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ВСТУП 

 

У структурі сучасної вищої школи в Україні існує три освітньо- 

каваліфікаційні рівні – «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр», що відображають 

рівень знань випускника навчального закладу та свідчать про наявність у нього 

певних умінь та навичок. 

Дані методичні вказівки використовуються для підготовки, виконання та 

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

навчання зі спеціальностей «Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» 

відповідно до вимог діючих нормативно- технічних документів. 

Дипломне проектування – це самостійна та індивідуальна робота 

проектно-конструкторського характеру, під час якої студентові необхідно 

продемонструвати теоретичні та практичні знання у даній галузі виробництва, 

вміння розв’язувати інженерні та науково-техічні задачі, користуватись 

науково-технічною літературою, математичними методами, обчислювальною 

технікою.  

Основна задача дипломного проектування – виконання повного аналізу й 

розрахунку конкретної системи, пристрою, елемента автоматики або 

інформаційно-вимірювальної техніки. Одночасно досягають і навчальної мети, 

що полягає в систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних і 

практичних знань студента, більш глибокому вивченні спеціального розділу 

окремих дисциплін. 

Тематика дипломних проектів (робіт) повинна бути відповідати 

сучасному стану та перспективам розвитку науково-технічного прогресу в 

галузі енергетики. 

Основними завданнями дипломного проекту (роботи) спеціаліста є: 

– систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста;  

– постановка проблеми, що не одержала достатнього висвітлення у науковій 
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літературі; 

– виявлення і введення у науковий обіг нових джерел інформації, що стосується 

досліджуваних явищ; 

– самостійні висновки, рекомендації щодо використання запропонованих 

матеріалів і висновків у науці та виробництві.  

Робота (проект) спеціаліста передбачає постановку проблеми, яка не одержала 

достатнього висвітлення у науковій літературі; розробку методів перевірки правильності 

отриманих результатів; систематизацію понятійного апарату дослідження; самостійні 

висновки та рекомендації щодо використання запропонованих результатів дослідження у 

науці та практиці. 

Завдання дипломних робіт ( проектів): 

– закріпити і поглибити знання, отримані студентами у процесі навчання;  

– залучити студентів до самостійної роботи з фаховою літературою; 

– сформулювати навички пошуку необхідних джерел і матеріалів;  

– набуття студентами досвіду чітко, послідовно і грамотно письмово викладати 

теоретичні положення;  

– розвинути вміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки.  

Інформацію в роботах (проектах) потрібно викладати у найповнішому вигляді, 

обов’язково розкриваючи хід та результати дослідження з детальним описом методики 

дослідження. Необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати 

досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень. 

Робота вважається виконаною, коли пояснювальна записка і весь 

презентаційний матеріал оформлені відповідно до вимог діючих стандартів. 

Викладення матеріалу методичних вказівок подано відповідно до вимог 

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

дипломних проектів (робіт) студентами Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського, а також використовуються 

методичні розробки 2010-2011 р.р. на кафедрі систем автоматичного 

управління та електроприводу (САУЕ). 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Дипломний проект (робота) розглядається в даних методичних вказівках 

як комплект технічної документації, що містить презентаційний матеріал 

(плакати та креслення) і пояснювальну записку (текстові частини). 

Дипломний проект повинен передбачати: 

– аналіз, вибір або проектування нового електромеханічного обладнання, 

систем електропривода, вузлів автоматизованого технологічного процесу; 

– статичні та динамічні дослідження системи; 

– техніко- економічний розрахунок системи; 

– енергоресурсозберігаючі заходи; 

– питання з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

Дипломна робота, як правило, не пов’язана з проектуванням і може мати 

науково-дослідний, аналітичний, розрахунковий характер або мати на меті 

розробку програмного засобу для ЕОМ. 

Дипломний проект або робота повинні мати елементи новизни, 

виконуються студентом індивідуально та самостійно під керівництвом і при 

консультації керівника, що затверджується наказом по університету, і 

консультантів з розділів «Енергоресурсозбереження», «Економічна частина», 

«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях», призначених 

завідувачами відповідних кафедр за узгодженням із завідувачем випускової 

кафедри. Консультантом із загальної та основної частин є, як правило, керівник 

дипломного проекту або роботи – викладач випускової кафедри, рецензентом 

повинен бути кваліфікований фахівець промислового підприємства, установи 

або іншої організації, яка має спеціальне направлення. 

Випускова кафедра призначає викладача, який здійснює нормоконтроль 

дипломних проектів і робіт. До обов’язків нормоконтролера входить перевірка 

виконання вимог діючих стандартів та інших нормативних документів при 

розробці дипломного проекту (роботи), наявності й правильного оформлення 

посилань на них. 
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Дипломний проект або робота повинні мати всі необхідні підписи. 

Підписування роботи (проекту) виконується в наступному порядку: 

– студентом - автором проекту (роботи); 

– відповідальним за нормоконтроль при оформленні записки; 

– консультантами з відповідних частин, а саме «Економічна частина», 

розділи «Енергоресурсозбереження» і «Охорона праці та безпека в 

надзвичайних ситуаціях»; 

– рецензентом проекту (роботи); 

– керівником дипломного проекту (роботи); 

– завідувачем випускової кафедри. 

За відсутності хоча б одного із зазначених підписів дипломний проект або 

робота до захисту не допускається. 

Теми дипломних проектів або робіт розробляються випусковими 

кафедрами з урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики фахівця, 

актуальності з погляду розв’язання реальних виробничих задач, схильностей і 

побажань студента. Тема повинна бути досить чітко сформульована і визначати 

однозначно коло питань, що підлягають розробці. 

Теми дипломних проектів і робіт затверджуються та закріплюються за 

студентами наказом по університету. Завдання відповідних частин, а саме 

«Економічна частина» і розділ «Енергоресурсозбереження» розробляються на 

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

кафедрою безпеки життєдіяльності (БЖД) та узгоджуються із завідувачем 

випускової кафедри. 

Дипломний проект або робота вважається реальним, якщо виконана хоча 

б одна з наступних умов: 

– проект або робота виконані за рекомендацією підприємства або є 

частиною проекту, який виконується в інтересах підприємства; 

– до проекту додані документи, що підтверджують його практичне 

застосування (упровадження). 

Дипломний проект може бути частиною комплексного проекту, що 
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виконується декількома студентами даної спеціальності. Комплексні дипломні 

проекти можуть бути кафедральними, міжкафедральними або виконані спільно 

декількома ВНЗ.  

Структура дипломного проекту (роботи) і обсяг окремих частин 

пояснювальної записки встановлюється випускаючою кафедрою. 

 

1.1 Виконання та захист дипломного проекту (роботи) 

Порядок  виконання роботи: 

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

завдання  розробок та дослідження; 

– підбір науково- технічної літератури та її огляд; 

– складання плану роботи; 

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

таблиць, графіків, діаграм;  

– побудова, аналіз та застосування статичних досліджень; 

– побудова динамічних моделей;  

– енергоресурсозберігаючі рекомендації щодо запропонованої системи;  

– розрахунки з економічної частини; 

– розкриття питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

– обґрунтування висновків; 

– оформлення роботи; 

– захист дипломної роботи. 

Дипломна робота (проект) спеціаліста виконується на базі теоретичних знань і 

практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання та 

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

науково-виробничих задач прикладного характеру, що визначаються специфікою 

відповідного напряму вищої освіти.  

До виконання та захисту дипломної роботи (проекту) допускаються студенти, які 

успішно склали заліково-екзаменаційну сесію та пройшли переддипломну практику.  

При виконанні проекту (роботи) уточнюються мета, об’єкт та методи дослідження, 



10 

а також визначається перелік основних питань, що підлягають розробці з можливістю 

теоретичного та практичного використання матеріалів.  

У завданні наводиться графік і терміни виконання основних розділів та всієї роботи 

в цілому. 

Дипломна робота (проект) повинна виконуватися студентом відповідно до 

затверджених завдань календарного плану (складається індивідуально з керівником 

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

своєму керівнику або завідувачеві кафедри. 

На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій 

керівників, згідно з яким забезпечується співпраця студента і керівника над роботою 

дипломного проекту (роботи). 

Після написання кожного розділу роботи, відповідно до етапів календарного плану, 

студентові необхідно подати його на перевірку керівникові або консультанту (відповідно 

до розділу) для ознайомлення. Систематичні консультації допомагають студенту- 

дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог, що висуваються 

до змісту й оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні недоліків. Зауваження, 

зроблені керівником, усуваються студентом в зазаначені терміни.  

У разі позитивного відгуку, наданого керівником, дипломний проект (робота) 

допускається до попереднього захисту на кафедрі. 

 

1.2 Вибір напряму дослідження та етапи підготовки дипломного проекту 

(роботи)  

Вибір напрямку дослідження здійснюється з урахуванням теоретичних інтересів 

студента та тематики експериментального дослідження кафедри. Теми розробляються 

професорсько-викладацьким складом з урахуванням специфіки кафедри, замовлень 

підприємств, організацій та установ на розробку тем, власних наукових інтересів 

студентів, можливостей залучення необхідних вихідних матеріалів та впровадження їх 

результатів. 

Під час вибору теми слід ураховувати її актуальність, можливість ефективного 

використання інформації, на базі якої виконуватиметься дослідження; можливість 
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отримання й опрацювання фактичного матеріалу конкретного об’єкта дослідження; 

наявність власних наукових напрацювань та перспективи своєї професійної діяльності.  

Збір фактичних матеріалів здійснюється в період переддипломної практики та на 

підприємствах, де працюють студенти (заочна форма навчання).  

Випускник-дипломник має право запропонувати для розроблення тему, але при 

обов’язковому дотриманні умови, що назва теми та спрямованість роботи відповідатимуть 

його професійній діяльності. 

Якщо декілька студентів однієї групи або потоку мають спільні інтереси, вони 

можуть узяти для розробки комплексну тему, для чого потрібні відповідні рішення 

керівника, завідувача випускової кафедри та директора інституту електромеханіки,  

енергозбереження і систем управління. 

