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ВСТУП 

 

 У цьому виданні викладено загальні вимоги до порядку підготовки, вико-

нання і захисту дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 

7.8.05010102 «Інформаційні технології проектування». Вони розроблені на ос-

нові стандартів Національного технічного університету «ХПІ» [1, 2] та мето-

дичних вказівок до виконання дипломної роботи спеціаліста за фахом «динамі-

ка та міцність» [3, 4].  

 У даному виданні систематизовано та узагальнено багаторічний досвід 

кафедри «Динаміка та міцність машин» з підготовки фахівця інженера-

системотехніка, використано найбільш оптимальні вимоги стандартів НТУ 

«ХПІ»,  національних і міждержавних стандартів [5, 6]. 

 Запропоновані методичні вказівки складаються з трьох розділів. У пер-

шому розділі описано загальні положення, якими керуються студенти НТУ 

«ХПІ» при підготовці дипломної роботи, наведено перелік необхідних докуме-

нтів та викладено порядок захисту дипломної роботи магістра.  

 У другому розділі подано детальний опис правил оформлення документів 

дипломної роботи магістра за фахом «Інформаційні технології проектування» та 

наведено приклади їх заповнення. Особливо детально описано вимоги до науково-

дослідної частини звіту про виконання дипломної роботи. Ця частина була обго-

ворена на спеціальному засіданні кафедри «Динаміка та міцність машин». 

 У третьому розділі наведено вимоги до оформлення тексту звіту з вико-

нання дипломної роботи. В основу розділу покладено стандарт СТВУЗ-ХПІ-

3.01-2010, що регламентує оформлення текстових документів, й ураховано нау-

кову специфіку робіт зі спеціальності «Інформаційні технології проектування».  
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1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

 1.1 Склад документів дипломної роботи 

 

Дипломна робота (ДР) за формою – це комплект документів, на підставі 

яких студент спеціальності 7.8.05010102 «Інформаційні технології проектуван-

ня» одержує кваліфікацію магістра.  

Склад документів дипломної роботи такий: 

1) титульний аркуш; 

2) відомість документів (ВД) дипломної роботи;  

3) завдання на виконання дипломної роботи; 

4) звіт про виконання дипломної роботи; 

5) програмні документи; 

6) плакати та інші ілюстративні матеріали; 

7) рецензія на дипломну роботу; 

8) відгук керівника; 

9) ксерокопії публікацій за темою роботи. 

За час, відведений на виконання дипломної роботи, студент зобов’язаний 

одержати завдання за темою дипломної роботи, виконати його, підготувати за-

значені вище документи і захистити роботу в Державній екзаменаційній комісії. 

При цьому всі текстові й графічні документи повинні бути виконані акуратно, 

без орфографічних помилок і відповідати вимогам до оформлення дипломних 

робіт і текстових технічних документів [1, 2]. 

 

 1.2 Порядок виконання дипломної роботи 

 

 1.2.1 Теми ДР і керівника роботи пропонує кафедра або студент сам може 

запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розроб-

ки. Теми ДР мають бути актуальними, відповідати сучасному стану й перспек-

тивам розвитку науки і техніки. 
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1.2.2 Тему ДР студент вибирає в період дослідницької практики й у приз-

начений строк подає заяву на ім’я завідувача кафедри про затвердження теми і 

керівника дипломної роботи. 

1.2.3 Тема дипломної роботи і її керівник розглядаються на засіданні ка-

федри і затверджуються наказом ректора по НТУ «ХПІ».  

1.2.4 Студент зобов’язаний одержати завдання за темою дипломної робо-

ти у керівника, при цьому керівник повинен забезпечити відповідність завдання 

паспорту спеціальності 7.8.05010102 «Інформаційні технології проектування» і 

відведеному терміну на виконання роботи. 

1.2.5 Ознайомившись із завданням, студент спільно з керівником складає 

план виконання ДР. 

1.2.6 Завдання з економічного обґрунтування, охорони праці та навколи-

шнього середовища та цивільної оборони видають призначені й затверджені 

кафедрою консультанти. Вимоги до виконання цих частин ДР студент повинен 

одержати відповідно на кафедрах охорони праці, цивільної оборони та економі-

ки. 

1.2.7 Керівник ДР рекомендує студенту необхідні джерела інформації, 

проводить з ним передбачені розкладом консультації і перевіряє виконання ро-

боти за етапами і в цілому. 

1.2.8 У встановлений термін студент звітує перед керівником і завідува-

чем кафедри, які фіксують ступінь готовності дипломного проекту або диплом-

ної роботи. 

 

1.3 Порядок захисту дипломної роботи 

 

1.3.1 Закінчену дипломну роботу, підписану консультантами і нормокон-

тролером, студент подає керівнику.  

1.3.2 Керівник оцінює готовність ДР до захисту на підставі критеріїв, що 

викладені у цих методичних вказівках, підписує ДР і складає письмовий відгук, 

що характеризує виконану студентом роботу з усіх розділів. 
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1.3.3 На підставі відгуку завідувач кафедри приймає рішення про допуск 

проекту або роботи до захисту і ставить підпис на титульному аркуші ДР.  

1.3.4 Дипломна робота направляються на рецензію фахівцю, який приз-

начається кафедрою з числа осіб, що працюють на промислових підприємствах, 

у конструкторських і науково-дослідних організаціях. Направлення на рецензу-

вання й інформацію про терміни студент одержує у секретаря кафедри. Рецен-

зія оформляється відповідно до вимог університету. Рецензія повинна бути під-

писана рецензентом і завірена за місцем його роботи. 

1.3.5 За тиждень до захисту завідувач кафедри створює комісію з викла-

дачів, на якій визначається ступінь готовності студента до захисту. У зазначе-

ний строк студент пред’являє комісії дипломну роботу, відгук керівника, а та-

кож графічний матеріал (плакати). 

1.3.6 Дипломна робота разом із відгуком, рецензією та ксерокопіями на-

друкованих статей у встановлений строк подається в Державну екзаменаційну 

комісію (ДЕК). 

1.3.7 Прийняття роботи ДЕК здійснюється у формі публічного захисту. 

Основним ілюстративним матеріалом при захисті ДР є плакати. Допускається 

подавати ілюстративний матеріал на слайдах та прозорих плівках (фоліо). У 

цьому випадку усі члени ДЕК повинні бути забезпечені роздавальним матеріа-

лом, що дублює слайди й фоліо. 

Захист включає: 

1) виступ виконавця роботи – доповідь до 10 хвилин, у якій викладаються 

основні положення і результати роботи; 

2) відповіді в усній формі на запитання, які задають члени комісії і прису-

тні на ній; 

3) читання секретарем ДЕК рецензії на дипломну роботу; 

4) відповідь виконавця на зауваження рецензента. 

1.3.8 Дані про захист дипломної роботи до протоколу засідання заносить 

секретар ДЕК. Оцінка за виконану роботу виставляється головою ДЕК на осно-

ві думки членів комісії, заноситься до протоколу засідання разом з рекоменда-
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ціями з дипломної роботи і рішенням про присудження відповідної кваліфікації 

магістра студентові. 

1.3.9 Усі матеріали з дипломної роботи здаються секретареві ДЕК і збері-

гаються в архіві НТУ «ХПІ».  
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2 ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

 2.1 Загальні вимоги до документів дипломної роботи 

 

 Документи дипломної роботи слід виконувати українською мовою. Вико-

нання російською або будь-якою іншою іноземною мовою допускається з до-

зволу завідувача кафедри та деканату. 

 Документи дипломної роботи повинні бути оформлені відповідно до ви-

мог нормативних документів: стандартів НТУ «ХПІ» [1, 2] та цих методичних 

вказівок кафедри «Динаміка та міцність машин». 

 Перед поданням на затвердження завідувачу кафедри документи ДР мають 

пройти нормоконтроль у незалежного експерта з числа співробітників кафедри. 

 Документи дипломної роботи магістра спеціальності 7.8.05010102 «Інфо-

рмаційні технології проектування» умовно можна поділити на чотири частини: 

 стандартні титульні документи – титульний аркуш ДР, відомість до-

кументів ДР, завдання на виконання ДР; 

 звіт про виконання ДР; 

 програмні документи; 

 графічна частина – плакати та інші ілюстративні матеріали. 

 Текстові документи повинні бути зброшуровані в обкладинку у такій по-

слідовності: 

1) титульний аркуш ДР; 

2) відомість документів ДР; 

3) завдання на виконання ДР; 

4) звіт про виконання ДР; 

5) програмні документи; 

6) копії плакатів до ДР у форматі А4 (210х297 мм). 

 Номери сторінок ставлять тільки у текстових документах звіту про вико-

нання ДР згідно з вимогами (див. далі пр. 2.3). Сторінки інших документів не 

нумерують. 
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 2.2 Вимоги до оформлення стандартних титульних документів 

 

 2.2.1 Титульний аркуш дипломної роботи 

 Титульний аркуш ДР виконують за стандартною формою [1], приклад її 

заповнення наведено в додатку А. Шифр ДР, що проставляється на титульному 

аркуші, складається з індексу групи та номера теми за наказом через крапку 

(наприклад – для студента групи І-17Б, тема ДР якого згідно з наказом ректора 

НТУ «ХПІ» по переліку за № 11, шифр ДР такий: І-17Б.11).  

 

 2.2.2 Відомість документів дипломної роботи 

 У відомість документів дипломної роботи (далі – відомість) записують 

усі документи, що виконані в даній роботі й подаються до ДЕК. Форма ВД ста-

ндартизована [1] і приклад її заповнення наведено в додатку Б. 

Запис документів у відомості роблять по розділах: 

- «Документи загальні»; 

- «Програмні документи»; 

- «Плакати» або інший вид ілюстративного матеріалу. 

 Якщо в дипломній роботі відсутній який-небудь вид документів, розділ 

виключають. 

 Перший розділ «Документи загальні» є обов’язковим. До нього запису-

ють завдання на виконання ДР і звіт про виконання ДР. 

 Найменування розділів подають у графі «Найменування документа» у ви-

гляді заголовка і підкреслюють. 

 Графи відомості заповнюють таким чином: 

- у графі «Найменування виробу, об’єкта або теми» для програмних до-

кументів – найменування програмного виробу, для плакатів та інших видів ілю-

стративного матеріалу – найменування теми плаката; 

- у графі «Найменування документа» зазначають або найменування роз-

робленого документа, наприклад: «текст програми» або тему плакату, напри-

клад: «постановка задачі», «результати розрахунку»; 

- у графі «Формат» наводять формат, на якому виконано документ. Як-
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що документ виконаний на декількох аркушах різного формату, то в цій графі 

ставлять зірочку, а в графі «Примітка» називають усі формати, на яких викона-

но документ; 

- у графі «Кільк.» зазначають кількість аркушів, на яких виконано до-

кумент. 

 У графах основного напису подають: 

а) у лівому блоці в графі «Прізвище» треба надрукувати : 

- навпроти рядка «Розроб.» – прізвище студента виконавця ДР; 

- навпроти рядка «Перев.» – прізвище наукового керівника ДР; 

- навпроти рядка «Н.конт.» – прізвище нормоконтролера ДР; 

- навпроти рядка «Затв.» – прізвище завідувача кафедри «Динамі-

ка та міцність машин»; 

б) у правому блоці: 

- у верхній широкій графі – шифр дипломної роботи і код відомо-

сті документів (наприклад: І-17Б.11 ВД, див. додаток Б); 

- у нижній графі  – тему дипломної роботи і надпис: Відомість 

документів; 

- у графі «Літ.» – вид роботи за першими буквами (дипломна ро-

бота магістра – Д Р М, див. додаток Б). 

- у графі в правом нижньому куті – скорочене найменування вузу 

і кафедри. 

