
Інформація для керівників та бакалаврів–2021 

 

 Дипломна робота в загальному випадку містять такі документи:  

1) титульний аркуш 

2) відомість документів (ВД) дипломної роботи;  

3) завдання на дипломну роботу;  

4) пояснювальна записка до дипломної роботи;  

5) конструкторські документи;  

6) технологічні документи;  

7) програмні документи;  

8) плакати та ілюстративні матеріали (презентації).  

Документи у переліках 5), 6), 7) виконують залежно від спеціальності  

 

Пояснювальна записка містить послідовно такі структурні елементи: 

1) титульний аркуш;  

2) реферат;  

3) зміст;  

4) перелік познак та скорочень (при наявності);  

5) вступ;  

6) основну частину (розділи пояснювальної записки);  

7) висновки;  

8) список джерел інформації;  

9) додатки (при наявності).  

 

!!!! Обсяг реферату не має перевищувати однієї сторінки 

 

До змісту в загальному випадку записують наступне:  

– перелік познак та скорочень;  

– вступ;  

– заголовки розділів, підрозділів і пунктів (за необхідності) основної частини;  

– висновки;  

– список джерел інформації;  

– додатки. 

!!!Вступ до ДР повинен займати не більше трьох сторінок 

Обсяг основної частини пояснювальної записки не повинен перебільшувати: 

для ДР бакалавра – за спеціальністю – 60 сторінок; з економічного 

обґрунтування – 5 сторінок; з охорони праці та навколишнього середовища – 5 

сторінок; 



У списку джерел інформації кількість джерел не повинна перевищувати для 

бакалавра – 50. 

Мінімальну кількість джерел інформації встановлює кафедра. 

На аркушах мають бути залишені береги: лівий, нижній та верхній – не менше 20 

мм, правий – не менше 10 мм. 

 

Порядок розміщення початкових (титульних) сторінок дипломних 

робіт бакалаврів 

1. Титульний лист дипломної роботи (не нумерується, не враховується) 

2. Відомість документів (не нумерується, не враховується) 

3. Лист Завдання (двостороння печать) (не нумерується, не враховується) 

4. Пояснювальна записка (номер сторінки не пишеться, але враховується «1») 

5. Реферат виконують двома мовами: українською та додатково ще однією 

(англійська або інша) –(сторінки не нумеруються, не враховуються) 

6. Зміст  (номер пишеться, враховується завжди стор. «2»)  

7. Далі по пунктам, що містить пояснювальна записка, додатки – продовження 

нумерації. 

8. Презентація, наукові розробки (розміщуються в кінці роботи, але сторінки 

не нумеруються) 

 

Більш детальну інформацію можна знайти на сервері -> «Публічна інформація–

Метод–Litvintseva–Оформление ДР Стандарты ХПИ» 

 

Консультанти розділів дипломних робіт: 

Економічне обґрунтування– гр.КН–617, гр., КН–817 –проф. Александрова Т.Є. 

     гр.КН–317 б – доц. Марченко Н.А., 

Охорона праці– гр. КН–617, КН–817 – к. т. н., доц. Панчева Г.М.  

                       гр. КН–317б– ст. викл. Ільїнська О.І.    

  



Бакалаври – 2021 

Факультет Комп’ютерних наук та програмної інженерії 

Кафедра Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології 

 

Академічна група – КН-317б  

Спеціальність – 122 – Комп’ютерні науки 

Освітня програма –  Комп’ютерні науки 

 

Академічна група – КН-617  

Спеціальність – 124 – Системний аналіз 

Освітня програма –  Системний аналіз та управління 

 

Академічна група – КН-817  

Спеціальність – 186 – Видавництво та поліграфія 

Освітня програма –  Інформаційні технології в медіа індустрії 

 

 