Тема дипломного проекту (роботи) і керівник закріплюється за студентом на 

підставі його особистої заяви (додаток Б). Заява подається не пізніше як за 7 – 8 місяців до 

початку захисту. Цей термін визначено з розрахунку, щоб у процесі проходження 

переддипломної практики студент міг зібрати всі необхідні матеріали, узагальнити та 

систематизувати їх для розробки конкретних рішень. 

Вибрані теми дипломних робіт за погодженням кафедри остаточно затверджуються 

наказом ректора університету в терміни, що передбачені навчальним планом. Після цього 

керівник видає студентові завдання на виконання дипломної роботи й погоджує з ним 

календарний графік її виконання. 

Завдання підписують керівник, студент, консультанти з економічного розділу, з 

розділу «Енергоресурсозбереження», з розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних 

ситуаціях» та затверджує завідувач випускової кафедри. 

 

1.3 Обов’язки та права студента - дипломника  

Права студента- дипломника: 

– вносити свої пропозиції щодо призначення керівника зі складу випускової 

кафедри, враховуючи власні напрацювання; 

– вибирати тему дипломного проекту ( роботи); 

– приймати самостійні рішення щодо вибору методів дослідження та аналізу, а 
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також обробки первинних матеріалів та документів. 

Обов’язки студента- дипломника:  

– чітко виконувати графік підготовки дипломної роботи; 

– оформити роботу відповідно до методичних вказівок випускової кафедри; 

– своєчасно пройти попередній захист дипломної роботи на кафедрі (згідно з 

графіком); 

– своєчасно передати дипломну роботу секретареві комісії до захисту перед 

екзаменаційною комісією (ЕК). 

 

1.4 Обов’язки керівника та консультантів розділів проекту (роботи) 

Керівник дипломного проекту (роботи) зобов’язаний:  

– надавати допомогу студентові у складанні плану роботи та програми відбору 

необхідного матеріалу;  

– здійснювати керівництво студентом при проходженні ним переддипломної 

практики;  

– рекомендувати студентові нормативну літературу за вибраною темою проекту 

(роботи); 

– регулярно консультувати студента під час дипломування, а також інформувати 

завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;  

– надати об’єктивний відгук на дипломну роботу після завершення. 

Обов’язки консультантів розділів: 

– надання рекомендацій щодо пошуку та вивчення додаткової літератури; 

– надання допомоги студентові з усіх теоретичних та методичних питань 

дипломної роботи;  

– контроль за додержанням графіка виконання дипломної роботи та вимог до її 

оформлення. 

Обов’язки відповідального за нормоконтроль дипломного проекту ( роботи): 

– надання методичних вказівок та рекомендацій щодо оформлення та виконання 

дипломних проектів (роботи), затверджених методичною радою університету відповідно 

до вимог ДСТУ 3008-95; 
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– надання допомоги в послідовності оформлення матеріалу роботи та листів 

презентаційного матеріалу;  

– контроль за додержанням графіка виконання дипломної роботи та вимог щодо її 

оформлення. 

 

2 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ 

РОБОТИ (ПРОЕКТУ) 

 
Починаючи виконання дипломної роботи, студент повинен чітко уявити її обсяг, 

структуру та зміст. 

Загальний обсяг дипломної роботи – від 100 до 120 сторінок друкованого тексту, 

ураховуючи додатки. 

Дипломна робота (проект) повинна мати чітку та логічну будову.  

Загальні вимоги до тексту роботи: 

– цілеспрямованість та логічна послідовність викладу матеріалу; 

– експериментальні дослідження; 

– математичний опис моделі; 

– аналіз досліджень; 

– чіткі підсумки роботи; 

– доведеність висновків та обґрунтованість рекомендацій. 

 

2.1 Складові та опис структури пояснювальної записки 

Структура дипломного проекту (роботи):  

– обкладинка; 

– титульна сторінка (додатки В, Г, Д);  

– лист технічного завдання (додаток Е);  

– реферат (додаток Ж); 

– перелік умовних позначень (додаток И); 

– зміст (додаток К); 

– вступ (додаток Л); 
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– основна частина (від ІІІ – ІV розділи ); 

– розділ «Енергоресурсозбереження»; 

– розділ «Економічна частина»; 

– розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»;  

– висновок (додаток М);  

– перелік використаних джерел (додаток Н);  

– додатки (схеми, розрахунки, таблиці та ін.) (додатки П, Р); 

– аркуш переліку слайдів презентаційного матеріалу (додаток Х);  

– презентаційний матеріал графічного матеріалу (від 9 до 12 аркушів) 

(додаток Ц). 

У листі технічного завдання зазначається: 

1. Тема дипломного проекту (роботи) та наказ по університету, яким вона 

затверджена. 

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи). 

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

об’єкта проектування, яким він повинен відповідати після розробки в даному 

проекті (роботі); умови, в яких повинен функціонувати об’єкт проектування. 

Залишати цей розділ завдання незаповненим або зазначати в ньому літературні 

джерела (крім тих, де надається опис і характеристика конкретного об’єкта-

прототипу) неприпустимо. 

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

завдання з окремих частин проекту (основної, економічної, 

«Енергоресурсозбереження», «Охорона праці та безпека в надзвичайних 

ситуаціях»), послідовність та зміст яких визначають фактично програму дій 

дипломника та майбутню структуру записки. Формулювання цих завдань з 

кожної частини проекту повинно бути в наказовому способі, тобто починатися 

зі слів: «Розробити...», «Обґрунтувати...», «Оптимізувати...», «Провести 

аналіз...», «Розрахувати...» та ін. 

5. Перелік графічного (презентаційного) матеріалу визначає креслення та 

плакати, які є обов’язковими для виконання в даному проекті. 
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6. Вчене звання, прізвище, ініціали й посада консультантів відповідних 

розділів. 

7. Дата видачі завдання. Завдання підписується керівником роботи 

(проекту), який несе відповідальність за реальність виконання та 

збалансованість його обсягу з часом, відведеним на дипломне проектування, а 

також студентом, який своїм підписом засвідчує дату отримання завдання для 

виконання. Завдання є необхідною складовою роботи. 

При розробці завдань на дипломне проектування треба враховувати, що 

виробничі задачі спеціаліста – це діяльність за складним алгоритмом переважно 

на технологічному рівні, що містить процедуру конструювання нових рішень. 

Таким чином, завдання на дипломний проект спеціалістів повинно бути 

зорієнтовано на вирішення переважно інженерно-виробничих задач                 

(додаток Е). 

Реферат призначений для ознайомлення із запискою. Він повинен бути 

коротким, інформативним і містити відомості, що дозволяють прийняти 

рішення про доцільність читання всієї записки (додаток Ж). 

Реферат має бути розміщений за сторінкою відомісті проекту, починаючи 

з нової сторінки. 

Реферат повинен містити:  

– відомості про обсяг записки, кількість частин записки, кількість 

ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел переліку посилань; 

– текст реферату, 

– перелік ключових слів. 

Текст реферату має відображати інформацію, подану в записці, 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 
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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. 

Ключові слова, важливі для розкриття суті дипломного проекту (роботи), 

якщо формулюються, 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 (орієнтовний обсяг 1 – 2 с.) включає перелік умовних позначень; вступ; 

послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони 

мають назву) пояснювальної записки; висновки; перелік посилань; назву додатків та 

номери сторінок, на яких міститься початок матеріалу (додаток К). 

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

заголовки всіх структурних одиниць записки (крім реферату, переліку умовних 

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

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

вказують. 

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



17 

сторінки, на якій починається дана структурна одиниця. 

Слово «ЗМІСТ» записують у вигляді заголовка симетрично тексту. 

Вступ (орієнтовний обсяг 1 – 2 с.) 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 (додаток Л). 

Предмет дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і 

необхідність її вивчення та розв’язання. 

Об’єктами дипломної роботи (проекту) можуть бути:  

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

розмірів чи їх структурні підрозділи будь-якої галузі народного господарства. 

2. Проектно-конструкторські або інші науково-технічні організації та їх підрозділи. 

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

4. Виробнича установка (котельня, компресорна, насосна, перекачувальна та ін.) або 

технологічний процес. 

5. Навчальний лабораторний стенд, який знаходиться в лабораторіях кафедри, який 

розробляється для використання в навчальному процесі. 

 Основна частина дипломної роботи (проекту) складається, як правило, з трьох – 

чотирьох розділів, які починаються постановкою завдання, що розглядається в кожному 

розділі, а також розкривають його основні положення. Заголовки розділів повинні точно 

відображати зміст викладеного в них матеріалу. 

У першому розділі надається огляд літературних джерел або характеристика 

промислового об’єкта, яку вибрав студент. Рекомендований обсяг розділу –                               

до 15 сторінок. 

У другому розділі надається вибір обладнання системи та аналіз статичних режимів 

електропривода. Рекомендований обсяг розділу – до 15 сторінок. 

У третьому розділі намічаються дослідження динамічних характеристик системи 

електропривода та розроблюються рекомендації щодо здійснення цих шляхів та 

впровадження їх у технологічний процес виробництва. Рекомендований обсяг розділу – 

близько 20 – 25 сторінок. 
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У четвертому розділі висвітлюється автоматизація процесів на базі 

електромеханічної системи. Рекомендований обсяг розділу – 15 – 20 сторінок. 

У п’ятому розділі матеріали розділу «Енергоресурсозбереження» необхідно 

виконувати в поєднанні з іншими розділами дипломного проекту (роботи). Тому питання 

розділу «Енергоресурсозбереження» повинні розкриватися при техніко-економічному 

обгрунтуванні дипломного проекту (роботи) (шостий роділ) і в його основних частинах: 

технологічній, графічній та ін. Загальний обсяг цих розділів – 18 – 20 сторінок. 

У сьомому розділі надають матеріали з охорони праці та безпеки життєдіяльності за 

даною тематикою проекту (роботи). Рекомендований обсяг розділів – 8 – 12 сторінок. 

Рекомендації щодо впровадження напрацювань дипломника повинні 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 (орієнтовний обсяг 1 – 2 с.) наводять окремо, вони є стислим 

викладенням підсумків 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 проектних, конструкторських і технологічних 

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

точок зору.  