 

 2.2.3 Завдання на виконання дипломної роботи 

 Завдання на виконання ДР виконують за стандартною формою [1], яка 

складається з двох частин (приклад її заповнення наведено у додатку В). 

 У першій, титульній частині завдання указують тему ДР; скорочений 

зміст завдання; вихідні дані; документи, які необхідно виконати. 

 Друга частина – це таблиця, яка має назву «План виконання дипломної 

роботи» і заповнюється студентом-дипломником сумісно з науковим керівни-

ком ДР. Типовий план виконання дипломної роботи магістра зі спеціальності 

7.8.05010102 «Інформаційні технології проектування» наведено у додатку В. 
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 2.3 Вимоги до оформлення звіту про виконання дипломної роботи 

 

 2.3.1 Структура звіту про виконання дипломної роботи 

 2.3.1.1 Звіт про виконання дипломної роботи – це науково-технічний тек-

стовий документ, який умовно можна розділити на три частини, що послідовно 

включають такі структурні елементи: 

 - заголовна частина: 

1) титульний аркуш; 

2) реферат; 

3) зміст; 

4) перелік позначень і скорочень (у разі наявності). 

- основна частина: 

1) вступ; 

2) літературний огляд;  

3) постановка задачі; 

4) розробка розрахункової схеми; 

5) побудова математичної моделі; 

6) опис методу й алгоритму дослідження; 

7) розробка комп’ютерної програми дослідження;  

8) вибір та обґрунтування експериментальних методів; 

9) опис експериментальної установки; 

10) аналіз результатів розрахунків або експерименту; 

11) економічне обґрунтування; 

12) частина з охорони праці та навколишнього середовища; 

13) частина з цивільної оборони. 

- заключна частина: 

1) висновок; 

2) список джерел інформації; 

3) додатки (у разі наявності). 



14 

 2.3.1.2 Кожен структурний елемент звіту про виконання ДР (далі – елеме-

нти) починають з нової сторінки. Заголовки елементів: «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», 

«ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВОК», 

«СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ», «ДОДАТОК» не нумерують, виконують 

великими літерами без крапки наприкінці і не підкреслюють. Заголовки елеме-

нтів основної частини нумерують. Детальний опис вимог до оформлення тексту 

структурних елементів документа наведено далі в розд. 3. 

 2.3.1.3 Нумерація сторінок звіту повинна бути наскрізною для всього до-

кумента, крім сторінки елементу «РЕФЕРАТ», яку не нумерують і в загальне 

число сторінок звіту не включають. На титульному аркуші (ТА), що є першим 

аркушем документа, номер не ставлять, але враховують його у загальній нуме-

рації. Таким чином, перший номер ставиться на сторінці «ЗМІСТ», тобто на 

сторінці два. Аркуші документа нумерують арабськими цифрами, проставляю-

чи їх у правому верхньому кутку аркуша без будь-яких позначок. 

 2.3.1.4 Обсяг основної частини звіту не повинен перевищувати 100 сторі-

нок,  при цьому встановлено такі максимальні розміри частин [1]: 

- з економічного обґрунтування – 10 сторінок; 

- з охорони праці та навколишнього середовища – 10 сторінок; 

- з цивільної оборони – 5 сторінок. 

 Мінімальний обсяг тексту основної частини звіту не повинен бути менш 

ніж 70 сторінок. Обсяг заголовної і заключної частин звіту не нормуються. 

 

 2.3.2 Титульний аркуш 

 Титульний аркуш є першим аркушем звіту. Його включають до загально-

го числа сторінок звіту, але номер сторінки не ставлять. Він повинен бути на-

писаний тільки державною мовою. Зразок титульного аркуша в електронному 

виді студент може одержати на кафедрі. На титульному аркуші мають стояти 

підписи всіх посадових осіб, зазначених на ньому. Приклад заповнення титуль-

ного аркуша наведено в додатку Г. 
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 2.3.3 Реферат 

 Реферат – це стислий виклад змісту основної частини звіту, необхідний 

для початкового ознайомлення з документом. Реферат повинен містити: відо-

мості щодо обсягу звіту про виконання дипломної роботи; перелік ключових 

слів; власне текст реферату. Ці складові реферату відділяються одне від одного 

вільним рядком. Обсяг реферату не може перевищувати однієї сторінки і дру-

кується через 1 міжрядковий інтервал. 

 Зміст і порядок оформлення реферату такий: 

1) Перший рядок реферату повинен містити відомості про обсяг звіту з 

виконання дипломної роботи, які включають: кількість сторінок; кількість ілю-

страцій і таблиць, кількість джерел інформації і додатків. 

Приклад 

 Звіт про виконання ДР: 76 с., 22 рис., 7 табл., 26 джерел, 5 додатків 

 2) Через один вільний рядок у другому рядку реферату без абзацу наво-

диться перелік ключових слів, який включає від п’яти до семи слів (словоспо-

лучень) у називному відмінку, записаних у рядок через кому великими літера-

ми. Як ключові слова використовуються загальноприйняті науково-технічні те-

рміни, що відображають предмет і метод дослідження. Ключові слова повинні 

мати сенс для інформаційного пошуку.  

 Приклад 

 Ключові слова: РОТОР, ТУРБІНА, МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, 

КОЛИВАННЯ, НАДІЙНІСТЬ 

 3) Текст реферату повинен починатися з абзацу і у короткій формі відо-

бражувати такі етапи дипломної роботи: мета та предмет дослідження; який ме-

тод або методика була розроблена під час дослідження; яка комп’ютерна тех-

нологія була розроблена; які результати були отримані. 

 Текст реферату виконують трьома мовами: українською, російською й 

англійською (німецькою, французькою тощо). Першим наводиться текст, напи-

саний основною мовою звіту, останнім – англійською мовою. Текст реферату 
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кожною мовою не може перевищувати 7 рядків. 

 Сторінки реферату не нумерують і в загальне число сторінок звіту не 

включають. Приклад реферату звіту про виконання ДР наведено в додатку Д. 

 

 2.3.4 Зміст 

До змісту включають структурні елементи звіту в такій послідовності: 

- перелік позначень і скорочень, 

- вступ, 

- найменування розділів і підрозділів основної частини, 

- висновок, 

- список джерел інформації, 

- додатки з їх  найменуваннями. 

 Найменування елементів звіту записують малими літерами з першої ве-

ликої, у тому числі найменування розділів і підрозділів пишуть разом з їх по-

рядковими номерами. 

 Номери сторінок повинні бути розташовані один під іншим. Слово «сторін-

ка» чи його скорочення не пишуть. Закінчення найменувань відокремлюють від 

номерів сторінок крапками. Приклад оформлення змісту наведено в додатку Е. 

 

 2.3.5 Перелік позначень і скорочень 

 Якщо у тексті документа застосовуються умовні позначення, скорочення, 

символи, одиниці вимірювання, які не передбачені чинними стандартами, а та-

кож специфічна термінологія, то їх перелік має бути поданий у вигляді окремо-

го списку. 

 Перелік повинен розташовуватись стовпцем, у якому зліва в алфавітному 

порядку наводяться умовні позначення, скорочення тощо, а справа – їх деталь-

на розшифровка. 

 Перелік наводять у такій послідовності: скорочення (у тому числі й абре-

віатурні); умовні (літерні) позначення; символи хімічних елементів та сполук; 
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одиниці вимірювання; терміни. 

 Для літерних позначень установлено такий порядок запису: спочатку в 

алфавітному порядку подають умовні позначення літерами українського (росій-

ського) алфавіту, потім – латинського й останніми – грецького. 

 

 2.3.6 Оформлення основної частини звіту про виконання ДР 

 2.3.6.1 Структура основної частини 

 Основна частина дипломної роботи складається з чотирьох частин:  

- проектно-дослідної, за спеціальністю «Інформаційні технології проек-

тування»; 

- економічного обґрунтування; 

- з охорони праці та навколишнього середовища; 

- з цивільної оборони. 

 У рамках тем дипломних робіт за спеціальністю «Інформаційні технології 

проектування» можна виділити чотири напрямки: 

1) Комп’ютерні системи автоматизованого проектування та інженер-

ного розрахунку – розробка систем проектування на основі параметричного мо-

делювання механічних об'єктів, розробка модулів проектування та інженерного 

розрахунку або системи інтеграції існуючих пакетів САПР та інженерного ана-

лізу. 

2) Інтернет-орієнтовані системи проектування та/або обробки інфор-

мації – розробка інформаційних систем збору, обробки або візуального пред-

ставлення даних із застосуванням Інтернет технологій. Створення Інтернет - 

орієнтованих систем представлення знань та  штучного інтелекту. Створення 

спеціалізованих систем автоматизованого проектування та/або інженерного ро-

зрахунку побудова інтегрованих комп’ютерних систем, які реалізують хмарові 

технології: віддалене керування, віддалений доступ, мережевий обмін  даними 

та розрахунковими ресурсами.  

3) Інформаційні системи обробки результатів експериментальних дослі-

джень  механічних процесів – розробка комп’ютерних методик для управління 
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проведення експерименту, а також для аналізу й обробки отриманих експери-

ментальних даних при дослідженні механічних процесів або явищ. 

4) Комп’ютерне моделювання складних об’єктів і процесів – розробка ме-

тодик та алгоритмів  параметричного проектування складних об’єктів чи процесів 

на основі існуючих програмних пакетів САПР та інженерного аналізу.  

 Кожний розділ повинен мати конкретне найменування відповідно до змі-

сту завдання на дипломну роботу. Допускається розбивка розділів на підрозді-

ли. Детальний опис нумерації, порядку розбивки на підрозділи і оформлення 

тексту наведено далі в розд. 3. 

 У загальному випадку зміст проектно-дослідної частини роботи включає 

такі розділи: 

1) вступ; 

2) літературний огляд;  

3) постановка задачі; 

4) побудова логічної моделі комп'ютерної системи проектування (для 1, 

2 та 3 напрямків ДР); 

5) побудова параметричної моделі об'єкту проектування (для 3 напрям-

ку – розробка моделі експериментальної установки); 

6) опис функціональних можливостей існуючої комп’ютерної системи 

проектування (для 4 напрямку ДР, та для випадків коли використову-

ються існуючі програмні пакети) 

7) розробка методів і алгоритмів проектування та розрахунку 

(для 3 напрямку – вибір та обґрунтування методів обробки експеримента-

льної інформації); 

8) опис створеної інформаційної системи та її інтерфейсу (для 1, 2 та 3 

напрямків ДР); 

9) тестування роботи комп'ютерної системи та перевірка виключних 

ситуацій(для 1, 2 та 3 напрямків ДР) 

10) аналіз результатів варіативних досліджень на основі розробленої 

комп’ютерної моделі (обов’язково для 4 напрямку). 
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 Якщо робота виконується за темою одного з перших трьох напрямків, то 

розділ 10 може бути відсутній. Якщо ж робота виконується за темою четвертого 

напрямку, то розділи 4 та 8 – відсутні. Нижче наведено вимоги до розділів нау-

ково-дослідної частини роботи з урахуванням зазначених напрямків дипломних 

робіт. 

 

 2.3.6.2 Вступ 

 Цей розділ не нумерується, розбивка на підрозділи не допускається. Об-

сяг – до двох сторінок друкованого тексту. 

 У вступі необхідно стисло охарактеризувати сучасний стан наукової  (те-

хнічної) проблеми, рішенню якої присвячена робота, відзначити актуальність і 

новизну розроблювальної теми. Також у вступі потрібно привести короткий 

опис змісту розділів основної частини звіту про виконання ДР. Історичні довід-

ки, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення у вступі не 

наводяться.  

