіат» схваленим Вченою радою КрНУ 

протокол № 4 від 24 листопада 2016 р.  

     Загальні положення  

     1. Перевірці на плагіат підлягають усі види випускних кваліфікаційних 

робіт. Перевірку випускних кваліфікаційних робіт студентів для освітнього 

ступеня(ОС) «Магістр» (освітньо-професійна програма) та ОС «Бакалавр» 

проводити за допомогою депозитарію КрНУ. Глибину вибірки встановити п’ять 

років. Для студентів, які навчаються за ОС «Магістр» (освітньо-наукова 

програма) перевірку випускних робіт здійснювати із залученням репозитаріїв, 

доступних у мережі Internet.  

     2. За критерій оригінальності творів приймається показник рівня 

унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних 

засобів перевірки на плагіаті збільшений на відсоток правомірних запозичень.  

     3. Перевірці підлягає основна частина випускної кваліфікаційної роботи. 

Результатом перевірки є висновок з наведеним відсотком унікальності тексту, 

який слід розуміти наступним чином:  

      висока унікальність  для випускних кваліфікаційних бакалаврських             

робіт – понад 60 %; для випускних кваліфікаційних магістерських робіт – понад               

70 %;   

      задовільна унікальність  для випускних кваліфікаційних бакалаврських 

робіт – 50–60 %; для випускних кваліфікаційних магістерських робіт – 60–70 %;   
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      достатня унікальність  для випускних кваліфікаційних бакалаврських 

робіт – 40–50 %; для випускних кваліфікаційних магістерських робіт – 50–60 %;   

      дуже низька унікальність для випускних кваліфікаційних бакалаврських 

робіт – менше 40 %; для випускних кваліфікаційних магістерських робіт – 

менше 50 %.  

     4. Виявлені у тексті твору запозичення являються правомірними, якщо вони 

є:  

     – власними назвами (індивідуальними найменуваннями окремих об’єктів, 

найменуваннями установ, бібліографічними посиланнями на джерела та ін.);  

     – усталеними словосполученнями, що характерні для певної сфери знань;  

      цитування, оформлені належним чином;  

     – самоцитуванням (фрагментами тексту, що належать автор твору, 

опубліковані або оприлюднені в електронній формі ним у інших творах); 

      – сталими методиками розрахунку елементів конструкцій, вузлів, 

характеристик, показників тощо.  

     5. Студент, що виконав випускну кваліфікаційну роботу, яка має високу, 

задовільну та достатню унікальність тексту допускається до її захисту. Рівень 

унікальності випускної кваліфікаційної роботи враховується екзаменаційною 

комісією під час її оцінювання за допомогою корегуючого коефіцієнту k:  

      висока унікальність – k = 1,1; 

      задовільна унікальність – k = 1,0; 

      достатня унікальність – k = 0,9. 

     Підсумкова оцінка (ПО), яку студент отримує в результаті захисту, 

обчислюється як:  

ОЗПО = k, 

де ОЗ – оцінка, отримана студентом під час захисту його випускної 

кваліфікаційної роботи. Підсумкова оцінка з урахуванням корегуючого 

коефіцієнту не може перевищувати 100 балів і бути меншою 60 балів.  
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     6. Студент, випускна кваліфікаційна робота якого має дуже низьку 

унікальність, до захисту не допускається. За письмовою заявою студента 

(Додаток Б) робота має бути розглянута комісією, яка створюється за 

розпорядження завідувача кафедрою у складі трьох осіб з числа 

висококваліфікованих фахівців відповідної галузі знань. 

     Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається 

коректність посилань або факт плагіату (Додаток В). Якщо посилання коректні, 

а ідеї та результати, отримані в результаті досліджень, є унікальними, студент 

може бути допущений до захисту. При цьому корегуючий коефіцієнт береться 

k = 0,8.  

     Якщо комісія виявляє факт плагіату, студент не допускається до захисту 

випускної кваліфікаційної роботи та має бути відрахований з університету.  

     7. Звіт, в якому наведено відсоток унікальності тексту роботи, є 

обов’язковим і наводиться у додатках до випускної кваліфікаційної роботи. У 

додатках також наводиться протокол роботи комісії для робіт, які мають дуже 

низьку унікальність і допущені до захисту.  
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7. Стандарт Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Рукопис авторський. Основні  вимоги щодо оформлення // 

CТ–КНУ–3.01–2011. – Кременчук, 2011. – 38 с. 

8. Єдина система конструкторської документації. Основні написи» // 

ДСТУ 2.104.2006. – К. : Держстандарт України, 2006, − 24 с. 