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

висновок повинен обов’язково супроводжуватися розрахунками, посиланнями на 

передовий вітчизняний або закордонний досвід, на результати спеціальних досліджень, то 

в заключній частині дипломної роботи студент стисло формулює головні результати 

аналізу й проектування, наводячи основні цифри з обговорюваними економічними 

проблемами (додаток М). 

Список використаних джерел – перелік джерел конструкторської, методичної, 

технічної, наукової, методологічної інформації, використаної під час виконання роботи. 

Список літератури повинен містити перелік усіх першоджерел, на які були посилання у 
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тексті роботи або які використовувались під час написання дипломної роботи (додаток Н). 

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

ввійшла до складу основної частини, але яку студент-дипломник вважає включити до 

роботи (проекту), треба віднести до додатків. У першу чергу, до додатків рекомендується 

відносити великі (більш ніж на 1 сторінку) таблиці, рисунки, математичні викладки та 

розрахунки (додаток Р). 

Аркуш «Перелік слайдів презентаційного матеріалу» розташовують безпосередньо 

після основних додатків (якщо вони є) на новій сторінці (додаток Х) та всі аркуші – слайди 

презентаційного матеріалу (дотаток Ц). Рекомендовано 9 – 10 слайдів. 

 

         2.2 Шрифт та виклад тексту дипломного проекту (роботи) 

Текст дипломної роботи (проекту) повинен бути набраний на комп’ютері з 

використанням сучасного текстового редактора і з дотриманням таких розмірів полів:  

– ліве – 30 мм;  

– праве – 10 мм; 

– верхнє і нижнє – 20 мм.  

При застосуванні текстового редактора Microsoft Word рекомендується 

використовувати такі параметри:  

– тип шрифту – Times New Roman; 

– розмір шрифту – 14,  

– міжрядковий інтервал – 1,5. 

На одній сторінці допускається не більше трьох виправлень, зроблених акуратно і 

розбірливо (допускається застосування коректора).  

Кожна сторінка дипломного проекту, включаючи графічний матеріал, 

повинна мати рамку та основний напис відповідно до ДСТ 2.104. Основний напис за 

формою 2 (додаток Л.1) виконується на першій сторінці кожного розділу записки, а також 

на розділі «ВСТУП». На інших сторінках проекту основний напис виконується за формою 

2а (додаток Л.2). 

Дипломна робота виконується без рамок, без основних написів за                        

формами 2 та 2а.  
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У дипломній роботі (проекті) на титульній сторінці, листі завдання, сторінках 

реферату, змісту, висновку, переліку використаних джерел основний напис не 

виконується. 

Підпис керівника дипломного проекту або роботи на всіх частинах 

записки є обов’язковим. 

Відстань від рамки сторінки до меж тексту на початку і в кінці рядків 

повинна дорівнювати не менше ніж 3 мм.  

Відстань від верхнього і нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої 

рамки – не менше ніж 10 мм. Відступ абзацу – 1,25 см. 

Робота повинна мати жорстку обкладинку будь-якого кольору з написом 

«ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ» або «ДИПЛОМНА РОБОТА».  

Напис на бічній стороні дипломного проекту або роботи виконується 

коректором. 

Наприклад: 

V курс (спеціаліст) Петренко В.А. ІЕЕСУ ЕС(ЕВ) 2015  або  

VI курс (спеціаліст) Петренко В.А. ІЕЕСУ ЕС (ЕВ) 2015  

 

 

5 (26) 1 4 

20 70 

5 

185 

50 70 10 15 23 10 7 

(2) 1 5 
5 

11
×5

=
55

 

Літ. 
№ докум. 

(6) (1) 1 5 18 17 5 5 5 
Дата Підп.  Лист Зм

Перев.        
Розроб.     

(10) 
(13) (12) (11) (8) (7) 

1 5 
5 

5 20 
Т.контр..        

(9) (3) 

5 

Н.контр.   
Затв.        

 

Рисунок 2.1 – Основний напис для розділів проекту (форма 2) 
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У графах основних написів і додаткових граф (номери граф у формі 

подані в дужках) указують: 

–  графа 1 – найменування розділу; 

– графа 2 – позначення документа; 

– графа 3 – позначення матеріалу деталі (заповнюють тільки на 

кресленнях деталей); 

– графа 6 – масштаб; 

– графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з 

одного аркуша, графу не заповнюють); 

– графа 8 – загальна кількість аркушів документа, позначення якого 

вказано у графі 2 (графу заповнюють тільки на першому аркуші); 

– графа 9 – найменування закладу; 

– графа 10 – характер роботи, яку виконує особа, що підписує документ; 

– графа 11 – прізвища осіб, що підписали документ; 

– графа 12 – підписи осіб, прізвища яких вказані у графі 11; 

– графа 13 – дата підписання документа, наприклад: 24.05.15; 

– графа 26 – повернуте позначення документа. 
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Рисунок 2.2 – Основний напис (форма 2а) тексту проекту 
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В основному написі за формою 2 та 2а (рис. 2.1 – 2.2, додаток Л) перші два знаки 

загальної структури позначення креслень і записки визначають шифр 

документа «ДП». 

Наступні два знаки «15» – це рік розробки дипломного проекту. 

Наступні п’ять знаків визначають факультет університету, тобто 

«ІЕЕСУ». 

Наступними трьома цифрами позначено номери спеціальності, наприклад 

«204» або «207», потім вказують зазначити останні три цифри номера залікової 

книжки, наприклад «304». 

При оформленні пояснювальної записки ці знаки заповнюють цифрою 

нуль «000». 

Для вказівки документів додатково проставляють шифр документа, 

наприклад, «ПЗ» –пояснювальна записка 

Приклад: ДП.15.ІЕЕСУ.204.304.000.ПЗ  

Дипломний проект (робота) оформлюється державною українською 

мовою. Допускається оформлення записки російською або іншою іноземною 

мовою за рішенням кафедри, однак обкладинка, титульна сторінка, лист 

завдання на дипломний проект (роботу) оформлюються тільки державною 

українською мовою. 

Текст записки викладається, як правило, у безособовій формі, наприклад, 

«... проектом передбачено ....». При описі роботи механізмів, 

автоматичних пристроїв тощо рекомендується використовувати третю особу 

однини, наприклад: «... автомат формує сигнал...». 

Виклад від першої особи однини не допускається (крім цитат). 

Наприклад, не можна писати: «Я у своєму проекті...». 

У тексті записки (крім цитат) не допускається: 

– застосовувати звороти розмовного мовлення; 

– застосовувати застарілі й жаргонні терміни та вирази; 

–застосовувати скорочення слів, крім установлених діючими стандартами 

і загальноприйнятих нормах. 
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У тексті записки, за винятком формул, таблиць і рисунків, не 

допускається: 

– застосовувати математичний знак мінус ( – ) перед від’ємними 

розмірами (варто писати слово «мінус»); 

– застосовувати умовні позначення, прийняті на кресленнях, наприклад 

знак діаметра; 

– застосовувати індекси стандартів та інших документів без указівки 

номера, наприклад, правильно: «... відповідно до ДСТУ 1.0-93»; неправильно: 

«…відповідно до ...»; 

– застосовувати без числових значень знаки <, >, =, :,.  

У записці варто застосовувати стандартизовані найменування, 

позначення одиниць фізичних величин (систему SI). 

Якщо в тексті дається ряд числових значень, виражених в однакових 

одиницях, то позначення одиниці вказують тільки після останнього числового 

значення, наприклад: ... 1,50; 1,75; 2,00 м ... або ... від 5 до 15 мм. 

Числові значення розмірів варто вказувати з необхідною точністю, при 

цьому в ряду розмірів (у тому числі в таблицях) здійснюють вирівнювання 

числа знаків після десяткової коми, наприклад: 1,50; 1,75; 2,00. У необхідних 

випадках варто застосовувати математичне округлення, наприклад: правильно: 

«... продуктивність цеху 20000 т на рік», неправильно: «... продуктивність цеху 

10004,4886 т на рік». 

Титульну сторінку записки виконують за формою додатків В або Г, або 

Д. При оформленні титульної сторінки використовується 14 шрифт Times New 

Roman.  

Частини записки повинні мати порядкові номери в межах усієї записки. 

Висновок і список використаних джерел не нумерують. Номери частин 

позначають арабськими цифрами без крапки і записують з абзацу перед 

заголовком частини. 

Частини записки прирівнюються до розділів, передбачених ДСТ 2.105-95 

і ДСТУ 3008-95. Частини записки за необхідності розділяють на підрозділи, а 
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їх, у свою чергу, на пункти і підпункти. При цьому кожна із зазначених 

структурних одиниць повинна містити не менш ніж дві структурні одиниці 

нижчого рівня. 

Частини записки та їх підрозділи повинні мати заголовки. Пункти й 

підпункти можуть не мати заголовків. 

Номер підрозділу, пункту або підпункту складається з номера 

структурної одиниці вищого рівня і номера даної структурної одиниці, 

розділених крапкою. Наприкінці номера крапку не ставлять. Номер структурної 

одиниці вказують перед її заголовком, а за його відсутності – перед початком 

тексту даної структурної одиниці. 

Усередині структурної одиниці будь-якого рівня можуть бути наведені 

переліки. Перед переліком ставлять двокрапку. 

Кожну частину записки починають з нового аркуша.  

Текст кожної структурної одиниці починають з абзацу. Заголовки – 

великими літерами (наприклад: «ВСТУП») без крапки в кінці, не 

підкреслюючи. Якщо заголовок складається з декількох речень, їх розділяють 

крапкою. 

Перенос слів у заголовках не допускається.  

Відстань між попереднім текстом і заголовком повинна бути в два рази, а 

відстань між заголовком і наступним текстом – у півтора рази більшою ніж 

міжрядковий інтервал основного тексту.  

Не допускається розміщувати назву підрозділу, а також пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше трьох 

рядків тексту. Якщо, навпаки, заголовок розміщено на початку сторінки, але не 

на першому рядку, то перед ним має зберігатися не менше чотирьох рядків 

попереднього тексту. 