 

 2.3.6.3 Літературний огляд 

 Даний розділ і всі наступні розділи нумеруються. Також допускається ро-

збивка його на підрозділи. Обсяг розділу – від 5 до 10 сторінок. 

 Вивчення науково-технічної літератури та написання літературного огля-

ду є важливим етапом дипломної роботи. При написанні літературного огляду 

студент повинен проаналізувати не менш ніж 20 джерел інформації; як такі мо-

жуть виступати: підручники, монографії, статті в наукових журналах, сайти 

ІНТЕРНЕТ, технічні звіти та ін.  

 У літературному огляді студент повинен описати: стисло основні відомо-

сті з предметної області за темою дипломної роботи; існуючі методи та підходи 

до вирішення поставленого завдання, їх переваги й недоліки; надати обґрунту-

вання обраних підходів до рішення задач за темою дипломної роботи. 

 При описі актуальності та основних проблем вирішення поставленого за-

вдання студент повинен використовувати роботи авторів, опубліковані в остан-
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ні три роки та поточну інформацію з ІНТЕРНЕТ.  

 Для опису основних етапів історії досліджень студент повинен вивчити 

основні роботи, опубліковані протягом 10 – 15 останніх років. На основі опису 

основних досліджень за темою дипломної роботи студент робить узагальнення 

й виявляє існуючі головні методи й підходи до вирішення свого завдання. По-

тім слід вибрати або вже існуючий метод розрахунків, або обґрунтувати необ-

хідність розробки нового підходу.  

 При описі змісту робіт у літературному огляді потрібно дотримуватись 

такої послідовності: 

- зазначити час публікації (наприклад: 90-ті роки), прізвище автора й у 

квадратних дужках номер джерела інформації згідно зі списком; 

- стисло описати основні ідеї запропоновані автором в роботі; 

- зазначити переваги й недоліки розробленого автором підходу.  

 Дозволяється для кращого опису основних ідей автора наводити формули 

або рисунки з цитованої роботи з обов’язковим посиланням на джерело. 

 

 2.3.6.4 Постановка задачі 

 Цей розділ є обов'язковою і найважливішою частиною дипломної роботи, 

який значною мірою визначає достовірність отриманих результатів.  

У даному розділі повинна бути наведена мета ДР та перераховані задачі, вирі-

шення яких дозволяє досягти поставленої мети. Крім того студент в загально-

технічних термінах повинен описати: 

- об'єкт проектування із зазначенням його призначення; 

- технічні вимоги до проекту; 

- описати вхідні проектні параметри та документацію яку треба одержа-

ти  в результаті роботи  комп'ютерної системи; 

- за наявності навести: ескіз об’єкта проектування (див. рис.2.1), умови 

кріплення та навантажень, характеристики матеріалу; 

- описати вимоги до комп'ютерів та операційної системи де буде експлу-

атуватися розроблена комп'ютерна система. 
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1 – конус; 2 – торцевий аркуш; 3 – аркуш отвору; 4 – верхня частина вихлопного патрубка;  

5, 9 – картерів; 6 – вертикальний фланець; 7 – обичайка; 8 – поперечний аркуш; 10, 12, 13  

– направляючі листи; 11 – козирок; 14 – отвір; 15 – нижня частина вихлопного патрубка. 

 

Рисунок 2.1 – Приклад ескізу зовнішнього корпусу турбіни 

 

 2.3.6.5 Побудова логічної моделі комп'ютерної системи проектування 

 На етапі побудови логічної моделі комп'ютерної системи наводиться схе-

ма основних функціональних модулів, баз даних та взаємозв'язків між ними у 

вигляді блок-схем (див. рис. 2.2, 2.3) або UML діаграм. Наводиться опис приз-

начення кожного модулю зі зазначенням його вхідної та вихідної інформації; 

структура інформації у базах даних; опис вхідних параметрів; опис вихідної ін-

формації. При цьому доцільно використовувати діаграму варіантів використан-

ня або UMLдіаграму прецедентів (див. рис. 2.4).  

 Для всіх модулів треба вказати тип модулю – існуючий або що розробля-

ється у дипломній роботі, для останніх потрібно указати алгоритмічну мову, 

яка буде використовуватися при розробці.  

Якщо ДР виконується за четвертим напрямом то даний розділ відсутній.  
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Рисунок 2.2 – Приклад схеми логічної моделі комп’ютерної системи  

автоматизованого розрахунку типового ряду корпусів турбін 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Блок-схема бази даних моделі корпуса турбіни 
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Рисунок 2.4 – Приклад діаграма прецедентів комп’ютерної системи 

 

 2.3.6.6 Побудова параметричної моделі об'єкту проектування (або ро-

зробка моделі експериментальної установки) 

 Для першого, другого та четвертого напрямків у даному розділі повинні 

бути описані параметри об'єкту проектування: назва, ідентифікатор, тип даних, 

обмеження, змінні або постійні. Наведена структурна схема взаємозв'язку па-

раметрів у вигляді UML-діаграми класів (див. рис. 2.5). 

 Якщо, для комп'ютерної системи проектування або інформаційної систе-

ми розробляється база даних, у даному розділі необхідно побудувати модель 

даних шляхом методу нормалізації форм і навести схему даних у вигляді від-

ношень, з показам зв'язків ключових атрибутів. 
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Рисунок 2.5 – Приклад структурної схеми параметричної моделі болта гідротурбіни 

 

 Для Інтернет - орієнтованих програмних засобів необхідно навести схему 

клієнт-серверної взаємодії (див. рис. 2.6), окремо в цій схемі виділити ролі клі-

єнта, сервера та інших учасників мережевої взаємодії. Навести інформацію що-

до мережевих протоколів обміну. 

 

 

 

Рисунок 2.6 Приклад схема клієнт - серверної взаємодії 

 

 Для експериментального напрямку ( назва розділу – розробка моделі екс-

периментальної установки) повинна бути наведена схема експериментальної 

установки (див. рис. 2.7), описані всі технічні параметри  приладів,  що  входять  
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Рисунок 2.7 – Приклад схеми експериментальної установки для вібраційних  

випробувань валів 

 

 

 

 

1 – перемикач сенсорів; 2 – сигнальний фідер; 3 – обертаючий контактний пристрій; 

4 – підсилювач тензосигналу; 5 – балансувальний пристрій. 

 

Рисунок 2.8 – Приклад схеми вимірювань для вібраційних  

випробуваннях на гідротурбіні 
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до випробувального стенду, і режими їх роботи. Мають бути описані схема ви-

мірювань (див. рис.2.8), механічна частина установки та схема навантаження, 

якщо вона є. Описані параметри вимірювань, їх розмірність та точність. Також 

необхідно навести програму експерименту. 

 

 2.3.6.7 Опис функціональних можливостей існуючої комп’ютерної си-

стеми проектування 

 Даний розділ є обов'язковим і присвячується опису функціональних мож-

ливостей існуючої комп’ютерної системи проектування та обґрунтуванню ви-

бору програмної системи. В назві розділу потрібно вказати конкретну 

комп’ютерну система. При опису треба указати  версію системи, основні мож-

ливості системи в цілому та детально описати ті можливості які будуть викори-

стовується в рамках ДР. 

 

 2.3.6.8 Розробка методики та алгоритмів проектування та розрахунків  

 Цей розділ повинен мати найменування, конкретизоване відповідно до 

теми дипломної роботи. Для експериментального напрямку цей розділ відсут-

ній і заміняється розділом «Вибір та обґрунтування методів обробки експери-

ментальної інформації». 

 Для перших двох напрямків розділ «Розробка методик та алгоритмів 

проектування та розрахунків» є основним, в цьому розділі викладається або 

розробляється опис комп’ютерних методів рішення сформульованої задачі про-

ектування. Методика може мати декілька етапів, кожен із яких викладається в 

окремому підрозділі.  

В першому підрозділі «Модель проекту» повинно бути викладено систему 

проектних рішень, яку обрано для проектування об'єкту: 

– для складальних одиниць – принцип проектування (висхідний або спад-

ний); 

– перелічені конструкторські вимоги та обмеження на розміри об'єкту про-

ектування; 
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– перелічені технологічні обмеження та визначена система допусків на ро-

зміри об'єкту проектування (якщо потрібно); 

– перелічені розміри, які потрібно визначити в процесі інженерних розра-

хунків; 

– наведено ескіз об'єкту проектування, для складальній одиниці також навести 

ескізи усіх деталей із показом розмірів в параметричному виді (див. рис. 2.9). 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Приклад ескізу секції турбіни з показом розмірів  

в параметричному вигляді 

 

 В другому підрозділі «Методика проектування» потрібно: 

 1. Провести запис вимог і обмежень на розміри об'єкту проектування в 

формальному виді логічних рівнянь та нерівностей, на основі параметрів введе-

них у попередньому розділі; 

 2. У випадку використання  стандартних САПР пакетів описати які базові 
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геометричні примітиви та послідовність операцій їх перебудови у 3D-форму 

об'єкту проектування. 

 3. У випадку розробки програми автоматизованого проектування описати 

геометричні примітиви, що мають бути розроблені;принцип побудови геометрії 

складних форм та опис математичного апарату, якій обрано для побудови гео-

метрії.  

Якщо, в комп'ютерній системі проектування розробляється система штуч-

ного інтелекту, необхідно в окремому підрозділі «Методика побудови систе-

ми штучного інтелекту» описати обрану модель штучного інтелекту (проду-

кційна, фреймова, сіткова або ін.) і записати систему проектних рішень у відпо-

відній для обраній моделі формі.  

 Третій підрозділ  – «Алгоритм проектування». 

 У цьому підрозділу необхідно навести блок-схему алгоритму проекту-

вання, описати основні етапи, вхідні і вихідні дані. У випадку використання 

стандартних САПР пакетів описати їх організацію та порядок дій при проекту-

ванні обраного об'єкта. 

 Четвертий підрозділ –  «Розробка розрахункової схеми». 

 На етапі побудови розрахункової схеми досліджуваний механічний 

об’єкт або процес ідеалізується і проводиться виділення істотних факторів, що 

впливають на нього. Розрахункова схема – це мовний опис (в термінах механі-

ки) та графічне зображення ідеалізованого об’єкта дослідження. Ідеалізація 

стосується різних боків задачі, тому при мовному описі потрібно: 

1. Обґрунтувати ідеалізацію геометрії реального фізичного тіла (далі – ті-

ло) й визначити: 

- які деталі геометрії тіла були знехтувані; 

- на які механічні елементи тіло розділено (маси, пружний зв’язок, 

стержень, пластина, оболонка або тривимірне тіло); 

2. Охарактеризувати тип навантаження: 

- силове, теплове та ін.;  
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- об’ємне чи поверхневе, розподілене або зосереджене; 

- статичне, квазістатичне динамічне (стаціонарне, нестаціонарне, пе-

ріодичне, імпульсне, ударне та ін.). 

3. Визначити місця та характер закріплення і спирання: 

- абсолютно вільне або ступені свободи частково закріплені; 

- жорстке або пружне; 

- контактне (величина зазору або натягу). 

 До мовного опису необхідно додати  графічне зображення – це рисунок 

розрахункової схеми, де зазначені граничні умови і місця прикладення наван-

таження (рис. 2.10). 

 

      

 

Рисунок 2.10 – Приклад розрахункової схеми барабану пральної машини 

 

 П’ятий підрозділ – «Метод розрахунку». 

 1. Описати математичну модель механічного об’єкта або процесу, тобто 

описати його механічну поведінку математичними рівняннями, нерівностями, 

умовами. Тут повинні бути записані основні рівняння, що однозначно відпові-

дають обраній розрахунковій схемі. 
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 2. У випадку використання стандартних скінченно-елементних пакетів 

програм чисельного розрахунку динаміки та міцності студент зобов’язаний 

описати основні положення скінченно-елементної технології, математичний 

опис основних рівнянь методу скінчених елементів і описати скінчені елементі, 

що необхідні для розрахунку . 

