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Загальні вимоги до виконання дипломних робіт
Дипломна робота друкується та подається до Екзаменаційної комісії з
рецензією провідного спеціаліста та відгуком наукового керівника.
Захист дипломної

роботи

відбувається

на

відкритому засіданні

Екзаменаційної комісії та регламентується "Положенням про порядок
створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії". До захисту
допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки
студентів,

допущених

до

захисту

дипломних

робіт,

затверджуються

заступником директора з навчально-методичної роботи.
Перед захистом дипломних робіт Екзаменаційній комісії голова циклової
комісії подає такі документи:
- зведену відомість про виконання студентами навчального плану і отримані
ними бали з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик;
- відгук наукового керівника про дипломну роботу;
- рецензію на дипломну роботу спеціаліста відповідної кваліфікації і профілю.
Екзаменаційній комісії можуть бути подані також матеріали, що
характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи: друковані
статті за темою роботи, документи, які підтверджують практичне застосування
роботи.
Процедура захисту включає:
- доповідь студента про зміст роботи;
- запитання до автора роботи;
- відгук наукового керівника на дипломну роботу;
- відповіді студента на запитання членів Екзаменаційної комісії;
- заключне слово студента;
- рішення Екзаменаційної комісії про оцінку роботи.
Вступне слово необхідно підготувати заздалегідь у формі виступу, в
якому доцільно висвітлити такі питання: обґрунтування актуальності теми
дослідження, мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження, зміст роботи, її
найбільш суттєві та цікаві моменти. У виступі мають міститися також

відповіді на зауваження наукового керівника, рецензента. Доповідь студента
не повинна перевищувати за часом 10-15 хвилин.
Для кращого сприйняття матеріалу присутніми бажано створити
презентацію у форматі PowerPoint й продемонструвати її.
Отримані бали

за дипломну роботу виставляються на закритому

засіданні Екзаменаційної комісії відкритим голосуванням простою більшістю
голосів членів комісії.
Студенти, які на захисті дипломної роботи отримали незадовільну
оцінку, відраховуються з вищого навчального закладу і їм видається
академічна довідка. Студенти, які не захистили дипломну роботу у зв’язку з
неявкою без поважних причин чи отриманням незадовільної оцінки, мають
право на повторну атестацію протягом трьох років після відрахування з
Університетського коледжу ( у період роботи, згідно з затвердженим графіком,
Екзаменаційної комісії з відповідної спеціальності).
Структура та склад дипломної роботи
Оформлення дипломної роботи має відповідати загальним вимогам до
наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація.
Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення»
Текст набирають на комп'ютері через 1,5 міжрядкові інтервали (29-30
рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша
білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового редактора - Times
New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва - не менше 25 мм, справа - не менше
10 мм, зверху і знизу - не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким,
щільність тексту - однаковою.
Дипломна робота повинна містити такі структурні частини:
• титульний аркуш;
• зміст;
• перелік умовних позначень (за необхідністю);
• вступ;

• основну частину;
• висновки;
• список використаної літератури;
• додатки (за необхідністю).
Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки
структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ»,
«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ»
друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без
крапки).
Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом навпроти
кожної складової дипломної роботи проставляються номери сторінок, які
вказують на початок викладення матеріалу.
Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи,
позначення, то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту як
«Перелік умовних позначень», що подається у вигляді окремого списку, який
розміщують перед змістом, після завдання. Перелік слід друкувати у дві
колонки, у лівій за абеткою наводять скорочення, у правій - детальне
розшифрування.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, таблиць
подають арабськими цифрами без знака №.. Нумерація сторінок роботи має
бути наскрізною (включаючи ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому
куті аркуша без крапки. Складові дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК
УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують.
Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з
нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими
ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад:

«2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають
заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами
(крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не
ставлять.
Першою сторінкою є титульний аркуш, який входить до загальної
нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться.
Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі «Вступу» .
На титульному аркуші зазначають повну назву вищого навчального
закладу, циклової комісії; тему роботи; дані про студента, наукового керівника
та консультанта, місто та рік подання дипломної роботи до захисту.
Скорочення у назвах вищого навчального закладу та теми дипломної роботи
не допускаються.
Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи та
підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки.
Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно
відтворювати цитований текст,

оскільки найменше скорочення може

спотворити зміст, викладений автором. Посилання в тексті на джерела
наводять

відповідно

до

стандарту

ДСТУ

8302:2015

«Інформація

та

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила
складання».
Наприкінці
літератури. До

дипломної
цього

списку

роботи

наводиться список

включаються

публікації

використаної
вітчизняних

і

зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються
мовою видання.
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах
розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації
складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку.
Наприклад, Рис. 1.2. - другий рисунок першого розділу. Номер, назва

ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією,
відокремлених крапкою.
Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані
вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках
роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої
більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках.
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю
слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується
вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в
тексті. При цьому по тексту слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад
«... у табл. 2.1». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації скорочено
пишуть слово «дивись», наприклад «див. табл. 3.2».
Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах
розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених
крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.
Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої
великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст
таблиці.
Якщо зміст таблиці не вміщується на одну сторінку, то на наступній
сторінці у верхньому правому куті зазначається «Продовження таблиці...».
Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на наступних
її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний
додаток друкується з нової сторінки.
З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово
«Додаток______________ » (але без знака №) і велика літера, що позначає
додаток. Наприклад: «Додаток Б». Додатки позначаються великими літерами
української абетки, за винятком Ґ, Є, І,Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з
першої великої симетрично відносно тексту сторінки.
Текст кожного додатка, може бути поділений на розділи й підрозділи, які
нумерують у межах кожного додатка. Якщо зміст додатка не вміщується на
одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті зазначається
«Продовження додатку...».
Рекомендований обсяг дипломного проекту (роботи) - 60-80 сторінок. До
цих обсягів не включають список використаних джерел та додатки.
Допускається відхилення в межах ± 10%.
Критерії оцінювання дипломної роботи
При оцінюванні дипломної роботи враховується
-

чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і

теми роботи в цілому;
-

науковість стилю викладання;

-

відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

-

правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.
Оцінювання результатів захисту дипломної роботи здійснюється у

порядку, передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю знань
за 100-бальною шкалою:
Рейтингова
оцінка
A

Оцінка за шкалою
університету
90-100
балів
82-89 балів

B
C

75-81 балів
69-74 балів.

D

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками.
Дуже добре - достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без
суттєвих (грубих) помилок.
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок.
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної діяльності

E
F

60-68 балів
1-59 балів

Достатньо – мінімально можливий допустимий
рівень знань (умінь).
Незадовільно

За результатами захисту дипломної роботи екзаменаційна комісія вирішує
питання про присвоєння випускнику відповідної кваліфікації і про видачу
диплома державного зразка.