 

2.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки слід 

нумерувати арабськими цифрами. 
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Розділи проекту (роботи) повинні мати порядкову нумерацію в межах 

викладу суті і позначатися арабськими цифрами без крапки, в кінці назви 

розділу крапка не ставиться, наприклад: «1 Характеристика обладнання 

котельні» та ін. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера 

підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, 

наприклад, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та н.. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу й порядкового номера 

пункту або номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового 

номера пункту, розділених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, 

наприклад, 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 тощо. Якщо текст підрозділяють тільки на 

пункти, їх варто нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами. 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту та порядкового номера підпункту, 

розділених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 тощо. Якщо розділ, не 

маючи підрозділів, поділяється на пункти й далі – на підпункти, номер 

підпункту складається з номера пункту й порядкового номера підпункту, 

розділених крапкою, наприклад, 1.1.3, 1.2.1 тощо. Після номера підпункту 

крапку не ставлять. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту або пункт 

складається з одного підпункту, його не нумерують (додаток С) 

 

2.4 Нумерація сторінок 

Сторінки рахують з титульної (включаючи її), а проставляють номер 

уперше на сторінці «ВСТУП». 

Сторінки дипломного проекту або роботи варто нумерувати арабськими 

цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту записки, 

включаючи додатки. 
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Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок. 

Нумерація в дипломному проекті проставляється в рамках, а у роботі – в 

правому верхньому кутку кожної сторінки, включаючи додатки. 

 

2.5 Оформлення ілюстрацій 

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

варто розташовувати у звіті безпосередньо після тексту, у якому вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути 

дані посилання. 

Рисунки можуть бути виконані безпосередньо на сторінках записки. Не 

дозволяється використання ксерокопій. Допускається використання різних 

кольорів. 

Рисунки розташовують, як правило, на окремих сторінках записки. 

Допускається розміщення на одній асторінці 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: «... наведено 

на рис. 2.3». Кожний рисунок повинен мати назву. Після назви рисунка крапку 

не ставлять. 

Наприклад: Рисунок 2.3 – 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). 

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

від подачі насоса; 3 – робоча точка після регулювання 

Рисунок 2.3 – Характеристики регулювання насоса перепуском 

 

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.  

Позначення пояснюють у написі під рисунком. 

У цьому випадку осі графіка закінчуються стрілками, що вказують 
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напрям зростання фізичної величини. Такі графіки виконуються тільки в 

лінійному масштабі. 

 

2.6 Побудова таблиць  

Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць відповідно                     

до рисунка 2.4. 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. 

Таблиця ________ – ____________________ 
                   номер      найменування таблиці 

Головка 
таблиці 

Рядки 
(горизонтальні 

рядки) 

Боковик 
(заголовки 
рядків) 

Графи 
(колонки) 

Заголовки граф 

Підзаголовки граф 

   
    

     

     

     

 

 

Рисунок 2.4 – Форма таблиці 

 
Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні 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 5.1 – Заходи для підвищення енергоефективності 

електромеханічного обладнання котельні». 

Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім 

першої великої) і розміщують над таблицею. Назва повинна бути короткою й 

відображати зміст таблиці. 
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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.  

Наприклад: 

Таблиця 5.1 – 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 % 

4 Використання за котлоагрегатами установок глибокої  

утилізації тепла, використання контактного 

теплообмінника 

до 15 % 

5 Підігрів живильної води в водяному економайзері 1 % на кожні 6 °С 

6 Підтримання в чистоті зовнішніх та внутрішніх поверхонь 

нагріву котла 

до 10 % 

7 Теплоізоляція зовнішніх і внутрішніх поверхонь котлів і 

теплопроводів 

до 10 % 

8 Встановлення систем обліку витрат палива, електроенергії, 

води та відпуску тепла 

до 20 % 
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Продовження табл. 5.1 
 
9 Автоматизація керування роботою котельні до 30 % 

10 Використання частотного привода для регулювання 

швидкості обертання насосів, вентиляторів та димососів 

до 20 % 

 

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 діючих стандартів на 

технічну документацію. 

За відсутності окремих даних у таблиці варто ставити тире.  

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

наступній сторінці. Допускається розташовувати таблицю, використовуючи 

альбомну орієнтацію, тобто, щоб вона читалася при повороті записки на 90 

градусів за годинниковою стрілкою. Таблиці, що мають другорядне значення, 

допускається виносити в додаток. 

 

2.7 Формули та рівняння 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

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

рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. 

При написанні 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 (1.3) – третя формула першого розділу. 
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Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в 

дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Розміри: 
 

Звичайний 

Великий індекс 

Дрібний індекс 

Великий сивол 

Дрібний символ 
 

Стилі: 

 

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. 

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта 

описується в один рядок. Перший рядок пояснення починають без абзацу 

словом «де» без двокрапки. 
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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 0ω⋅

=  [м/с], (2.3) 

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

−КМ  критичний момент двигуна. 

Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку 

наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку 

операції множення застосовують знак «х». 

Формули, що випливають одна з одної та не розділені текстом, 

відокремлюють. 

Наприклад 

( ) 11 Sy,xf = і MAXSS 11 ≥ , (2.4) 

( ) 22 Sy,xf = і MAXSS 22 ≥ . (2.5) 

 

2.8 Оформлення додатків 

Робота (проект) за необхідності може мати додатки, які розміщують після 

списку використаних джерел. Додатки варто оформляти як продовження 

записки на її наступних сторінках або у вигляді окремої частини, 

розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті 

пояснювальної записки. 

У додатках розміщують матеріал, що доповнює текст записки і перелік 
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графічного матеріалу (слайдів презентаційного матеріалу), оформлені 

відповідно до вимог діючих стандартів. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках пояснювальної 

записки, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки.  

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 

першої великої симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 

великими літерами повинно бути надруковано слово «Додаток ___» і велика 

літера, яка позначає додаток. 

Титульну сторінку «ДОДАТКИ» оформлюють відповідно до додатка П. 

Додатки варто позначати послідовно великими літерами українського 

алфавіту, за винятком Ґ,Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

Додатки повинні мати спільну з іншою частиною звіту наскрізну 

нумерацію сторінок. 

За необхідності текст додатка може бути розділений на розділи, 

підрозділи, пункти й підпункти, які варто нумерувати в межах кожного додатка 

відповідно до вимог 2.3. При цьому перед кожним номером проставляють 

позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка 

А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; Д4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д. 

Наявні в тексті додатка ілюстрації, таблиці, формули та рівняння варто 

нумерувати в межах кожного додатка (додаток П), наприклад, рисунок Г.З – 

третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула 

(А.1) – перша формула додатка А. 

Якщо в додатку одна ілюстрація, таблиця, формула, одне рівняння, їх 

нумерують, наприклад: рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1). 

При посиланнях у тексті додатків на ілюстрації, таблиці, формули та 

рівняння рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...»; «... у таблиці Б.3...», 

«... за формулою (В.1)...»,«... у рівнянні (Г.2)...». 

Джерела, що цитуються тільки в додатках, повинні розглядатися 

незалежно від тих, що цитуються в основній частині звіту, і повинні бути 

перераховані наприкінці кожного додатка в переліку посилань. 
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У тексті записки на всі додатки повинні бути дані посилання. Усі додатки 

повинні бути перераховані в змісті записки із зазначенням їх номерів, 

заголовків і номерів сторінок, на яких вони починаються. 

 

2.9 Посилання на список використаних джерел 

Перелік джерел, на які посилаються у спеціальній частиі пояснювальної 

записки, повинен бути наведений наприкінці тексту записки, починаючи з нової 

сторінки. У відповідних місцях тексту повинні бути посилання. Посилатися 

слід, як правило, на джерело в цілому. 

Перелік посилань у вигляді бібліографічного опису використаних джерел 

розміщують перед додатками, починаючи з нової сторінки. Джерела 

розміщують у порядку їх згадування в тексті записки та позначають 

порядковими номерами арабськими цифрами, що вказують перед 

бібліографічним описом джерела, відділяючи від нього крапкою. Допускається 

використання іншого порядку розташування джерел у переліку (алфавітного, 

хронологічного й ін.).  

Посилання на джерело зазначення його порядкового номера в переліку 

посилань, узятого у квадратні дужки, у яких допускається вказувати додаткову 

інформацію. Якщо необхідно посилатися відразу на декілька джерел, їх номери 

вказують через кому або тире.  

Наприклад: 

«Цьому питанню присвячені роботи [2, 4 – 7]. Розрахунок ведеться за 

формулою [4.1] 

А = a·d·c». 

Зазначений коефіцієнт дорівнює 1,76 [18, табл. 1.8].  

І. Ньютон [19, с. 8] говорив: «……». 

При посиланні на розділ, підрозділ, пункт, підпункт або перелік даного 

документа слід писати: «... відповідно до розділу 2 ...»; «... згідно з підрозділом 

3.1 ...»; « .. згідно з пунктом 4.2.2 ...»; «... зазначеного у переліку 2...». 
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Посилання на таблиці, ілюстрації, формули і додатки даного документа 

подають таким чином: 

– "... наведено у таблиці 2.4" або "...наведено у табл. 2.4"; 

– "... подано у таблиці 6.1" або "... подано у табл. 6.1"; 

– "... зображено на рисунку 3.4" або "... зображено на рис. 3.4" 

– "...у формулі (2.1)"; "... як видно з формули (2.1)..."; 

– "... подано у додатку А"; "... наведено у додатку А".  

При повторних посиланнях пишуть: 

– "... дивись таблицю 6.1" або "... див. табл. 6.1"; 

– "... дивись рисунок 2.4" або"... див. рис. 2.4"; 

– "... дивись формулу (2.1)" або "... див. формулу (2.1)"; 

– "... дивись додаток А" або "... див. додаток А". 

Посилання на джерела інформації даного документа позначають у тексті 

викладу порядковими номерами у квадратних дужках таким чином: "... у 

роботах [3, 4] ..."; "... [7, таблиця 34, с. 98]..."; "…[5, с. 18]...". 

Бібліографічний опис джерела в переліку повинен відповідати вимогам 

ДСТ 7.1:2006 і забезпечувати можливість однозначної ідентифікації джерела 

(додаток Н). Бібліографічний опис дається мовою джерела. 