 3. У випадку використання інших методик чисельного розрахунку требо 

описати основні положення та математичний опис обраного чисельного метода, 

обґрунтуватийого переваги над скінчено-елементною технологією. 

 4. Навести основні вимоги до алгоритму розрахунку для досягнення зада-

ної точності й вірогідності результатів при використанні обраного чисельного 

метода. 

 

 2.3.6.9 Вибір та обґрунтування методів обробки експериментальної 

інформації 

 Даний розділ є тільки для експериментального напрямку ДР, є основним 

для цього напрямку і може складатися з декількох етапів, кожен із яких викла-

дається в окремому підрозділі. 
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електричний 

перетворювач

Модуль приймача інформації  

Лінія зв'язку

ЕОМІнтерфейс збору 

даних

Модуль реєстрації інформації 

 

 

Рисунок 2.11 – Приклад логічної схема комп'ютерного тензовимірювача НДС болтового 

 з'єднання гідротурбіни з акустичною лінією зв'язку 
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 В окремому підрозділі слід описати вхідні і вихідні дані, розроблену 

комп’ютерну систему обробки результатів експериментів, подати логічну схему 

системи обробки (рис. 2.11) та математичний опис методів, застосовуваних для 

обробки експериментальних даних й оцінки похибки вимірювань. 

 

 2.3.6.10 Опис створеної інформаційної системи та її інтерфейсу 

 Даний розділ обов’язковий для перших трьох напрямків, може складатися 

з декількох етапів, кожен із яких викладається в окремому підрозділі.  

 Тут необхідно навести блок-схему розробленого програмного комплексу 

або відповідні діаграми UML (рис. 2.12), наприклад діаграми дій або послідов-

ностей. Описати призначення основних процедур, порядок вводу і виводу ін-

формації. Навести опис інтерфейсу у вигляді зображень розробленого діалого-

вого меню та текстових пояснень призначення його основних пунктів. 

Керуюча програма

Пакет макросів

СЕ комплекс

Редагування параметрів моделі,

 відображення результатів Знаходження параметрів НДС

Параметри моделі
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Результати розрахунку

Користувач

Побудова ГМ

Розрахунок

Результати

Обробка результатів

Розрахунок коефіціентів концентрації

Представлнення результатів

Запит на відкриття файла

повний пакет

Завантаження моделі

Автоматизація СЕ комплексу

 

 

Рисунок 2.12 – Приклад діаграми дій 
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 Текст розроблених програм і програм макросів для стандартних скін-

ченно-елементних пакетів оформляється як програмні документи (див. під-

розд. 2.4). 

 

 2.3.6.11 Тестування роботи комп'ютерної системи та перевірка ви-

ключних ситуацій  

 Даний розділ є основним для перших трьох напрямків ДР, в якому має 

бути наведені результати тестових розрахунків та перевірка роботи створеної 

інформаційної системи.  

 Тестування повинно бути проведено на основі простих прикладів для ко-

трих заздалегідь відомі результати. Необхідно навести тести, що демонструють 

коректність логіки роботи програми.  

 Обов’язковим є представлення прикладів, що ілюструють обробку ви-

ключних ситуацій, наприклад, некоректне введення даних тощо. 

 Результати тесті оформлюються у вигляді протоколів із зазначенням вхі-

дних даних для тесту, очікуваних та одержаних результатів. Протоколи слід су-

проводжувати зображеннями, що демонструють виконання роботи програми, 

діалогові вікна, що демонструють попередження та зауваження при некорект-

ному введенні даних або такому, що не дозволяється. 

 При обробці результатів експерименту необхідно провести тестування 

всіх модулів інформаційної системи. Навести результати обробки експеримен-

тальних даних. Дати оцінку погрішності результатів отриманих експеримента-

льним шляхом. 

 

 2.3.6.12 Аналіз результатів варіативних досліджень на основі розроб-

леної комп’ютерної моделі 

 Даний розділ присвячений аналізу варіативних дослідженьна основі роз-

робленої комп’ютерної моделі проектування або розрахунку. Потрібно навести 

щонайменше 2 варіанти, сформулювати висновки та рекомендації. Для перших 

трьох напрямків може бути відсутній. Проте практичні приклади застосування 
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створеної системи САПР безперечно є бажаною частиною ДР. Для 4 напрямку 

цей розділ є обов’язковим. 

 Результати проектування наводяться у вигляді 3-D моделей (рис. 2.13). 

Креслення – у прикладі. Якщо було проведено дизайнерську проробку об'єкту 

проектування потрібно навести кольоровий фото - реалістичний рисунок ди-

зайну (рендер див. рис. 2.14). 

 При розрахунку методом скінчених елементів наводиться скінчена-

елементна модель, та основні результати у вигляді діаграм та графіків. Резуль-

тати розрахунків на міцність повинні мати оцінку за обраним критерієм міцнос-

ті. Також потрібно подати оцінку вірогідності і збіжності одержаних числовими 

методами результатів.  

  

Рисунок 2.13 – Приклад 3-D моделі об'єкту проектування  

 

Рисунок 2.14 – Приклад рендера об'єкту проектування 
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Рисунок 2.15 – Приклад скінчено-елементної моделі болтового з’єднання 

 

 2.3.7 Висновок 

 У цьому розділі наводять стислі висновки за результатами виконаної ро-

боти і пропозиції з її використання, а також дають оцінку техніко-економічної 

ефективності наукового результату роботи та її впровадження  

 

 2.3.8 Список джерел інформації 

 До списку включають джерела інформації, що цитуються, розглядаються, 

згадуються та використаються при написанні звіту. Джерелами інформації є: 

книги, статті, нормативно-технічні документи, звіти про науково-дослідну ро-
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боту, дисертації, техніко-економічні нормативи та норми, прейскуранти, рефе-

рати і рецензії, опубліковані у вигляді окремих документів, а також інформація, 

наведена на WEB-saite INTERNET. Кількість джерел інформації не повинна пе-

ревищувати 80 і не бути меншою ніж 50. 

 Джерела інформації записують у список у міру появи на них посилань у 

тексті. Мова опису джерела інформації повинна відповідати мові вихідних ві-

домостей (титульного аркуша, звороту титульного аркуша та ін.). Посилання на 

джерела інформації виконують у вигляді порядкового номера джерела у списку, 

взятого у квадратні дужки. 

 Приклади бібліографічного опису джерел інформації: 

1 Самуль В. И. Основы теории упругости и пластичности / В. И. Самуль – 

М. : Высш. шк., 1970. 

2 Вибрации в технике : справочник : в 6 т. / под ред. Ф. М. Диментберга, 

К. С. Колесникова. –  М. : Машиностроение, 1980. – Т. 3. 

3 Крижний Г. К. , Пупань Л. І. Класифікація та маркування конструкцій-

них металів і сплавів : навч. посіб. / Г. К. Крижний, Л. І. Пупань. – Х. : НТУ 

«ХПІ», 2005. – 84 с. 

4 Львов Г. И., Науменко В. В. Исследование температурных полей пла-

стин / Г. И. Львов, В. В. Науменко // Вестн. Харьк. политехн. ин-та. Динамика и 

прочность машин. – Х., 1993. – Вып. 54. – С.13–17. 

5 Ларін О. О. Коливання лопаткових вінців робочих коліс парових турбін 

з детермінованим та випадковим розладом параметрів бандажного зв’язку : дис. 

… канд. техн. наук : 05.02.09 : захищена 28.10.09 : утв. 10.02.10 / Ларін Олексій 

Олександрович. – Х., 2009. – 154 с. 

6 ДСТУ ГОСТ 12.1.012 : 2008. ССБТ. Вибрационная безопасность. Об-

щие требования. – Введ. 01.07.2009. 

7 Петров В. И. Решение задач программирования. – режим доступу: // 

http: //www.ifnan.ru, 26.10.2009. 
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 2.3.9 Додатки 

 Ілюстративний матеріал, таблиці, проміжні математичні докази, формули 

і розрахунки, текст допоміжного характеру, а також самостійно випущені до-

кументи можуть бути оформлені як додатки за умови, що на них є посилання у 

відповідних розділах звіту. 

 Додатки є продовженням документа і мають наскрізну нумерацію сторі-

нок, спільну з документом. Усі додатки повинні бути внесені до змісту. 

 Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки послідов-

но позначають великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Ґ, 

Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Допускається позначати додатки літерами латинського ал-

фавіту, крім I та O. 

 Прикладом оформлення додатків є додатки даних методичних вказівок. 

 

2.4 Вимоги до оформлення програмних документів 

 

2.4.1 Структура програмних документів 

 Розроблені в ході виконання ДР комп’ютерні програми студент зо-

бов’язаний класифікувати за видами (ГОСТ 19.101). Види програм наведено в 

табл. 2.1. Визначивши вид програми, студент має підготувати програмні доку-

менти і внести їх опис у відомість документів (див. додаток Б). 

 

Таблиця 2.1 – Види програм 

Вид програми Визначення 

Компонент 
Програма, що розглядається як єдине ціле, виконує закінчену функцію і 

застосовувана самостійно або в складі комплексу 

Комплекс 

Програма, що складається із двох або більше компонентів і (або) ком-

плексів, які виконують взаємозалежні функції, і застосовувана само-

стійно або в складі іншого комплексу 

 

 До складу програмних документів для дипломної роботи магістра за спе-

ціальністю «Інформаційні технології проектування» обов’язково повинен вхо-

дити тільки один документ – «Текст програми». Даний програмний документ 
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виконують відповідно до вимог Єдиної системи програмної документації 

(ЕСПД). Вимоги до змісту й оформлення програмного документа «Текст про-

грами» визначаються ГОСТ 19.101-77 [5]. Структуру та оформлення документа 

виконують відповідно до ГОСТ 19.105-78 [6]. Інші документи (ГОСТ 19.101) 

можуть бути включені в разі потреби. 

 Текст програм, розроблених у ході виконання ДР, слід додати до звіту на 

оптичному носії даних типу CD-ROM або DVD-ROM.  

 Програмний документ «Текст програми» має свою внутрішню нумерацію 

сторінок, яка починається з номера 1 та складається з таких умовних частин: 

титульної; інформаційної; основної. 

 

2.4.2 Титульна частина 

Титульна частина складається з листа затвердження (ЛЗ) і титульного ли-

ста (ТЛ). Правила оформлення ЛЗ та ТЛ встановлюються ГОСТ 19.104-78. Лист 

затвердження не входить до загальної кількості сторінок документа. Титульний 

лист включають до загального числа сторінок документа, але номер на ньому 

не ставлять. На ЛЗ та ТЛ обов’язково зазначають тип оптичного носія даних. 

Приклад оформлення ЛЗ та ТЛ наведено в додатках Ж и И, відповідно.  

 

2.4.3 Інформаційна частина 

Інформаційна частина складається з анотації й змісту. 

Анотацію розміщають на окремій (пронумерованій) сторінці із заголов-

ком «АНОТАЦІЯ» і не нумерують як розділ. В анотації зазначають алгоритміч-

ну мову, на якої написана програма, коротко викладають її призначення. Якщо 

це комплекс програм, в анотації описується призначення кожної частини. В 

анотацію включають стислий опис функцій програми. 