9. Родькін Д. Й. Магістерська робота: проведення наукового 

дослідження, підготовка й оформлення : метод. посіб. / Д. Й. Родькін,                        

В. О. Огарь, С. С. Романенко.  Кременчук, 2014. – 203 с. 

10. Бойко Л. Г. Методичні вказівки щодо підготовки, виконання та 

оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей: 7.05070204 – «Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод», 7.05070207 – «Електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв» / Л. Г. Бойко.  Кременчук, 2015. – 83 с. 
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Додаток А 

Аркуш заяви на випускну роботу 

 

Завідувачеві кафедри_________________ 

(назва кафедри) 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                                                                                (прізвище, ініціали) 

студент____курсу, групи _______ІЕЕСУ 

за спеціальністю____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

ЗАЯВА 

Прошу закріпити за мною тему магістерської роботи_________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 «__» _______201_р. ________________                                                (підпис) 
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Додаток Б 

Бланк заяви студента для перевірки роботи на академічний плагіат 

Завідувачу кафедри  

___________________  
(назва кафедри)  

____________________  
                                                                                       (ПІБ )  

 

ЗАЯВА  

Я, __________________________________________________________________ 
(ПІБ повністю) 

студент групи _______________________________________________________ 
(шифр групи)  

зі спеціальності______________________________________________________ 
(код та назва спеціальності) 

____________________________________________________________________ 
за спеціалізацією_____________________________________________________  

(назва спеціалізації) 
____________________________________________________________________ 
освітнього ступеня підготовки __________________________________________     

(бакалавр, магістр)  

 

прошу розглянути мою випускну кваліфікаційну роботу на академічний плагіат 

комісією. Висновок про унікальність роботи додається.  

Тема випускної кваліфікаційної роботи:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

 

 

Дата               Підпис  
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Додаток В  
Бланк протоколу 

засідання комісії щодо виявлення академічного плагіату 

 
Комісія у складі ______________________________________________________ 

(ПІБ всіх членів комісії, з зазначенням наукового ступеня, ученого звання) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
провела розгляд роботи студента 
____________________________________________________________________   

(ПІБ повністю) групи 
___________________________________________________________________  

(шифр групи)  
зі спеціальності______________________________________________________  

(код та назва спеціальності) 
____________________________________________________________________ 
за спеціалізацією_____________________________________________________ 

(назва спеціалізації) 
____________________________________________________________________ 
освітнього ступеня підготовки __________________________________________ 

(бакалавр, магістр)  

на тему 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

При попередній перевірці роботи встановлена унікальність _________ %.  

 

Комісія визначила:  навести розгорнутий висновок комісії, у якому зазначить в 

чому полягає унікальність ідеї розробки, графічного матеріалу, розрахунків 

тощо з урахуванням специфіки спеціальності або аргументовано зазначити 

факт відсутності належного рівня унікальності роботи.  
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Висновок: (робота може бути допущена до захисту / робота не може бути 

допущена до захисту). 

 

 

 

Члени комісії:  

ПІБ            Підпис  

ПІБ            Підпис  

ПІБ            Підпис  

 

 

Завідувач кафедри ___________________  
      (назва кафедри)  

ПІБ  

Дата            Підпис 
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Додаток Г  

Бланк заяви студента щодо самостійності виконання роботи  

ЗАЯВА 

Я, __________________________________________________________________ 
(ПІБ повністю) 

студент групи _______________________________________________________ 
(шифр групи)  

зі спеціальності______________________________________________________  
(код та назва спеціальності) 

____________________________________________________________________ 

за спеціалізацією______________________________________________________ 
(назва спеціалізації) 

____________________________________________________________________ 

освітнього ступеня підготовки __________________________________________ 
(бакалавр, магістр)  

 

заявляю, що моя випускна кваліфікаційна робота на тему 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

виконана самостійно і в ній не міститься елементів плагіату. Усі запозичення з 

друкованих та електронних джерел мають відповідні посилання.  

     Я ознайомлений(а) з чинним «Положенням про перевірку наукових, 

навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний 

плагіат» у КрНУ, згідно з яким виявлення плагіату є підставою для відмови в 

допуску випускної кваліфікаційної роботи до захисту.  