 

3 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 

 
Графічна частина дипломного проекту (роботи) складається з аркушів креслень,  

плакатів формату А1 (841х594) (якщо захист роботи проводиться у вигляді 

демонстраційного матеріалу – плакатів), згідно з ГОСТ 2.301-68 або – у вигляді 

електронної презентації графічного матеріалу на мультимедійному проекторі, і містить 

схеми, графіки, таблиці, діаграми, рисунки, фотографії, заходи та ін., що ілюструють 

основні етапи або результати роботи.  

На креслення виносяться: 

– установка або інший досліджувальний об’єкт (лицьова частина, у розрізі та ін.); 

– структурні, функціональні, конструкторські схеми досліджувального об’єкта; 
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– схеми підключення, загальні схеми та схеми розміщення, схема автоматизації. 

На плакати виносяться: 

– статичні характеристики досліджень; 

– математичний опис досліджень; 

– фотографії установки; 

– економічні та енергоресурсозберігаючі заходи і т.д. 

– текстові частини. 

Залежно від тематики дипломного проекту (роботи) кількість креслень та плакатів 

названих форматів визначають таким чином: 

– дипломний проект – 9 – 10 шт.;  

– дипломна робота – 9 – 12 шт.; 

– комплексний дипломний проект (кількість на одного студента) – від 8 шт. 

Дипломна робота містить до 30 % креслень, до 70 % – плакатів, проект містить до 

70 % креслень, до 30 % – плакатів, залежноі від загальної кількості презентаційного 

матеріалу. 

Основні написи на аркушах графічної частини проекту виконують за ДСТ 

2.104 курсивом шрифтом Arial Cyr. Рамки основних і додаткових граф 

виконують суцільними товстими (основними) і тонкими лініями, завтовшки, 

відповідно, 1 і 0,5 мм, як зображено на рис. 2.1 і 2.2.  

Крім того, усі ці матеріали повинні мати заголовок, написаний без 

переносів і крапки наприкінці. Якщо заголовок складається з двох речень, то 

вони розділяються крапкою. Заголовок розміщають над відповідним 

зображенням.  

Слова: «Таблиця», «Рисунок» і «Номер» перед заголовком не пишуть. Усі 

написи виконують шрифтом Arial Cyr розміром не менше ніж 30 pt. 

Усі позиції, позначені на рисунках, графіках та ін., повинні бути 

розшифровані під зображенням або на іншому вільному місці аркуша. 

Графічну частину проекту (роботи) бажано представляти у вигляді 

презентації на мультимедійному проекторі. 
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Презентаційний матеріал дипломної роботи дублюється роздрукованим матеріалом 

презентації на аркушах формату А4, які додаються до основного тексту записки (рис. 3.2). 

Графічний матеріал дипломного проекту оформлюється в записці з основним 

написом (форма 2, рис. 3.1) на аркушах формату А4, які також додаються до основного 

тексту, а презентаційний матеріал оформлюється без рамок. Остаточно перелік та обсяг 

графічних матеріалів визначається в окремих випадках керівником проекту з урахуванням 

мети проекту. 

Не допускається зображення на обов’зкових кресленнях вихідних даних роботи, 

матеріалів з літературних джерел, іншої інформації, що не містить результатів роботи. 

Такий матеріал за необхідності може бути винесений на плакати. 
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Рисунок 3.1 – Приклад оформлення графічної частини проекту 
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Рисунок 3.2 – Приклад оформлення графічної частини роботи 
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4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Презентація роботи та проекту 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 дослідження.   

Презентація до пояснювальної записки – це повне відображення структурного 

змісту дипломної роботи, включаючи вступ, основну частину і висновок. 

 

4.1 Зміст презентаційного матеріалу 

Вступна частина презентації роботи (проекту) містить у собі 1 плакат: титульний 

слайд. 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.  

Теоретична та практична частини презентації роботи містять у собі 3 – 4 креслення 

та 5 – 6 плакатів, на яких потрібно показати результати зроблених розрахунків, 

проведеного аналізу об’єкта дослідження і та ін. Таким чином, до даного розділу 

презентації включають паспортні дані та характеристики обладнання, схеми заміщення, 

математичний опис механічних характеристик, таблиці, графіки, діаграми, динамічні 

характеристики системи, методику розрахунку і т. д. 

Техніко-економічний розрахунок та розділ «Енергоресурсозбереження» даної 

системи в дипломному проекті (роботі) містять 1 – 2 плакати (слайди). 

Заключна частина презентації дипломної роботи – це слайд із підсумковими 

висновками, що зроблені за результатами написання проекту (роботи).  

 

4.2 Структура та 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.  
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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 та динамічних досліджень 

пояснювальної записки. Перевантажені текстом слайди – це слайди, що складаються 

винятково з уривків тексту роботи. На слайди потрібно винести тільки основний матеріал.  

Структура презентації: 

– тема дипломної роботи, 

– об’єкт дослідження: характеристики, галузь використання; 

– отримані результати: математичний опис і т. д.; 

– економічні розрахунки та енергоресурсозберігаючі рекомендації. 

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 повинно 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 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 випадку взаємне розташування потрібно зробити інакше: рисунок – 

зверху ліворуч, а текст – внизу праворуч. 
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Діаграми 

Діаграми будують з використанням майстра діаграм табличного процесора MS 

Excel. 

Дані й підписи не повинні 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 повинен 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. 

Часове порівняння показує, як змінюються дані в часі, що відбувається з тими чи 

іншими показниками впродовж певних проміжків часу. 

Для побудови більшості кругових діаграм краще використовувати не більше шести 

компонентів. Якщо потрібно відобразити більше число компонентів, треба виберати із них 

п’ять найбільш важливих, а останні згрупувати в категорію “інші”. 

Використовувати найконтрастніший колір або штрихування для того, щоб виділити 

найважливіший елемент, підкреслюючи тим самим основну ідею, виражену в заголовку. 

Для наведення числових даних доцільно використовувати числовий формат з 

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

десяткових знаків, що відображається, повинне бути однакове для всієї групи цих даних. 

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

Наприклад, 12 % запам’ятовується набагато краще, ніж 12,3 % або 12,347 %. 

 



43 

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, повинен 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 

Основна роль 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 

випадку, якщо це необхідно для відображення змін, що відбуваються в тимчасовому 

інтервалі, і якщо черговість появи анімованих об’єктів відповідає структурі доповіді. У 

решті випадків використання анімації є недоцільним. 

За правилами анімація об’єктів повинна 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. 
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5 НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ 

КОМІСІЇ 

 
5.1 Рецензування робіт (проектів) 

Дипломна робота або проект без рецензії до захисту не допускається. Рецензія – це 

документ установленої форми, у якому незалежна особа (рецензент – кваліфікований 

фахівець) оцінює актуальність та якість виконання роботи. Обсяг рецензії повинен 

становити до 2 с. (додаток У) 

Склад рецензентів затверджується завідувачем кафедри.  

Текст рецензії повинен містити інформацію про: 

1. Актуальність теми проекту. 

2. Правильність застосування методів аналізу й розрахунків, глибина їх і 

відповідність сучасному рівню розвитку науки й техніки. 

3. Відображення у проекті передових методів праці. 

4. Оцінка оригінальних рішень, прийнятих у проекті. 

5. Практична цінність проекту й техніко-економічна доцільність прийнятих 

вирішень. 

6. Якість оформлення презентаційного матеріалу і пояснювальної записки. 

7. Загальний висновок про ступінь економічної та інженерної підготовки 

випускника на основі аналізу змісту проекту та особистої з ним бесіди. 

8. Рецензія повинна містити оцінку проекту (роботи) за визнаною шкалою знань 

(табл. 6.1) та повинна бути присвоєна кваліфікація студенту-дипломнику «інженер- 

електромеханік». 

 

5.2 Відгук керівника роботи (проекту) 

Крім рецензії потрібно писати ще і відгук керівника дипломної роботи. За 

структурою і за формою відгук нічим не відрізняється від рецензії (додаток Ф). 

У тексті відгуку мають бути зазначені: 

1. Актуальність і значення теми. 

2. Оцінка якості та достовірності проведеного аналізу. 
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3. Оцінка якості запропонованих студентом заходів і пропозицій, їх практичної 

цінності для організації та перспектив використання. 

4. Загальний висновок і оцінка дипломної роботи та надана кваліфікація. 

 

5.3 Документи щодо захисту проекту (роботи)  

Студентові-дипломнику у відповідний термін надати відповідальному на кафедрі за 

підготовку дипломування перелік таких документів:  

1. Підписаний усіма підрозділами або відділами навчального закладу обхідний 

лист. 

2. Залікову книжку студента. 

3. Студентський квиток. 

4. Направлення на рецензію для рецензента. 

5. Рецензію на дипломну роботу (проект), підписану рецензентом (спеціаліст з 

фаховою освітою інших виробничих або наукових установ, список затверджується 

наказом по університету). 

6. Квитанцію про сплату за диплом. 

7. Відгук керівника. 

8. Подання голові ЕК з підписом керівника проекту (роботи), завідувача кафедри та 

директора ІЕЕСУ. 

9. Зброшуровану роботу з підписами консультантів, керівника, рецензента, 

допуском нормоконтролю, завідувача кафедри. 

10. Електронний варіант графічного матеріалу (слайдів). 

У відповідального за підготовку документів щодо дипломування дізнатись графік 

роботи ЕК.  

Закінчені дипломні проекти здаються студентами керівникам проектування.  

Упродовж 10 днів керівник готує відгук на роботу студента. 

Завершений дипломний проект з особистим підписом студента і підписом 

керівника на титульній сторінці, разом з відгуком керівника віддається на рецензію. На 

рецензію відводиться не менше 10 днів. Внесення змін до роботи після отримання рецензії 

не допускається. 
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Дипломний проект разом з відгуком і рецензією у встановлені терміни надається 

завідувачеві кафедри для вирішення про допуск до захисту. Рішення про допуск до 

захисту може бути позитивним навіть у разі, якщо рецензія негативна. Дозвіл про допуск 

оформляється на титульній сторінці і скріплюється підписом завідувача кафедри.  