Зміст документа розміщають на окремій (пронумерованій) сторінці після 

анотації, позначають заголовком «ЗМІСТ», не нумерують як розділ і включа-

ють до загальної кількості сторінок документа. Складання змісту є 

обов’язковим навіть у випадку, якщо наводиться текст лише однієї програми. У 
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змісті зазначають назву програми українською мовою у правому краю рядка, а 

у лівому краю, на місті номерів сторінок, – назва і тип файлу на оптичному но-

сії. Якщо розроблений комплекс програм потребує розміщення у директоріях, 

то слід навести повний шлях до файлу. Приклад оформлення змісту приведено 

у додатку К. 

 

2.4.4 Основна частина 

Основна частина документа складається з оптичного носія типу CD-ROM 

або DVD-ROM на якому повинні бути записані такі дані: 

- файли усіх розроблених програм або макросів; 

- файли, необхідні для компіляції та роботи керуючої програми; 

- файли вхідних даних; 

- файл тексту звіту про виконання ДР у вигляді Word - документа. 

Кожному файлу повинен відповідати окремий розділ у змісті (див. дода-

ток К) з найменуванням, яке стисло описує призначення файлу. До символічно-

го запису файлів програм рекомендується включати коментарі, які можуть ві-

дображати, наприклад, функціональне призначення, структуру. Обов’язкові ко-

ментарі у файлах програм українською або російською мовою при описі основ-

них змінних і параметрів. 

Диск оптичного носія з файлами повинен бути прикладений у конверті, 

який наклеєний на окремий (останній) аркуш програмних документів. На диску 

мають бути підписи керівника та нормоконтролера. Аркуш з магнітним носієм 

нумерується по порядку й оформлюється аналогічно сторінці «Зміст».  

 

2.4.5 Оформлення тексту програмних документів 

Текст титульної та інформаційної частин виконують на одному боці ар-

куша за допомогою комп’ютерної техніки через півтора інтервали, кегль шриф-

ту – 14 п., тип шрифту – Times New Roman.  

Номер сторінки ставлять угорі по центру аркуша. Під ним розміщується 

шифр документа, який має структуру, показану на рис. 2.16.  
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                                                    A.B.XXXXX-XX.XX.XX 

             Код країни___________ 

             Код організації ________ 

             Реєстраційний номер________ 

             Номер видання програми __________ 

             Код програмного документа ___________ 

             Номер документа даного виду_____________ 

 

Рисунок 2.16 – Структура шифру програмного документа 

 

 Для програм, розроблених в НТУ «ХПІ» коди (див. рис. 2.16) мають такі 

значення: 

- код України: UA; 

- код НТУ «ХПІ»: 2071180; 

- реєстраційний номер: від 00000 до 99999;  

- номер видання програми: 01 (це означає перший варіант програми); 

- код програмного документа «Текст програми»: 12; 

- номер документа даного виду: для ЛЗ – 01; для ТЛ – 02; для аркушів 

інформаційної та основної частин – 03. 

 

Приклад шифрів документа «Текст програми»: 

- UА.2071180.00001-01.12.01 (для ЛЗ);  

- UА.2071180.00001-01.12.02 (для ТЛ); 

- UА.2071180.00001-01.12.03 (для інших аркушів). 

Приклад оформлення аркушів для інформаційної й основної частин наве-

дено в додатку К. 

Матеріали програмного документа розташовують у такій послідовності: 

лист затвердження; титульний лист; анотація; зміст; аркуш з магнітним носієм 

даних. 

 

 2.5 Вимоги до оформлення графічної частини дипломної роботи 

 Графічна частина дипломної роботи магістра за спеціальністю 

7.8.05010102 «Інформаційні технології проектування» включає плакати форма-

ту А1, на які виноситься основний зміст звіту про виконання дипломної роботи. 
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 Текст і формули мають бути написані креслярським шрифтом або розд-

руковані на принтері. Висота літер і символів повинна бути не менше 20 мм, 

ширина – не менше 4 мм, відстань між рядками не менше 15 мм. На графіках 

допускається використовувати кольорові зображення. 

 Усі плакати повинні мати номери у правому верхньому куті та наймену-

вання, що відображують його зміст. На першому плакаті вгорі пишуть тему ди-

пломної роботи. Далі послідовно наводять основні рисунки і формули з розділів 

«Постановка задачі», «Побудова розрахункової схеми» та «Метод рішення». З 

розділу «Опис алгоритму і програми розрахунків» обов’язково приводиться 

блок-схема алгоритму, діаграма дій та структура параметризації моделі. Резуль-

тати розрахунків подають у вигляді рисунків і графіків. Бажано уникати зобра-

ження таблиць великого обсягу. Пояснювальний текст на плакатах повинен бу-

ти стислим. Також необхідно відобразити основні результати частини ДР з еко-

номічного обґрунтування. 

 Графічна частина має включати не менше п’яти плакатів формату А1. 

 Для всіх плакатів необхідно зробити зменшені копії на аркушах формату 

А4 (один аркуш – один плакат), які додаються після програмних документів до 

текстових документів дипломної роботи, що повинні бути зброшуровані в одну 

обкладинку. 
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3  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ 

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

 3.1 Загальні вимоги до тексту звіту 

Звіт про виконання ДР (далі – звіт) належить до текстових документів, 

оформлення яких регламентується СТВУЗ-ХПІ-3.01-2010 [2]. Текст звіту (далі 

– текст) повинен задовольняти такі вимоги: 

1 Звіт виконують на аркушах друкарського паперу формату А4    

(297 х 210 мм). При виконанні таблиць, ілюстрацій та додатків допускається 

використовувати папір формату А3 (297 х 420 мм). Аркуш формату А3 підши-

вається в документ по стороні 297 мм та складається навпіл до розміру формату 

А4. 

2 На аркушах мають бути залишені поля: ліве, нижнє та верхнє – не мен-

ше 20 мм, праве – не менше 10 мм. 

3 Аркуші звіту нумерують арабськими цифрами, проставляючи їх у пра-

вому верхньому кутку аркуша без будь-яких значків. Нумерація аркушів по-

винна бути наскрізною для всього документа. На титульному аркуші (ТА), що є 

першою сторінкою документа, номер не ставлять, але враховують його у зага-

льну нумерацію.  

4 Текст документа виконують на одному боці аркуша, машинним (за до-

помогою комп’ютерної техніки) способом – через півтора інтервали, кегль 14 

п., для елементів тексту (таблиць, приміток та ін.) допускається кегль 12 п., 

шрифт – Times New Roman; абзацний відступ – 1,27 см. 

5 Орфографічні й друкарські помилки та графічні неточності допускаєть-

ся виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою.  

6 Текст має бути чітким, стислим і не допускати різних тлумачень.  

7 У тексті повинні вживатися науково-технічні терміни, позначення та 

визначення, встановлені відповідними стандартами, а за їх відсутності – загаль-

ноприйняті в науково-технічній літературі. Якщо у тексті використовується 
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специфічна термінологія, то вона повинна бути пояснена у переліку позначень і 

скорочень. 

8 У тексті забороняється застосовувати: 

- різні науково-технічні терміни, близькі за значенням (синоніми), 

для одного і того ж поняття; 

- тавтологічні словосполучення (прейскурант цін); 

- техніцизмі та професіоналізмі; 

- іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних в українській 

мові (превалювати – переважати, лідирувати – очолювати); 

- індекси (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) усіх категорій стандартів, технічних 

умов та інших нормативних  документів без їх реєстраційного номера. 

9 Найменування команд, режимів та сигналів у тексті слід брати у лапки. 

10 При написанні чисел у тексті необхідно дотримуватися таких правил: 

- абстрактні числа до дев’яти пишуть словами, більше дев’яти – 

цифрами (наприклад: три варіанти; дано 24 зразки); 

- числові значення фізичних величин з позначенням одиниць вимі-

рювання потрібно писати цифрами (наприклад: значення сили 3 Н); 

- дробові числа пишуть тільки цифрами у вигляді десятичних дро-

бів;  

- якщо числове значення неможливо виразити у вигляді десятично-

го дробу, то його допускається записувати у вигляді простого дробу в 

один рядок через косу риску ( наприклад:  5/32); 

- порядкові числівники записують цифрами з додаванням скороче-

них відмінкових закінчень (наприклад: 2-га лінія; 5-та графа);  

- дати пишуть без відмінкових закінчень, однак сторіччя або роки 

– з відмінковими закінченнями (наприклад: 24 серпня; у 40-х роках); 

- при римських цифрах відмінкових закінчень не пишуть. 

11 У тексті не допускається застосовувати без числових або літерних зна-

чень: 
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- математичні знаки: -;+; > ; < ; =; log ; sin  та ін.; 

- знаки: № ; % ; °С ;   та ін. 

 12 Знаки «№», «%» та «о» при позначенні множинного числа не подвою-

ються. 

 13 Для величин з одиницями вимірювання «%», «оС», «» діапазон зна-

чень слід зазначати в дужках, наприклад:  (65–70) % або використовуючи зво-

рот «від  –  до». 

14 У тексті величини повинні виражатися в одиницях СІ (основні, додат-

кові, похідні), десяткових, кратних та частинних від них.  

 

3.2 Структура тексту звіту 

 

3.2.1 Оформлення розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

Текст звіту згідно з вимогами до його оформлення (див. підрозд. 2.3) по-

діляють на розділи, які повинні мати заголовки. При цьому частина розділів 

нумерується, а частина – ні. До розділів у звіті, що не нумеруються, належать: 

РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВВЕДЕННЯ, ВИСНОВОК, ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, 

ДОДАТОК. Усі розділи основної частини звіту повинні бути пронумеровані. 

Схема структури для пронумерованих розділів звіту наведена на рис. 3.1. 

 Розділи основної частини звіту залежно від їх смислового змісту поділя-

ють на підрозділи. Підрозділи поділяють на пункти; пункти, за потреби, – на 

підпункти. Розділи, які не нумеруються, не можуть містити підрозділів і пунк-

тів. Схема структури тексту наведена на рис. 3.1. 

Якщо підрозділ поділено на пункти (або пункт поділено на підпункти), то 

включення у цей підрозділ (пункт) тексту, що передує першому пункту (підпу-

нкту) не допускається. 

Для розділів, що нумеруються, підрозділів, пунктів і підпунктів установ-

лено [2] такі правила нумерації: 

1) номер записують з абзацу арабськими цифрами попереду заголовка; 
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2) між номером і заголовком повинен бути один пробіл; 

3) шрифт цифр номера такий самий, як і тексту (не жирний, 14 п., Times 

New Roman); 

4) у кінці номера крапку не ставлять; 

5) розділи повинні бути пронумеровані у межах усього документа (1, 2, 3 

і т.д.); 

6) підрозділи  у межах розділу (1.1, 1.2 і т.д.); 

7) пункти  у межах підрозділу (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 і т.д.); 

8) підпункти  у межах пункту (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т.д.). 

9) якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, чи пункт 

складається з одного підпункту, їх теж нумерують. 

Приклад нумерації наведено на рис. 3.1. 

 

 
Розділи 

2 3 1 

Підрозділи 

1.1 1.2 1.3 

Пункти 

1.2.1 1.2.2 1.2.3 

Підпункти 

1.2.3.1 1.2.3.2 

Підрозділи 

2.1 2.2 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема структури тексту 

 

При формуванні тексту заголовків необхідно дотримуватися наступних 

правил [2]: 
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1) розділи і підрозділи повинні мати заголовки, якій складаються з номе-

ра та тексту; 

2) пункти та підпункти обов’язково повинні мати тільки номери, але за 

необхідності можуть також мати текстові заголовки; 

3) текст заголовків розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів мають відо-

бражати їх зміст і бути стислими й точними; 

4) крапку в кінці тексту заголовка не ставлять; 

5) заголовок може складатися з двох речень, тоді їх розділяють крапкою; 

6) переноси слів у заголовках не допускаються; 

7) заголовки розділів виконують великими літерами і розташовують си-

метрично тексту; 

8) текстову частину заголовків підрозділів, пунктів і підпунктів вико-

нують малими літерами з першої великої, жирним шрифтом, а номер не жир-

ним шрифтом, і при цьому їх розташовують з абзацу; 

9) між заголовком розділу і заголовком підрозділу або наступним текс-

том повинен бути залишений один вільний рядок (21 пт);  

10) між заголовком підрозділу і заголовком пункту, а також між заголов-

ком підрозділу (пункту, підпункту) і наступним текстом інтервал повинен бути 

таким, як у тексті; 

11) між попереднім текстом і заголовком розділу або підрозділу зали-

шають один вільний рядок (21 пт); 

12) між попереднім текстом і заголовком пункту (підпункту) інтервал 

повинен бути таким, як у тексті. 