 

 

Дата           Підпис  

 

Керівник____________       Підпис 
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Додаток Д 

Приклад оформлення титульної сторінки магістерської роботи 
(професійного спрямування) 

Форма № Н-9.02у.1 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

 
 

Пояснювальна записка 
до дипломного проекту (роботи) 

освітнього ступеня «магістр» 

 
на тему: «СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КЕРОВАНОСТІ 
ГІДРОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПІД ЧАС РЕГУЛЮВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПАРАМЕТРУ» 
 
 

Виконав: студент 6 -го курсу, групи ЕС -16-1 

ступінь вищої освіти магістр_____________ 

спеціальність 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 
освітня програма «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод» 

  І. В. Іванов 

Керівник  C. С. Сердюк 

Рецензент  М. С. Малякова 
 
 
 
 
 
 

м. КРЕМЕНЧУК 201_ року 
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Додаток Д.1 

Приклад оформлення титульної сторінки магістерської роботи 

(наукового спрямування) 

 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

 

 

Наказ № ________                                                            На правах рукопису 

від _____________                                                            УДК _____________ 

 

Іванов Сергій Петрович 
 
 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 
НА ТЕМУ: «ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСНОЇ 

УСТАНОВКИ ПІД ЧАС ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ НАСОСНИХ 
АГРЕГАТІВ НА ГІДРОМЕРЕЖУ В СПУСКОВИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ» 

 
Спеціальність 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
за освітньо-науковою програмою: «Електромеханічне обладнання енергоємних 

виробництв» 
 

Науковий керівник 

кандидат технічних наук, доцент 

Сердюк Олександр Олександрович 

 

 

м. КРЕМЕНЧУК 201_ року 
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Додаток Е 

Аркуш з підписами рецензентів, керівника, консультантів 

 

Магістерська робота та графічний матеріал виконані згідно з 

встановленими вимогами, які регламентуються ДСТУ, наказом МОНУ № 384 

від 23.03.2012 і методичним посібником щодо виконання та оформлення 

магістерської роботи:  

 
Студент-магістрант _____________________________            ____________  
      (підпис)      (ПІБ) 

 

 

Науковий керівник _____________________________            ____________  
      (підпис)      (ПІБ) 
 

 
Нормоконтроль  ___________________________            _____________ 
      (підпис)            (ПІБ) 
 
 

Економічна частина ____________________________           _____________  
      (підпис)      (ПІБ) 
 

Охорона праці та безпека  

в надзвичайних ситуаціях  ______________________           ______________  

      (підпис)      (ПІБ) 
 

Рецензент   ____________________________          ______________ 
      (підпис)       (ПІБ) 
 

 

Рецензент   ____________________________          ______________ 
      (підпис)      (ПІБ) 
 

 

Завідувач кафедри ____________________________           ______________ 
      (підпис)      (ПІБ) 
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Додаток Ж 

Приклад оформлення реферату роботи 

РЕФЕРАТ 

 

ІВАНОВ А. В. ВІДМОВОСТІЙКА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ 

ДВИГУНОМ У РАЗІ ПОШКОДЖЕНЬ В СИЛОВОМУ ЕЛЕКТРИЧНМУ КОЛІ 

СТАТОРА. – Магістерська робота. – Кременчук, 2018. – 113 с., 24 рис.,                       

11 табл., 2 додат., 36 джерел. 

Об’єкт досліджень: Процеси перетворення енергії в асинхронному двигуні. 

Предмет досліджень: Енергетичні та динамічні показники електроприводу з 

векторним керуванням у разі пошкоджень у силовому електричному колі статора.  

У роботі обґрунтована необхідність розробки систем відмовостійкого 

керування асинхронним електроприводом у разі пошкоджень у силовому 

електричному колі статора. Створено комплекс математичних моделей для 

дослідження систем векторного керування в несиметричних режимах роботи. На 

основі отриманих результатів сформульоване та вирішене завдання щодо розвитку 

методів керування двигунами з пошкодженнями в обмотках статора, які базуються на 

внесенні додаткових сигналів у замкнені контури регулювання струму статора 

двигуна. Результати роботи можуть бути використані в системах частотно-

регульованого ЕП з векторним керуванням як додаткові програмні блоки. 

Практичне застосування запропонованих алгоритмів керування дозволить 

підвищити точність регулювання і енергоефективність електроприводів, зменшувати 

теплове перевантаження асинхронних двигунів, а, відповідно, і підвищити термін 

експлуатації як самого двигуна, так і напівпровідникового перетворювача енергії. 

 

 

АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ВІДМОВОСТІЙКЕ КЕРУВАННЯ, 

ПОШКОДЖЕННЯ ОБМОТОК СТАТОРА, ЗМІННА СКЛАДОВА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ, ЗМІННА СКЛАДОВА АКТИВНОЇ 

ПОТУЖНОСТІ. 

 
 



61 
 

Додаток Ж.1 
 

THE ABSTRACT 
 

Kuznetsov О. FAULT-TOLERANT CONTROL SYSTEM FOR AN 

ASYNCHRONOUS MOTOR WITH FAULTS IN THE POWER CIRCUIT OF THE 

STATOR. – Master’s work. – Kremenchuk, 2018. – 113 pages, 24 figures, 11 tables, 

36 sources. 