У випадках недопуску до захисту питання розглядається на засіданні кафедральної 

комісії, яка виносить мотивовану ухвалу. Причинами відмови в допуску може бути 

невідповідність дипломної роботи отримуваній спеціальності, вимогам, викладеним у 

відповідних нормативних документах, недотримання термінів підготовки проекту. 

Дипломні проекти передаються секретареві ЕК не пізніше ніж за 3 дні до захисту. 

 

5.4 Процес проведення захисту роботи 

Дипломний проект є підсумком усіх років навчання. Тому під час захисту можливі 

будь-які запитання, які потребують знань з усіх вивчених курсів. 

До початку роботи ЕК кожному студенту, який допущений до захисту, 

призначають день захисту. Якщо хтось не з’явився у призначений час без поважної 

причини, його відраховують із університету. 

Студенту необхідно здати відповідальному на кафедрі за підготовку документів 

щодо дипломування перелік документів (п. 5.3). 

У день захисту студенту необхідно з’явитися на захист згідно з графіком, 

затвердженим на кафедрі, з пояснювальною запискою з підписами відповідального за 

нормоконтроль, консультантів відповідних розділів, керівника проекту, рецензента, 

завідувача кафедри та електронний варіант слайдів презентаційного матеріалу. Увесь 

матеріал здати секретареві ЕК.  

У відповідний час склад ЕК займає свої робочі місця в аудиторії, затвердженій 

наказом ректора по університету. У кожного члена ЕК є табличка, де вказано його 

прізвище, ім’я, по батькові та посаду, журнал оцінки захисту випускної роботи, ручка, 

залікові книжки студентів, подання голові ЕК, де вказується успішність студента та 

висновок керівника щодо роботи. 

Секретар ЕК запрошує студента до захисту, зачитує тему його роботи (проекту). 

Студент на засіданні ЕК у стислій формі доповідає основний зміст проекту: тему та її 
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актуальність; призначення спроектованого об’єкта та технічні вимоги до нього; вибір та 

обґрунтування конструкції, будову технологічного процесу; основні конструктивні 

рішення; врахування вимог охорони праці; показники техніко-економічного 

обґрунтування, показуючи відповідний слайд своєї доповіді тривалістю 10 – 13 хв, 

залежно від кількості слайдів. 

Секретар веде протокол засідання ЕК, де вказується прізвище, ім’я, по батькові 

студента, тема роботи, оцінка керівника, рецензента, запитання членів ЕК та остаточна 

оцінка за 100- бальною системою та за національною шкалою, наприклад: відмінно/90/А.  

Після закінчення доповіді члени ЕК ставлять відповідні запитання стосовно 

тематики проекту тривалістю до 15 хв. Секретар зачитує відгук керівника роботи та 

рецензента, де вказується актуальність роботи, що було зроблено, та недоліки, а також 

оцінка даної роботи. Студенту надається можливість відповісти на критичні зауваження 

рецензента і на запитання членів ЕК. 

Секретар повідомляє про те, що захист закінчився для даного студента, і запрошує 

наступного студента.  

Після захисту проектів (робіт) студентами члени ЕК обговорюють проведення 

захисту та доповідь кожного студента до 15 хв. Виставляють оцінки в загальній відомості, 

яку надає секретар у кінці проведення захисту. 

Результати захисту повідомляють того ж дня після написання протоколу захисту 

ЕК. 

Секретар ЕК запрошує студентів до аудиторії, де проводився захист. Голова ЕК 

зачитує оцінки захисту та вітає кожного студента з успішним захистом. Студенти 

тримають слово-відповідь присутнім та висловлюють побажання. 

Після захисту дипломні проекти передаються на кафедру у встановленому порядку, 

потім секретар комісії передає їх до архіву навчального закладу з відповідним описом. 

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) 

 

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

рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. 
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У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості 

дипломної роботи: 

– актуальність вибраної теми дослідження; 

– спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій; 

– відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням; 

–  застосування при аналізі комп’ютерних програм; 

– глибина проведення дослідження; 

– виявлений економічний ефект; 

– наявність альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем, рівень їх 

обґрунтування; 

– ступінь самостійності проведення дослідження; 

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

 

Таблиця 6.1 – Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В дуже добре 
добре 

74– 81 С добре  

64 – 73 D задовільно  
задовільно 

60 – 63 Е достатньо  

35 – 59 FX незадовільно  
незадовільно 

1 – 34 F неприйнятно  

 

Оцінка «відмінно». Тема дипломної роботи (проекту) розкрита, надана критична 

оцінка основних проблем і розглянуті способи їх розв’язання. Проведено аналіз 

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). 
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Оформлення дипломної роботи (проекту) відповідає встановленим вимогам. Доповідь 

студента і відповіді на запитання були логічними та аргументованими. Береться до уваги 

оцінка, яка виставлена керівником, зовнішнім рецензентом. 

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

непринципового характеру: в теоретичній частині поверхнево зроблений аналіз 

літературних джерел, недостатньо використані інформаційні матеріали підприємства, яке 

аналізувалось, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, доповідь логічна, 

відповіді на запитання членів ЕК в основному правильні, робота оформлена в межах 

вимог. 

Оцінка «задовільно». Тема дипломної 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 рецензія містять окремі зауваження, не всі 

відповіді на запитання членів ЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення 

роботи. 

Оцінка «незадовільно». Відсутні дослідження в роботі, основна частина проекту не 

розкрита. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній огляд сучасних літературних 

джерел. Аналіз виконаний поверхнево, пропоновані заходи випадкові, з аналізу не 

випливають, економічне обґрунтування неповне. Погане оформлення роботи, відсутні 

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

Недопуск до захисту, якщо 

– робота подана керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап 

проходження з порушенням строків, установлених регламентом; 

– робота на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету, або 

зміст роботи не відповідає темі дослідження; 

– зміст, структура та оформлення не відповідає основним вимогам до написання 

дипломної роботи;  

– відсутнє економічне обґрунтування запропонованих заходів. 
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Додаток А 

Приклади тем дипломних проектів (робіт) 

№ 
пор. 

Прізвище, ім’я, по 
батькові студента Назва теми дипломної роботи (проекту) 

Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника 

1 

ГОНЧАРЕНКО 
Костянтин 
Сергійович 
 
 
 
 
 

Комплексний дипломний проект. 
Електропривод навантажувального 
пристрою з двигуном постійного струму та 
впливом на напругу в умовах навчальної 
лабораторії 
Основна частина. Дослідження динамічних 
режимів навантажувальних двигунів з 
впливом на напругу живлення 

професор 
кафедри  

Родькін Д. Й. 

2 

ІВАНОВ  
Іван 
Олександрович 
 
 

Комплексний дипломний проект. 
Електропривод навантажувального 
пристрою з двигуном постійного струму та 
впливом на напругу в умовах навчальної 
лабораторії 

професор 
кафедри  

Родькін Д. Й. 
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Основна частина. Дослідження динамічних 
режимів ДПС з впливом на струм збудження 

3 

ЛОЗЕНКО  
Руслан 
Олександрович 

Комплексний дипломний проект. 
Лабораторний стенд з дослідження релейно-
контакторних систем керування 
електроприводом постійного струму 
Основна частина. Розробка технічних 
рішень з використанням мікропроцесорного 
програмованого реле 

доцент кафедри 
Мельников В. О. 

4 

МОРОЗ  
Сергій 
Олександрович 
 
 

Дипломна робота. Розробка технічних 
рішень та алгоритмів з дослідження систем 
регульованого електропривода за курсом 
«Системи енергокерування в 
електромеханічних комплексах» 

доцент кафедри 
Сердюк О. О. 

5 

ПАЗИНІЧ 
Володимир 
Юрійович 

Дипломний проект. Автоматизований 
електропривод насоса нафтогону в умовах 
ПАТ «Транснаціональна фінансово-
промислова нафтова компанія 
«Укртатнафта»» 
Основна частина. Дослідження статичних і 
динамічних режимів роботи регульованого 
електропривода насоса 

асист. кафедри 
Алєксєєва Ю. О. 

6 

РОМАНЮК  
Сергій  
Вікторович 
 

Дипломна робота. Дослідження режимів 
роботи вентильно-індукторного 
електропривода підйому вантажу 
електронавантажувача ЕП-2014 

старш. викл. кафедри 
Істоміна Н. М. 

Додаток Б 

Аркуш заяви на дипломний проект (роботу) 

Завідувачеві кафедри_________________ 

(назва кафедри) 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                                                                                                (прізвище, ініціали) 

студент____курсу, групи ________ІЕЕСУ 

 за спеціальністю (напрямом)___________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                                                                (прізвище, ім 'я, по батькові) 

ЗАЯВА 
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Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи (проекту)__________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 «__» _______201_р. ________________                                                                              (підпис) 
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Додаток В 

Зразок титульної сторінки дипломного проекту 

Форма № Н-9.02 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА 
 
 
 
 
 

Пояснювальна записка 
до дипломного проекту  

спеціаліста 
 

на тему: «ЕЛЕКТРОПРИВОД НАСОСА ПОДАЧІ ТЕПЛОНОСІЯ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ НА БАЗІ КОТЕЛЬНІ ФІЛІЇ «КРЕМЕНЧУЦЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН» 

 
ОСНОВНА ЧАСТИНА: «ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

НАСОСА КОТЕЛЬНІ» 
 

 
 
 

                                                                               Виконав: студент 6 курсу, групи ЕВ–14–1 з сп 
зі спеціальності 7.05070207 – «Електромеханічне 
обладнання енергоємних виробництв» 
___________ Я. О. Колодяжний 

Керівник _________ Л. Г. Бойко 

Рецензент _________ В. О. Яковенко 
 
 
 
 
 

КРЕМЕНЧУК – 2015 року 
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Додаток Г 

Зразок титульної сторінки дипломної роботи 

Форма № Н-9.02 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснювальна записка 
до дипломної роботи 

спеціаліста 
 

на тему: «РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ 

АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ ЖИВЛЕННІ ВІД ДЖЕРЕЛА СИНУСОЇДНОЇ 

НАПРУГИ» 

 
 