 Кожен розділ документа треба починати з нового аркуша. Не допускаєть-

ся розміщувати заголовок підрозділу, пункту або підпункту в нижній частині 

сторінки, якщо після нього вміщується усього один рядок тексту. 

 Заголовки розділів та підрозділів обов’язково повинні бути включені до 

«Змісту» звіту. Заголовки пунктів можуть бути включені до «Змісту» звіту. За-

головки підпунктів до «Змісту» звіту не включаються.  
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3.2.2 Переліки та виділення тексту 

 Пункти і підпункти можуть мати переліки. Переліки у тексті позначають 

одним зі способів:  

 – арабськими цифрами з дужкою; 

 – малими літерами української абетки з дужкою (крім літер  є, з, і, ї, й, о, 

ч, ь); 

 – знаком дефіс. 

Після слова, що передує перелікам, ставлять двокрапку. Текст переліків ра-

зом з позначенням починають з абзацу і виконують малими літерами, у кінці 

переліків ставлять крапку з комою (крім останнього, після якого ставлять крап-

ку). Другі (подальші) рядки переліків слід починати від поля. 

Допускається подальша деталізація переліків (другий рівень), у цьому ви-

падку основний перелік позначається арабськими цифрами з дужкою, другій 

рівень – малі літери української абетки з дужкою. Переліки другого рівня запи-

сують з абзацу відносно переліків першого рівня. 

 

 Приклад: 

 1)_________________________________________________________ 

 2)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  а)____________________________________________________ 

  б)____________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

Якщо переліки складаються з декількох закінчених фраз, їх позначають 

арабськими цифрами без дужки і крапки, починають з великої літери і відокре-

млюють один від одного крапкою. 

Виділення використовується для позначення ключових слів або для ство-

рення заголовків пунктів, що не нумеруються. При цьому необхідно дотриму-
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ватися таких правил: 

1) виділення набирають тим же шрифтом, що й основний текст, але в 

режимі  курсиву (похилими літерами); 

2) наступний текст іде безпосередньо за виділенням звичайним шри-

фтом; 

3) заголовок пункту, що не нумерується, починається з абзацу й після 

нього ставлять крапку. 

 

3.3 Таблиці 

 

 3.3.1 Для зручності викладу і читання тексту цифрові та інші показники 

рекомендується оформляти у вигляді таблиці. На всі таблиці мають бути поси-

лання у тексті. 

 3.3.2 Таблиці мають бути пронумеровані. Їх нумерують у межах розділу.

 3.3.3 Таблиця повинна мати коротке найменування, яке відображує зміст 

таблиці. Його записують після номера через риску малими літерами з першої 

великої. Номер і найменування розташовуються над таблицею з лівої сторони. 

 3.3.4 Таблицю оформлюють, як показано на рис. 3.2. 

 

     Таблиця ______ - ___________________ 
            номер      найменування таблиці 

     __________________________________________ 
   продовження найменування таблиці 

 

Головка 

таблиці 

 

Рядки 

(горизонтальні 

ряди) 

   Заголовки граф 

Підзаголовки 

граф 

 

    

     

     

 

Боковик 

(заголовки рядків) 

 

Графи (колонки) 

 

Рисунок 3.2 – Оформлення таблиці 
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 Загальні вимоги до форми таблиці такі: 

1) розміри вибирають довільно, залежно від вміщуваного матеріалу; 

2) таблицю обмежують лініями; 

3) горизонтальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, допускається не 

проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею;  

4) головка таблиці має бути відокремлена лінією від іншої частини таб-

лиці; 

5) за необхідності допускається під головкою таблиці вміщувати рядок 

для нумерації граф арабськими цифрами; 

6) висота рядків таблиці має бути не менш ніж 1 інтервалу шрифту 12 п. 

(Times New Roman) і не більш як 1,5 інтервалу шрифту 14 п. (Times New 

Roman); 

7) розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лі-

ніями не допускається; 

8) графи таблиці можуть бути об’єднані за змістом у групи, у цьому ви-

падку головка таблиці розбивається на рядки, а найменування граф – на заголо-

вки й підзаголовки; 

9) таблиці з незначною кількістю граф допускається поділяти на частини 

і вміщувати одну частину поряд з іншою, розділяючи їх потовщеною лінією, 

при цьому головку таблиці повторюють. 

 При розташування таблиці в тексті необхідно виконувати правила: 

1 Зверху та знизу таблиці рекомендується залишати один вільний рядок. 

2 Таблицю, залежно від її розміру, можна вміщувати: після тексту, у 

якому вона згадується; на окремій наступній сторінці; у додатку до тексту до-

кумента. 

3 Допускається розташовувати таблицю вздовж довгого боку аркуша. 

4 Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її поділя-

ють на частини, вміщуючи одну частину під іншою, або переносять на наступ-

ну сторінку. У кожній частині повторюють її головку і боковик або заміняють 
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рядком з номерами граф, які зазначені у першій частині таблиці. При цьому 

слово «Таблиця», її номер і найменування розміщують тільки над першою час-

тиною таблиці, а над іншими частинами з лівого боку пишуть: «Продовження 

таблиці _», а над останньою частиною – «Закінчення таблиці _». 

 

 3.3.5 Вимоги до оформлення заголовків граф і рядків в таблиці: 

1) заголовки, підзаголовки граф і рядків таблиці слід писати в однині, з 

великої літери і без крапки в кінці (рис. 3.3); 

2) у випадку якщо підзаголовки граф становлять одне речення з заголов-

ком, то їх пишуть з малої букви; 

3) заголовки граф мають бути записані паралельно рядкам таблиці; 

4) при великій кількості граф для скорочення тексту заголовків і підзаго-

ловків граф окремі поняття можна замінювати буквеними позначеннями за 

умови, що вони пояснені в тексті (рис. 3.3); 

 

Таблиця 3.1 – Характеристики матеріалу деталі 

Найменування параметра 
Значення для варіанта 

М1 М2  

1. Модуль пружності Е, Н/м2 1,1281011 6,71010 

2. Коефіцієнт Пуассона ν 0,3 0,35 

3. Густина ρ, кг/м3 7,7103 2,7103 

 

Рисунок 3.3 – Оформлення заголовків граф и строк таблиці 

 

5) якщо поняття замінюють одним і тим самим буквеним позначенням, 

але з різними індексами, то графи таблиці повинні розташовуватися послідов-

но, в порядку зростання індексів; 

6) графу «Номер по порядку» в таблицю не включають, а в разі необхід-

ності нумерації порядкові номери вказують у боковику таблиці безпосередньо 

перед найменуванням відповідного рядка таблиці; 

7) перед числовими значеннями величин і позначенням типів, марок то-



50 

що порядкові номери не проставляють. 

 

3.3.6 Вимоги до оформлення числових записів у таблиці: 

1) якщо цифрові або інші дані в графах не наводять, то необхідно стави-

ти прочерк (знак дефіс); 

2) замінювати цифри, що повторюються, знаки, математичні й хімічні 

символи не допускається; 

3) якщо найменування в боковику записане в декілька рядків, то в сусід-

ніх графах числові значення подають на рівні останнього рядка; 

4) якщо в графі наводиться значення одного параметра однієї розмірнос-

ті, числові значення повинні мати однакову кількість десяткових знаків і запи-

суватися так, щоб класи чисел були одні під іншими; 

5) дробові числа наводять лише у вигляді десяткових дробів; 

6) у разі зазначення обмежувальних норм слова «більше», «не більше», 

«менше», «не менше», «у межах» поміщають у боковику або в заголовку графи 

поряд з найменуванням відповідного параметра або показника після одиниці 

виміру, відокремлюючи їх комою; 

7) при зазначенні послідовних інтервалів значень, що охоплюють усі 

значення ряду чисел, перед інтервалами пишуть «від», «понад», «до» (напри-

клад: від 1 до 3; понад 40); 

8) в інтервалах, що охоплюють не всі значення, між значеннями перева-

жно ставлять тире без пробілів (наприклад: 4–60); 

9) умовні позначення кутових величин (градуси, хвилини, секунди) при 

числових значеннях проставляють у кожному рядку, а за відсутності горизон-

тальних ліній подають лише в першій; 

10)   для числових величин, які мають одиницю виміру, позначення оди-

ниць поміщається: 

а) або над таблицею, якщо всі числові параметри мають однакову 

одиницю виміру; 
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б) або в заголовках граф, якщо всі параметри в графі мають однако-

ву одиницю виміру; 

в) або в боковику поряд з найменуванням параметра, відокремлюючи 

їх комою, якщо всі параметри в рядку мають однакову одиницю виміру. 

На рис. 3.4 показано правильне оформлення числових записів у таблиці й 

одночасно приклад перебудови таблиці з двома однаковими графами в шість 

граф. 

 

Таблиця 2.4 – Амплітуди і частоти резонансних режимів 

 

Гц 

А, 

10-3 см 

,  

Гц 

А, 

10-3 см 

,  

Гц 

А, 

10-3 см 

420,31 1,57 740,37 21,57 1100,24 0,57 

643,42 44,33 816,34 14,70 1543,59 40,38 

654,43 43,32 856,30 243,47 1694,40 40,34 

682,17 55,09 984,00 5,36 1824,11 15,14 

 

Рисунок 3.4 – Оформлення числових записів у таблиці  

 

3.3.7 Вимоги до оформлення текстових і символьних записів у таблиці: 

1) текстовий запис у клітинці зазвичай пишуть з малої літери; 

2) якщо в графах є текст, що повторюється, то за відсутності горизонта-

льних ліній у таблиці допускається замінювати його: 

- лапками, якщо він складається з одного слова; 

- словами «те ж саме», якщо він складається з двох і більше слів, 

при першому повторенні, а далі лапками; 

3) замінювати знаки, що повторюються, математичні й хімічні символи 

не допускається; 

4) якщо найменування в боковику записане в кілька рядків, то в сусідніх 

графах текстовий матеріал починають на рівні першого рядка. 
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3.4 Ілюстрації 

 

 3.4.1 Для пояснення тексту звіту необхідно його ілюструвати діаграмами, 

схемами, кресленнями, фотознімками тощо. Ілюстрації, вміщувані у тексті, іме-

нують рисунками. На всі рисунки повинні бути посилання в тексті. 

 3.4.2 Виконання креслень і схем, які є ілюстраціями, має відповідати ви-

могам стандартів ЄСКД. 

 3.4.3 Загальні вимоги до оформлення рисунка: 

1) рисунок слід поміщати після першого його згадування в тексті; 

2) рисунок може розташовуватися як по тексту, так і на окремій сторінці; 

3) рисунок розташовується симетрично тексту або сторінці, на якій він 

наводиться; 

4) вище і нижче кожного рисунка залишають по одному вільному рядку; 

5) усі рисунки нумерують у межах розділу (наприклад: рис. 2.1), і кожен 

рисунок повинен мати найменування або бути описаний у тексті; 

6) при формуванні підрисункового підпису спочатку пишуть слово «Ри-

сунок», потім через пробіл номер рисунка, потім знак тире, відокремлений про-

білами від номера і найменування, потім найменування малими літерами з 

першої великої, без крапки в кінці; 

7) підрисунковий підпис відділяється від рисунка одним вільним рядком. 