The object of research: energy conversion process in the induction motor. 

Subject of research:  

Energy and dynamic parameters of the electric drive with vector control for 

damages in the power circuit of the stator.  

The necessity of development of systems of fault-tolerant control of 

asynchronous electric drive during damage in the power electric circuit of a stator is 

grounded in the work. A complex of mathematical models for the research of systems 

of vector control in asymmetric operating modes is created. On the basis of the 

obtained results the problem of development of the methods of control of engines 

with damages in the stator windings is formulated and solved, which are based on the 

introduction of additional signals in the closed circuit of the stator motor current 

control.  

The results of the work can be used in existing systems of frequency-regulated 

EPS with vector control as additional program blocks. The practical application of the 

proposed control algorithms will improve the accuracy of regulation and energy 

efficiency of electric drives, reduce the thermal overload of asynchronous motors, 

and, respectively, improve the life of themselves engine, and semiconductor energy 

converter.  

 

INDUCTION MOTOR, FAULT-TOLERANT CONTROL, DAMAGE TO 

THE STATOR CIRCUITS WINDINGS, VARIABLE COMPONENT OF THE 

ELECTROMAGNETIC TORQUE, VARIABLE COMPONENT OF THE ACTIVE 

POWER. 
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Додаток И 

Приклад оформлення переліку умовних позначень 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
ТЕС – теплова електростанція; 

ГРП – газовий регулювальний пункт; 

ГРУ – газова регулювальна установка; 

РГ – розподільча гребінка; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

ЦН – циркуляційний насос; 

ТПМ – типові промислові механізми; 

ЕП – електропривод; 

АД – асинхронний двигун; 

ПЧ–АД – система перетворювач частоти–асинхронний двигун; 

СУОП – система управління охороною праці; 

ПУЕ – правила умов експлуатації; 

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

Приклад оформлення змісту магістерської роботи 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………..……………………………… 10 

ВСТУП………………………………………………………………………… 11 

1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ 

З ПОШКОДЖЕННЯМИ В СИЛОВОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ 

СТАТОРА…..…………………………………… 

 

 

10 

1.1 Аналіз сучасних методів керування двигунами змінного 

струму..........................................................................................................  

1.2 Аналіз типових пошкоджень силових електричних кіл частотно-

керованих електроприводів………..................................................................  

1.3 Огляд методів керування асинхронними двигунами з 

пошкодженнями в силовому колі статора..................................................... 

1.4 Постановка мети й завдання досліджень………………………………..  

 

10 

 

17 

 

24 

29 

2  РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЧАСТОТНО-КЕРОВАНОГО 

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ПОШКОДЖЕННЯМИ В СИЛОВОМУ 

ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ СТАТОРА ДВИГУНА………………….……… 

 

 

30 

2.1 Розробка математичної моделі системи векторного керування............. 

2.2 Особливості моделювання асинхронних двигунів за наявності 

пошкоджень обмоток статора....................................................................  

2.3 Аналіз впливу пошкоджень обмоток статора на електромагнітні 

параметри асинхронних двигунів ............................................................. 

2.4 Розробка математичної моделі асинхронного двигуна з 

пошкодженнями в електричному колі статора....................................... 

30 

 

37 

 

39 

 

41 

2.5 Висновки до розділу………………………………………………..… 46 
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3 РОЗРОБКА ПІДХОДІВ ЩОДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ 

ВІДМОВОСТІЙКОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ У 

СКЛАДІ ЧАСТОТНО-КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ….................. 

3.1 Дослідження впливу пошкоджень обмотока статора асинхронного 

двигуна на характеристики системи електроприводу з векторним 

керуванням....................................................................................................  

3.2 Розробка системи відмовостійкого керування асинхронним двигуном 

з функцією компенсації змінної складової електромагнітного моменту…. 

3.3 Дослідження режимів роботи системи відмовостійкого керування з 

функцією компенсації змінної складової електромагнітного моменту....... 

3.4 Висновки до розділу……………………………………………………… 

4 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВІДМОВОСТІЙКОГО КЕРУВАННЯ 

АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З ФУНКЦІЄЮ КОМПЕНСАЦІЇ 

ЗМІННОЇ СКЛАДОВОЇ СПОЖИВАНОЇ ПОТУЖНОСТІ ...................... 

4.1 Аналіз сучасних теорій потужності в задачах побудови алгоритмів 

компенсації несиметричних режимів роботи трифазного навантаження.... 

4.2 Розробка алгоритму компенсації змінної складової споживаної 

активної потужності при пошкодженнях статора асинхронного двигуна..  

4.3 Дослідження режимів роботи системи відмовостійкого керування з 

функцією компенсації змінної складової активної потужності.................. 
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