                                                                                     Виконав: студент 5 курсу, групи ЕВ–14–1 сп 
       зі спеціальності 7.05070207 – 

«Електромеханічне  обладнання енергоємних 
виробництв» 

       ___________ І. В. Петренко 

      Керівник _________ Ю. В. Ромашихін 

      Рецензент _________ О. В. Стеценко 
 
 
 
 
 

КРЕМЕНЧУК – 2015 року 



57 

Додаток Д 

Зразок титульної сторінки комплексного дипломного проекту 

Форма № Н-9.02 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА 
 
 
 
 
 

Пояснювальна записка 
до комплексного дипломного проекту  

спеціаліста 
 

на тему: «ЧАСТОТНО- РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЕЛЕКТРОТАЛІ  
З СИСТЕМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НА БАЗІ ІНТЕРФЕЙСУ RS-485 

 
ОСНОВНА ЧАСТИНА: «РОЗРОБКА ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

МЕРЕЖІ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ» 
 

 
 

                                                                                      Виконав: студент 5 курсу, групи ЕС–14–1 сп 
       зі спеціальності 7.05070204 – 

«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» 

       ___________ М. О. Іваненко 

       Керівник _________ Ю. В. Зачепа 

       Рецензент _________ М. І. Сидоренко 
 
 

 
 
 

КРЕМЕНЧУК – 2015 року 
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Додаток Е 

 
Форма №Н-9.01 

Лист технічного завдання на дипломний проект (роботу) 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________________________________ 
                                                                                                                    (шифр і назва) 
Спеціальність____________________________________________________________________ 
                                                                                                                    (шифр і назва)                                              
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                               Завідувач кафедри________________ 
                                                                                                                                                  (підпис) 

                                                                                   _________________________________ 
                                                                                                «______»________________20___року 

 
З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема проекту (роботи)______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
керівник проекту (роботи)_________________________________________________________, 

                                                               ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №_____________________ 
2. Строк подання студентом проекту (роботи)_____________________________________________________ 
3. Вихідні дані до проекту (роботи)______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 
розробити)__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)_______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Продовження дод. Е 

6. Консультанти розділів проекту (роботи) 
Підпис, дата 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта завдання видав завдання прийняв 
    
    
    
    
    
    
    

 
7. Дата видачі завдання___________________________________________________ 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 
№ 
з/п 

Назва етапів дипломного 
проекту (роботи) 

Строк  виконання 
етапів проекту 

(роботи) 

Примітка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
                                                        Студент   _________  __________________________ 

                                                                                                       ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 
                              Керівник проекту (роботи) _____________  _________________________ 

                                                                                                       ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 
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Додаток Ж 

Оформлення реферату до дипломного проекту 

РЕФЕРАТ 

 
Дипломний проект містить: ____ с., ___ рис., ___ табл., __ додатки, __ посилань. 

Об’єкт дослідження – автоматизований електропривод циркуляційного насоса 

котельної установки. 

Мета роботи – розробка технічних рішень автоматизації електропривода 

циркуляційних насосів котельної установки при зміні подачі теплоносія в 

систему опалення. 

У даній роботі розглянутий принцип дії котельної установки в умовах 

філії «Кременчуцька» ТОВ СП «НІБУЛОН». Було проаналізовано обладнання, 

діючий стан насосів подачі теплоносія в системі опалення та розглянуті 

способи їх автоматизації. 

Для розв’язання задач автоматизації розрахована потужність та вибраний 

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

енергетичні характеристики електропривода насосів. 

Таким чином обґрунтований вибір системи перетворювач частоти – 

асинхронний двигун, створена математична модель, побудовані та 

проаналізовані графіки перехідних процесів системи. 

 

 

 

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ 

НАСОС, КОТЕЛЬНА УСТАНОВКА, МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ КОНТРОЛЕР. 
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Додаток И 

Оформлення переліку умовних позначень до дипломного проекту 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
ТОВ СП «НІБУЛОН» – Товариство з обмеженою відповідальністю 

сільськогосподарське підприємство; 

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 

Оформлення змісту до дипломного проекту 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП………………………………………………………………………………………9 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЬНІ В УМОВАХ ФІЛІЇ 

«КРЕМЕНЧУЦЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН»……………………………………………...11 

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

           1.1.1 Конструкція та принцип роботи котлів……………..................................................12 

          1.1.2 Технологічна характеристика живильних насосів котлів системи 

опалення……………………………..…………………………………………………….16 

     1.2 Нормативні показники подачі теплоносія в системі опалення котельні………….…19 

     1.3 Методи регулювання та вимоги до електропривода живильних насосів...…………22 

     1.4 Способи підвищення показників енергоефективності роботи електромеханічного 

обладнання котельні………………………………………………………………………28 

2 РОЗРАХУНОК ТА ВИБІР ОБЛАДНАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

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

      2.1 Розрахунок потужності електропривода насоса системи  опалення………………33 

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

      2.3 Функціональна схема автоматизованої системи котельні…………………………40 

      2.4 Регулювання параметрів котельної установки……………………………..……...41 

3 АНАЛІЗ ТА РОЗРАХУНОК СТАТИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАСОСІВ З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ ДЛЯ АСИНХРОННОГО 

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

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

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

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

4 РОЗРАХУНОК ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК…………61 

     4.1 Розробка математичної моделі електропривода…………………………...……...….61 

     4.2 Розрахунок динамічних режимів електропривода…………….………………….…66 
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Продовження дод. К 

5 ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ………………………………………..………...….73 

      5.1 Аналіз існуючого стану з енергоресурсозбереження електромеханічного обладнання 

котельні………………………………………………………………….…………………73 

      5.2 Обґрунтування впровадження перетворювача частоти для насоса системи 

опалення……………………………………………………..………………………….…78 

6 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА…………………………………….………………………85 

7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………93 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………..113 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..114 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………115 
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 Додаток Л 

Оформлення вступу до дипломного проекту  

(Л.1 перша сторінка) 

ВСТУП 

Теплоенергетичні установки широко використовуються в промисловості і 

комунальному господарстві для опалення й водопостачання будинків, робочих місць та ін. 

У теплоенергетичних установках використовують насоси для подачі живильної 

води в парові котли, переміщення нейтральних рідин у системах водопостачання. 

Насосами називаються агрегати, які слугують для нагнітання води, призначені для 

перекачування води та інших рідин. Для привода насосів використовують переважно 

асинхронні та синхронні електродвигуни змінного струму потужністю від десятків кВт до 

кількох МВт. 

Режим роботи насосної установки тісно пов’язаний з режимом роботи системи 

транспортування рідини в цілому. Однією з причин неекономічної роботи насосної 

установки є невідповідність робочих параметрів насоса (напір, подача) режиму роботи 

системи.  

У деяких умовах можуть виникати не тільки неекономічні, але навіть небезпечні 

для насоса і системи режими роботи. Для забезпечення економічних і безпечних режимів 

роботи насосних установок насамперед необхідно правильно вибрати склад обладнання, 

визначити найбільш економічні співвідношення різнотипних насосів. 

Як правило, насос повинен використовуватися в тих умовах роботи, на які він 

розрахований, тобто повинен перекачувати рідину, для якої він призначений. В іншому 

випадку насоси працюють в неекономічному режимі, погіршується ККД, збільшуються 

витрати електроенергії, ускладнюються та збільшується ціна обслуговування агрегата, 

який передчасно виходить з ладу. 

 

 

 

 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 

 

ДП.15.ІЕЕСУ.207.309.000.ПЗ 

 Розроб. Іванов І..П. 
 Перевір. Бойко Л.Г. 
 Реценз. Яковенко В.О. 
 Н. Контр. Бойко Л.Г. 
 Затвердж. Родькін Д.Й. 

Дослідження режимів роботи 
електропривода насоса котельні 

 
 

Лит. Аркушів 
 

КрНУ ім.. М. Остроградського, каф. САУЕ 



65 

 (Л.2 перша сторінка) 

 

Однією з важливих умов є використання насосів у режимах, відповідних їх 

номінальним параметрам. Відхилення робочих параметрів насосів від номінальних 

спричиняє зниження ККД і як наслідок збільшене споживання електроенергії. Це не 

означає, що насоси можуть працювати тільки в одній жорстко фіксованій точці. 

Допускається деяке відхилення робочих параметрів від значень, вказаних у каталогах, але 

при цьому вони не повинні виходити за межі робочої зони. 

Використання насосів за межами робочої зони значною мірою погіршує їх ККД і в 

ряді випадків позв’язане з переходом насосів у недопустимий режим роботи. 

На сьогодні встановлено, що значний економічний ефект може бути отриманий за 

рахунок введення регулювального привода, що дозволить не тільки підвищити якість 

технологічного процесу, але й зменшити споживання електричної енергії. У насосних 

установках групового характеру раціональною схемою регулювального ЕП є система   

ПЧ–АД, що забезпечує регулювання одиночного агрегата, його запуск, а також 

почерговий запуск усіх інших приводів. 

У даній роботі розглянуто принцип дії котельної установки в умовах філії 

«Кременчуцька» ТОВ СП «НІБУЛОН». Було проаналізовано обладнання, 

діючий стан насосів подачі теплоносія в системі опалення та розглянуто 

способи їх автоматизації. 

 
 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 
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Додаток М 

Оформлення висновку до дипломного проекту 

ВИСНОВКИ 

У результаті аналізу технологічного процесу котельної установки філії 

«Кременчуцька» ТОВ СП «НІБУЛОН» була встановлена необхідність автоматизації 

електроприводів циркуляційних насосів. За необхідності зміни подачі теплоносія 

регулювання продуктивності насосів виконується за допомогою регулювального клапана, 

що, у свою чергу, призводить до втрат електроенергії. Введення частотно-регулювального 

електропривода дозволить знизити витрати електроенергії, витрати на ремонт як 

електромеханічного обладнання, так і трубопроводів та запірної арматури, а  також 

подовжити ресурс обладнання. 

Проаналізовано технічні характеристики циркуляційних насосів котельної 

установки, та розглянуто питання введення автоматизованого електропривода. 

Для вирішення питань автоматизації були розраховані параметра двигунів та 

вибраний циркуляційний насос Grundfos Magna 40-100F. 