Зразок оформлення рисунка і підрисункового підпису наведено на рис. 

3.5. 

 3.4.4 Оформлення групи ілюстрацій: 

1) невеликі за розміром ілюстрації, логічно пов’язані між собою, можна 

об’єднувати в один груповий рисунок; 

2) кожна ілюстрація, що входить до групового рисунка, нумерується ма-

лими літерами української абетки (а, б, в ...), які розташовуються по центру ко-

жної ілюстрації на наступному рядку; 

3) якщо розміри ілюстрацій дозволяють, то бажано розміщувати їх у ряд 

по ширині сторінки; 
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Рисунок 3.5 – Ескіз ротора 

 

4) якщо розміри ілюстрацій у групі однакові, вони повинні бути розта-

шовані рівномірно і симетрично; 

5) найменування групового рисунка має бути єдиним і відображати 

принцип об’єднання в групу; 

6) допускається наводити найменування кожного елемента групового 

рисунка на наступному рядку після підпису, дотримуючись таких правил: 

- найменування відокремлюються одне від одного крапкою з комою; 

- перед найменуванням елемента пишеться його літерне позначення; 

- між літерою і найменуванням ставиться знак тире; 

- усі найменування беруться у круглі дужки. 

 

 3.4.5 Якщо елемент ілюстрації потребує пояснень, то порядок оформлен-

ня пояснень до рисунка такий: 

1) елемент ілюстрації, що вимагає пояснення, позначається виноскою з 

номером; 

2) пояснювальні дані приводяться між ілюстрацією і підрисунковим під-

писом; 

3) перед поясненням пишеться номер елемента; 

4) між номером і поясненням ставиться знак тире; 

5) пояснення відокремлюються одне від одного крапкою з комою; 
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6) для пояснювальних даних вище і нижче залишають по одному віль-

ному рядку; 

7) усі пояснювальні дані центруються щодо рисунка. 

Зразки оформлення групового рисунка і пояснень наведено на рис. 3.6. 
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1 – ротор; 2 – диск. 

 

Рисунок 3.6 – Моделювання ротору 

(а – модель ротора; б – розрахункова схема) 

 

 3.4.6 При оформленні графіків і діаграм необхідно дотримуватись таких 

вимог: 

1) графік або діаграму виконують у двовимірній або тривимірній системі 

координат (звичайно декартовій) з обов’язковим позначенням осей; 

2) на осях обов’язково має бути розмічена шкала з нанесенням числових 

значень; 

3) на осях обов’язково зазначають тип базових величин і їх розмірність, 

якщо вони не безрозмірні; 

4) тип позначають або символом даної величини, або її найменуванням; 

5) якщо наводиться найменування типу, то текст розташовують парале-

льно відповідній осі та центрується; 

6) якщо тип позначають символом, то він повинен розташовуватися на 

кінці  відповідної осі, паралельно основному тексту документа; 

7) розмірність відділяють комою, після символу або найменування; 

8) на графіку (діаграмі) повинна бути нанесена координатна сітка  згідно 

зі шкалою; 



55 

9) сітку і шкалу можна не наносити, якщо графік (діаграма) несе тільки 

якісну інформацію про залежність між базовими величинами; 

10) графіки (діаграми), логічно зв’язані між собою, можна об’єднувати в 

один груповий рисунок аналогічно звичайним ілюстраціям; 

11) на одному графіку (діаграмі) може бути наведено кілька залежностей 

між базовими величинами, за умови виконання таких правил: 

- кожна залежність зображується відмінним від іншої типом лінії; 

- на графіку має бути наведене позначення кожного типу ліній; 

- залежності на одному графіку (діаграмі) повинні бути наведені в 

такій кількості, щоб не утрудняти читання кожної з них; 

12) усі текстові і цифрові написи на графіку (діаграмі) виконуються 

шрифтом 12 пт, Times New Roman. 

Приклад оформлення графіка і діаграми наведено на рис 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Вплив розкиду мас на АЧХ пакета лопаток 

(а – діаграма розкиду; б – графік АЧХ на кінці лопатки) 

 

 3.4.7 При оформленні схеми експериментальної установки необхідно до-

тримуватись таких вимог: 

1) робоча частина експериментальної установки на схемі виконується 

умовно, зображуються тільки контури її елементів і їх взаємне розташування; 

2) прилади й устаткування зображуються у вигляді умовних прямокут-
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ників із зазначенням стрілками зв’язків між ними; 

3) усі структурні елементи на схемі повинні мати найменування, оформ-

лене в такий спосіб: 

- якщо найменування елемента коротке й уміщується в умовний 

прямокутник, то воно наводиться прямо на схемі; 

- якщо найменування має багато слів або утрудняє читання схеми, 

то на цей елемент робиться виноска з номером і найменування оформля-

ється, як пояснювальні дані; 

4) усі текстові написи на схемі виконують тим же шрифтом, що й основ-

ний текст. 

Приклад оформлення схеми експериментальної установки наведено на 

рис. 3.8. 
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1 – станина; 2 – диск; 3 – вібратор. 

 

Рисунок 3.8 – Схема експериментальної установки 

 

 3.4.8 При оформленні блок-схеми алгоритму необхідно дотримуватись 

таких вимог: 

1) у блок-схемі алгоритму можуть використовуватися тільки стандартні 

елементи для позначення кроків алгоритму; 

2) будь-яка блок-схема повинна мати кроки входу і виходу; 

3) допускається використання як двовимірних, так і тривимірних зобра-



57 

жень елементів; 

4) усередині елемента блок-схеми зазначають його умовну позначку; 

5) найменування умовних позначок можуть бути наведені як у поясню-

вальних даних до рисунка блок-схеми, так і в основному тексті; 

6) якщо найменування елемента коротке і вміщується в його полі, то во-

но може бути написане прямо на схемі; 

7) у випадку, якщо взаємозв’язок або перехід між блоками вимагає ко-

ментаря, його розміщують поруч зі стрілкою, на середині її довжини; 

8) напис коментаря до стрілки може виконуватися як у напрямку стріл-

ки, так і по напрямку основного тексту; 

9) усі текстові написи на схемі виконують тим же шрифтом, що й основ-

ний текст.  

Приклад оформлення блок-схеми в тривимірному вигляді наведено на 

рис. 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Блок-схема програмного комплексу 

 

3.5 Формули і рівняння 

 

 3.5.1 Основні вимоги до розташування і нумерації окремих формул і рів-

нянь: 
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1) формули можуть розташовуватися як по тексту, так і окремими ряд-

ками;  

2) формули і рівняння, які використовуються для опису математичної 

моделі, методу розрахунків та логіки алгоритму, повинні бути поміщені в окре-

мий рядок; 

3) нескладні формули (залежності), на які надалі не потрібне посилання, 

уписують прямо в текст; 

4) в одному рядку можна розташовувати тільки одну формулу; 

5) формули розташовують симетрично тексту; 

6) якщо формула одна між частинами тексту, то вище й нижче формули 

залишають один вільний рядок; 

7) інтервали між формулами, які слідують одна за одною, повинні бути 

такими, як у тексті; 

8) основні формули і рівняння слід пронумерувати в межах розділу звіту 

(наприклад: формула (3.1)); 

9) номер формули записують у круглих дужках праворуч від неї напри-

кінці рядка; 

10)   якщо формула не вміщається в один рядок, її розбивають на матема-

тичних знаках виконуваних операцій, причому при переносі знаки на початку 

наступного рядка повторюють; 

11)   при переносі на операції множення застосовують знак ();  

12)   при перенесенні формули на наступний рядок номер зазначають на 

рядку її закінчення. 

Нижче приведені приклади оформлення звичайної формули (приклад 1) і 

розбивки довгої формули (приклад 2). 

 

Приклади:  

1   [K] - 2[M] = 0.         (2.21) 

2          222222
( zxyzxyxzzyyx dddddddddd

3
2  
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         )222222

zxpyzpxypxpzpzpypypxp ddddddddd 
2

3
.    (3.4) 

 

 3.5.2 Основні вимоги до розташування і нумерації систем рівнянь і груп 

логічно зв’язаних математичних виразів (далі – група формул): 

1) при записі системи рівнянь кожне рівняння розміщують на окремому 

рядку; 

2) рівняння, що входять у систему, вирівнюють по лівому краю, ліворуч 

розташовують об’єднувальний для всіх рівнянь знак – ліва фігурна дужка; 

3) у групи формул об’єднуються логічно зв’язані математичні вирази 

(наприклад, значення коефіцієнтів однієї матриці), які розміщаються на одному 

або декількох рядках; 

4) кілька формул можуть поміщатися на одному рядку або кожна на 

окремому; 

5) при формуванні групи формул в одному рядку їх слід розміщати та-

ким чином, щоб між формулами був один або кілька пробілів, а також залиша-

лися поля праворуч і ліворуч для нумерації, вирівнювання і центрування; 

6) математичні вирази, що входять до групи формул, розділяють знаком 

крапка з комою, наприкінці останньої формули ставлять крапку; 

7) групу формул вирівнюють по лівому краю; 

8) системи рівнянь і групи формул розташовують симетрично тексту, в 

якому вони наводяться; 

9) вище і нижче системи рівнянь і груп формул залишають по одному ві-

льному рядку; 

10)   система рівнянь (група формул) повинна бути розташована тільки на 

одній сторінці тексту; 

11)   у випадку, якщо кількість рівнянь у системі перевищує число рядків 

на сторінці, допускається переносити частину рівнянь на наступну сторінку, 

при цьому зберігаючи спільний знак об’єднання в систему; 

12)   у випадку, якщо одна група формул займає більше рядків ніж у сто-
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рінці, то вона повинна бути логічно розбита на кілька груп формул (наприклад: 

коефіцієнти матриці для рядків з першого по шостий наведені у формулах (3.4), 

а з сьомого по дванадцятий – у формулах (3.5)); 

13)   нумерація систем рівнянь і груп формул виконується за єдиною сис-

темою з нумерацією окремих формул за аналогічними правилами; 

14)   номер у системи рівнянь (групи формул) повинен бути один, його 

записують у круглих дужках праворуч від неї, у кінці центрального рядка сис-

теми; 

15)   при переносі системи рівнянь на наступну сторінку номер подають 

теж у кінці центрального рядка системи. 

Нижче наведені приклади правильного оформлення системи рівнянь (прик-

лад 1) і групи формул (приклад 2). 

 

Приклади:  

1    
   

   







.0

,0

32312222

21201111

xxcxxcxm

xxcxxcxm




       (2.23) 

 

2    

   

   

  .1

,,

,

,
1

,
1

2112

211211

02112

102022201021















DMMM

xxDMxxDM

GhSSS

Eh
N

Eh
N

     (2.34) 

 

 3.5.3 Основні вимоги до позначень у формулі й шрифту формули: 

1) при виконанні запису формул необхідно використовувати шрифт 

14 пт Times New Roman; 

2) щільність запису формул має бути наближена до щільності основного 

тексту; 

3) позначення символів, що входять до формули, повинні відповідати 

символам, установленим відповідними стандартами або прийнятими в науковій 
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літературі. 

 3.5.4 Основні вимоги до пояснень значень символів і числових коефіцієн-

тів у формулі: 

1 Для всіх коефіцієнтів і символів у формулі, якщо вони не були пояснені 

раніше в тексті, мають бути наведені пояснення безпосередньо під формулою. 

2 Пояснення наводять з нового рядка з абзацного відступу зі слова «де» 

без двокрапки, після формули перед словом «де» ставиться кома. 

3 Інтервал між формулою та поясненням і між поясненням та подальшим 

текстом повинен бути таким, як у тексті. 

4 Коефіцієнти і символи пояснюють у тій послідовності, у якій вони 

вміщені у формулі.  

5 Допускається, якщо це необхідно, наводити числове значення символу 

або його розмірність після розшифрування, через кому. 

6 У разі зазначення розмірності, літерне позначення одиниць, що входять 

до добутку, відокремлюють точкою на середній лінії як знаком множення (на-

приклад: ìH  ; 2ìÀ  ); 

7 Не допускається поміщати пояснення, позначення одиниць фізичних 

величин в одному рядку з формулою. 

 

Приклад: 

SFA  ,                     (2.23) 

де  A – робота сили, Дж; 

F – величина діючої сили, що дорівнює 20,5 Н; 

S – пройдена відстань, що дорівнює 130 м.  

 

3.6 Посилання 

 

 3.6.1 У документі можуть бути посилання на даний документ, на стандар-

ти, технічні умови та інші документи. 
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 3.6.2 При посиланні на розділ, підрозділ, пункт, підпункт або перелік да-

ного документа слід писати: «…згідно з розділом 3…»;  «…згідно з 3.1…»; 

«…відповідно до 4.2.2…». 

 3.6.3 Посилання на таблиці, ілюстрації, формули і додатки даного доку-

мента подають таким чином: 

- «…наведені у табл. 2.4»; «…показано на рис. 3.4» 

-    «…у формулі (2.1)»;  «…як видно з формули (2.1)…»; 

-    «…подані у додатку А»;    «…наведені у додатку А». 

 При повторних посиланнях пишуть: «…див. табл. 6.1»; «…див. рис. 2.4»; 

«…див. формулу (2.1)». 

 3.6.4 Посилання на джерела інформації даного документа позначають у 

тексті порядковими номерами у квадратних дужках таким чином:   «…у робо-

тах 3, 4…»; «…5, с.18…». 

 Порядковий номер джерелу надають по мірі появи посилання на нього у 

тексті. При повторних посиланнях на те ж саме джерело його номер повторю-

ють. 

 3.6.5 При посиланнях у тексті на стандарти і технічні умови допускається 

подавати тільки їх позначення без року затвердження. При посиланнях на інші 

нормативні документи необхідно зазначати їх позначення та найменування. 

 

3.7 Скорочення 

 

У тексті дозволено застосовувати такі скорочення слів і словосполучень: 

1 Встановлені у відповідних державних стандартах чи загальноприйняті 

в мові, якою складено документ. 

2 Вузькоспеціальні терміни, – характерні для певної галузі чи сфери дія-

льності. У цьому випадку необхідно при першому згадуванні подати повний 

запис терміна і в дужках зазначити скорочений запис. Далі в тексті  можна ви-

користовувати тільки скорочення. 

3 Найменування, яке складається з кількох слів, при повторному його 
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згадуванні у тексті рекомендується писати у скороченому вигляді. Для цього 

при згадці повного найменування у дужках пишуть «далі» та його прийняте 

скорочення. Наприклад: Парова турбіна (далі – турбіна). 

4 Слова «maximum» та «minimum» слід писати українською мовою: мак-

симальний, мінімальний. 

 

3.8 Приклади 

 

 Приклади наводять у тих випадках, коли вони пояснюють зміст тексту 

документа або сприяють більш стислому його викладенню. 

Приклади розташовують безпосередньо після тексту, який потребує по-

яснення. 

 Якщо необхідно навести невеликий приклад прямо в тексті, то для цього 

використовується слово «наприклад». Порядок оформлення невеликих прикла-

дів такий: 

- або почати нове речення зі слова «Наприклад», після нього поставити 

двокрапку, через один пробіл навести текст прикладу і поставити крапку; 

- або наприкінці речення відкрити круглу дужку, написати слово «на-

приклад», після нього поставити двокрапку, через один пробіл навести текст 

прикладу, закрити круглу дужку і поставити крапку. 

 Якщо необхідно подати великий приклад по ходу тексту, то для цього ви-

користовується слово «Приклад» або «Приклади». Правила оформлення вели-

ких прикладів такі: 

1 Слово «Приклад», «Приклади» виконують курсивом і розміщують на 

новому наступному рядку з абзацу без розділових знаків. 

2 Якщо текст прикладу розміщено на тому ж рядку, що й слово «Прик-

лад», то після слова «Приклад» ставиться крапка.  

3 Якщо прикладів декілька, то після слова «Приклади» ставлять двокрап-

ку і з нового рядка з абзацу з великої літери разом з порядковим номером по-

дають текст прикладу: 
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 Приклади: 

 1 _____________________________________________________ 

 2 _____________________________________________________ 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

 

 1 СТВУЗ-ХПІ-2.01-2007 ССОНП. Дипломні проекти та дипломні роботи. 

Загальні вимоги до виконання. – Введ. 26.06.2007. 

 2 СТВУЗ-ХПІ-3.01-2010 ССОНП. Текстові документи у сфері навчально-

го процесу. Загальні вимоги до виконання. – Введ. 01.07.2010. 

 3 Методические указания по оформлению дипломной работы специали-

ста для студентов специальности 7.080303 «Динамика и прочность» / сост. Г. И. 

Львов, В. А. Жовдак, А. С. Степченко – Х. : НТУ «ХПИ», 2003. 

 4 Методические указания по экономической части дипломного проекти-

рования для специальности "Динамика и прочность машин" / сост. Э. П. Чека-

лина – Х. : НТУ «ХПИ», 2002. 

 5 ГОСТ 19.101-77. ЕСПД. Виды программ и программных документов. – 

Введ. 01.01.1980. 

 6 ГОСТ 19.105-78. ЕСПД. Общие требования к программным докумен-

там. – Введ. 01.01.1980. 
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ДОДАТОК А 

Приклад заповнення титульного аркуша дипломної роботи магістра 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Факультет  ___І____   Кафедра  динаміки та міцності машин    

Спеціальність  8.05010102 – Інформаційні технології проектування   

 
 

       До захисту допускаю 

       Завідувач кафедри   

        Г. І. Львов     
               (ініціали та прізвище) 

       ______________________________ 
                       (підпис, дата) 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА 

освітньо-кваліфікаційного рівня   магістр   

 

Тема роботи____ Комп’ютерне моделювання термопружності у поршні двигу-

на внутрішнього згоряння ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

затверджена наказом по НТУ «ХПІ»  від  « 21 »  _жовтня__ 2011 р. № _2855-ІІІ 

 

Шифр роботи                           І-17Б.11    
                    (група, номер теми за наказом) 

 

Виконавець     Поспєлов Евген Іванович    
          (прізвище,  ім’я, по батькові) 

 

Керівник       доц., канд. техн. наук Грищенко Володимир Миколайович  
          (посада, прізвище,  ім’я, по батькові) 

 

Харків 2014 
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ДОДАТОК Б 

Приклад заповнення відомості документів 
 

Найменування виробу, 

об’єкту або теми 

Найменування 

документу 

Фор-

мат 

Кільк. 

арк. 

При- 

мітка 

     

 Документи  загальні    

     

 Завдання на виконання ДР А4 1  

 Звіт про виконання ДР А4 92  

     

 Програмні документи    

     

Програмний комплекс аналізу     

НДС поршня двигуна Текст програми А4 16  

     

 Плакати    

     

Постановка задачі моделювання Геометрична та механічна     

термопружності поршня двигуна моделі  А1 1  

Методика й алгоритм  Математичний опис     

комп’ютерного моделювання методики рішення задачі та     

НДС поршня двигуна блок-схема алгоритму А1 2  

Аналіз результатів розрахунку  Графіки та діаграми    

НДС поршня двигуна  А1 1  

Економічна частина Числові викладки А1 1  

     

     

     

     

     

     

І-15А.11 ВД     

 Прізвище Підп. Дата 

Розроб. Поспєлов   Комп’ютерне моделювання 

термопружності у поршні 

двигуна внутрішнього зго-

ряння 

 

Відомість документів 

Літ. Аркуш Аркушів 

Перев. Грищенко   Д Р М  1 

    
НТУ «ХПІ» 

Кафедра «ДММ» Н.конт. Красніков   

Затв. Львов   
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ДОДАТОК В 

Приклад заповнення завдання на виконання дипломної роботи 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ» 

Факультет____І________  Кафедра ____динаміки та міцності машин_______ 

Спеціальність _____8.05010102 – Інформаційні технології проектування ______ 

 

 

      ЗАТВЕРДЖУЮ 

      Завідувач кафедри 

      ___________________Г. І. Львов_________ 
      (підпис)                              (ініціали та прізвище) 

 

 

ЗАВДАННЯ 

на виконання дипломної роботи 

освітньо-кваліфікаційного рівня  ___магістр_________ 

студенту _____ Поспєлов Евген Іванович ____________ гр. ___І-17Б____ 

1 Тема роботи ____Комп’ютерне моделювання термопружності у поршні дви-

гуна внутрішнього згоряння______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2 Зміст завдання _Провести комп’ютерне моделювання напружено-

деформованого стану поршня двигуна внутрішнього згоряння при дії нестаціо-

нарного температурного поля за один робочий цикл _______________ 

___________________________________________________________________ 

 

3 Вихідні дані для виконання роботи __креслення ротора,  параметри розподілу 

температурного поля за один робочий цикл, довідник фізичних властивостей 
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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про виконання ДР: 92 с., 17 рис., 3 табл., 46 джерел, 5 додатків 

Ключові слова: ПОРШЕНЬ, ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ, 

НАПРУЖЕННЯ, ТЕРМОПРУЖНІСТЬ, МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

 Мета роботи – комп’ютерне моделювання розподілу напружень у поршні 

двигуна внутрішнього згоряння при дії нестаціонарного температурного поля. 

Розроблено алгоритм побудови параметричної 3-D моделі поршня, методику та 

програму апроксимації температурного поля. Алгоритми реалізовані у вигляді 

комплексу програм-макросів для скінченно-елементного САЕ, на основі якого 

проведено розрахунок розподілу напружень у поршні. Результати наведені у 

вигляді графіків і рисунків. 

 

РЕФЕРАТ 

 

Отчет о выполнении ДР: 92 с., 17 рис., 3 табл., 46 источников, 5 приложений 

Ключевые слова: ПОРШЕНЬ, ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, 

НАПРЯЖЕНИЯ, ТЕРМОУПРУГОСТЬ, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 Цель работы – компьютерное моделирование распределения напряжений 

в поршне двигателя внутреннего сгорания при действии нестационарного тем-

пературного поля. Разработаны алгоритм построения параметрической 3-D мо-

дели поршня, методика и алгоритм аппроксимации температурного поля. Алго-

ритмы реализованы в виде комплекса программ-макросов для конечно-

элементного САЕ, на основе которого проведен расчет распределения напря-

жений в поршне. Результаты приведены в виде графиков и рисунков. 
 

ABSTRACT 
 

Report on the performance of the DW: 92 p., 17 fig., 3 tabl., 46 source, 5 application 

Кeywords: PISTON, INTERNAL COMBUSTION ENGINE, STRESS, 

THERMOELASTICITY, FINITE ELEMENT METOD 
 

 The aim of the work is the computer simulation of stress distribution in the pis-
ton of the internal combustion engine, which is under the action of the transient tem-
perature field. Algorithm for constructing of parametric 3-D model of the piston, 
method and the algorithm of approximation of the temperature field is developed. 
The algorithms are realized as a system of macros-software for finite element CAE, 
based on which of stress distribution in the piston is calculated. The results are pre-
sented in graphs and figures. 
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