Були розраховані статичні та енергетичні характеристики насосів. Створено 

математичну модель і побудовано графіки перехідних процесів за різних умов. 

Автоматизована система керування побудована на основі програмуючого 

контролера ECL Comfort 110, який формує керуючу дію на перетворювач 

частоти. Він, у свою чергу, контролює швидкість обертання привідних двигунів 

циркуляційних насосів. 

Отримані в результаті виконаної роботи дані дозволяють обґрунтувати 

доцільність та перспективи використання даної системи в котельній на базі 

філії «Кременчуцька» ТОВ СП «НІБУЛОН». 
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Додаток Н 

Оформлення переліку використаних джерел до дипломного проекту 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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Госэнергоиздат, 1963. – 772 с. 

2. Башарин А. В. Примеры расчетов автоматизированного электропривода /                  

А. В. Башарин, Ф. Н. Голубев, В. Г. Капперман. – Л. : Энергия, 1971. – 440 с. 
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320 с. 
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10. Коренькова Т. В. Обоснование необходимости повышения управляемости 

насосных комплексов / Т. В. Коренькова, Ю. А. Алексеева // Вісник КДПУ : зб. наук. пр. 

КДПУ. – Вип. 3/2006 (38). Ч. 1. – Кременчук : КДПУ, 2006. – С. 87 – 90. 
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Додаток П 

Оформлення сторінки обкладинки додатків 
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Додаток Р 

Оформлення додатків до дипломного проекту (роботи) 

Додаток А 

Таблица А.1 – Паспортні дані циркуляційного насоса Aquario AC 159-160A 

Найменування Величина 

Номінальна потужність 12,0=нP кВт 

Напруга 380/220U н = В 

Частота живлення мережі 50=f Гц 

Частота обертання ротора =Ín 2950 об/хв 

Ковзання S=0,083 

Коефіцієнт потужності 72,0cos =ϕ  

ККД двигуна 57,0=η  

Номінальний струм 1,26 А
 

 

 

Рисунок А.1 – Габаритні розміри циркуляційного насоса Aquario AC 159–160A 
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Додаток С 

Оформлення аркуша пояснювальної записки дипломного проекту з основним 

написом за формою 2 

 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЬНІ В УМОВАХ ФІЛІЇ 

«КРЕМЕНЧУЦЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН» 

1.1 Опис технологічного процесу обладнання котельні 

У даному дипломному проекті описується котельна установка 

адміністративно-побутового корпусу філії «Кременчуцька» ТОВ СП 

«НІБУЛОН». Підприємство є перевантажувальним терміналом для зберігання, 

завантаження і розвантаження зернових та олійних культур. 

Дана котельна установка розміщується на першому поверсі 

адміністративно-побутового корпусу в спеціально відведеному для цього місці. 

Котельна установка призначена для обігріву приміщень будівлі, у якій вона 

розташована, також для постачання корпусу гарячою водою та вентиляції. 

Рух теплоносія по замкненому колу через котли до розподільчої гребінки 

здійснюється завдяки циркуляційним насосам К2.1 і К2.2. У розподільчій гребінці К7, 

підігріта котлами вода змішується з водою з поворотного контуру систем гарячого 

водопостачання, опалення та вентиляції. Після цього в підігрітому стані вона 

розподіляється за напрямками. Циркуляційний насос К5 виконує подачу теплоносія до 

водопідігрівача, у якому завдяки теплообміну підігрівається вода для системи гарячого 

водопостачання. Насос К3 виконує подачу теплоносія в систему опалення будівлі 

адміністративно-побутового корпусу. 
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Додаток Т 

Оформлення аркуша пояснювальної записки дипломного проекту з основним 

написом за формою 2.а 

 

У даній будівлі також використовується примусова приточно-витяжна система 

вентиляції, яка в зимовий час виконує функцію додаткового опалення, окрім основної 

системи опалення. Для підігріву повітря системи вентиляції теплоносій подається до 

вентиляційної камери завдяки насосу К4. 

Підживлення системи гарячого водопостачання та опалення здійснюється із 

системи холодного водопостачання через клапан. Тиск у системі регулюється завдяки 

розширювальному баку. Рівень подачі теплоносія в систему опалення здійснюється 

регулювальним клапаном HRB3 Ду 25 з приводом AMV 162, яким керує контролер ECL 

Comfort 110. 

  

Рисунок 1.1 – Розподільча гребінка 
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Додаток У 

Бланк рецензії  

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
Форма № Н-10.12у 

 

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) 
 
 

Студента____________________________________________________________________________________________ 
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

Код напряму (спеціальності)__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                        (назва напряму, спеціальності) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Група____________________     Курс_______________ 

інститут/факультет___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Тема _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Дата одержання роботи        «_____» _______________ 20___ р. 

Рецензент __________________________________________________________________________________ 
                                                              (вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 
 

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Додаток Ф 

Бланк відгуку керівника роботи 
 

ВІДГУК 
керівника дипломного проекту (роботи) 

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”  
 

виконаного на тему: ___________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 
студентом (кою)_______________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

(складається у довільній формі із зазначенням: головної мети дипломного 
проекту (роботи), в інтересах або на замовлення якої організації він виконаний 
(у рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ тощо); 
відповідності виконаного ДП (ДР) завданню; ступеня самостійності при 
виконанні ДП (ДР); рівня підготовленості дипломника до прийняття сучасних 
рішень; умінь аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні 
(інженерні, наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні 
технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та 
аналізувати результати експерименту; найбільш важливих теоретичних і 
практичних результатів, апробації їх (участь у  конференціях, семінарах, 
оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо); загальної оцінки 
виконаного ДП (ДР), відповідності якості підготовки дипломника вимогам 
ОПП і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації; інші питання, які 
характеризують професійні якості дипломника) 
 
 
 
 
 
 
Керівник  
дипломного проекту (роботи) 
_______________________      ___________      ___________________ 
(посада, учене звання, науковий ступінь)                       (підпис)                      (ініціали, прізвище)  
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Додаток Х 

Аркуш переліку презентаційного матеріалу  

 

Перелік слайдів презентаційного матеріалу до дипломного проекту або роботи 

1. Назва слайда           

2. Назва слайда                 

3. Назва слайда          

4. Назва слайда           

5. Назва слайда           

6. Назва слайда                                      

7. Назва слайда                                                                                                                             

8. Назва слайда                                                                                                                             

9. Назва слайда                                                                                                                             

 

 

Студент-дипломник                                   _____________                                   О. К. Іванов 

     (підпис)  

Керівник дипломного проекту (роботи) _____________                                           Ю. В. Зачепа 

   (підпис) 

 

 

Слайди презентаційного матеріалу виконані відповідно до встановлених вимог 

 

Нормоконтроль                                                _____________                       Л. Г. Бойко  
                                                                                    (підпис) 
 
Рецензент                                                          _____________                  В. О. Яковенко  
                                                                                    (підпис) 
 

Завідувач кафедри                                           _____________                      Д. Й. Родькін  
                                                                                    (підпис) 
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Додаток Ц 
Приклад оформлення слайдів презентаційного матеріалу до роботи (проекту) 
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Продовження додатка Ц 
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Продовження додатка Ц 
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Продовження додатка Ц 

 

Номер 
прим. 

Найменування Площа 
м2 

Кат. 
прим. 

1 Кімната охорони 22,17  
2 Санвузол 9,26  
3 Душова 1,66  
3* Приміщення для зберігання 

прибирального інвентарю 
2,20  

4 Тамбур 2,00  
5 Кімната охорони 8,81  
6 Сходова клітина 13,58  
7 Тамбур 3,86  
8 Кабінет головного бухгалтера 9,69  
9 Бухгалтерія 22,17  
10 Кабінет зам головного бухгалтера 9,26  
11 Кімната прийому документів 6,90  
12 Кабінет головного інженера 11,77  
13 Приміщення фахівців 17,60  
14 Приймальня 11,59  
15 Коридор 25,17  
16 Тамбур 2,54  
17 Кабінет директора 19,11  
18 Кабінет головного енергетика 13,83  
19 Кабінет головного механіка 10,47  
20 Електрощитова 4,45 Д 
21 Теплогенераторна 7,46 Г 
21* Тамбур 1,64  
22 Тамбур 3,03  
23 Санвузол 2,66  
24 Душова 1,66  
25 Кімната особистої гігієни 4,82  
26 Гардеробна 10,00  
27 Санвузол 2,66  
28 Душова 1,66  
29 Кімната зберігання зразків 7,02 В 
30 Коридор 4,20  
31 Коридор 3,86  
32 Кімната технічного аналізу 24,98 Д 
33 Кімната завідуючого лабораторією 10,35  
34 Кімната попереднього аналізу 13,03 Д 
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Продовження додатка Ц 

СХЕМА ТРУБОПРОВОДІВ ТА СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЬНІ 4

Схема трубопроводів котельні

Позначення Марка 
обладнання

Найменування Кіл.

К1.1, К1.2

Wiessman

n 
Vitogaz 100-

F

Котли чавунні водогрійні 
потужністю 50 кВт.

2

К2.1, К2.2 UPS 4 50 
F

Циркуляційний насос 
контура котла Р=0,115 кВт

2

К3 MAGNA 
D40–100F

Циркуляційний насос 
системи опалення Р=0,180 

кВт

1

К4 UPSD 32–80
Циркуляційний насос 

системи вентиляції Р=0,195 
кВт

1

К5
MAGNA 

D40–100F

Циркуляційний насос 
системи теплопостачання 
водопідігрівачів Р=0,180 

кВт

1

К6 UP 15–14

Циркуляційний насос 
системи гарячого 

водопостачання Р=0,025 
кВт

2

К7 ГОСТ 
8732–78

Гідравлічний вирівнювач 1

К8
REFLEX S 

300
Водопідігрівач ємкісний 2

К9
GT–HR–

300V
Бак розширювальний 2

К10 AVTB 25 Регулятор температури 1

К11 HRB 3
Поворотний регулюючий 

клапан
2

0–

Специфікація обладнання 

котельні
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и
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СТРУКТУРНА СХЕМА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ
ПЧ-АД В ПАКЕТІ MATLAB
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