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ВСТУП 
 

 

Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” магістр – це освітньо-

кваліфікаційний рівень вищої освіти, який здобувається на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра і передбачає оволодіння особою відповідною 

освітньо-професійною програмою та набуття компетентностей для виконання 

завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня 

професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 

економічної діяльності. Тобто призначення цього фахівця на ринку праці – 

робота на первинних інженерних посадах або на посаді наукового 

співробітника та викладача вищого навчального закладу, що передбачає вміння 

виконувати розрахунки типових процесів, вирішувати загально-інженерні та 

спеціальні задачі, виконувати підготовку технічних матеріалів і документів, 

організацію, контроль і регулювання виробничого процесу, екологічний та 

економічний аналіз виробництва, а також вміння розроблювати план наукових 

досліджень, проводити аналіз і систематизацію даних, їх математичну обробку. 

Методичні рекомендації розроблені відповідно до Положення про 

організацію навчального процесу в Українському державному хіміко-

технологічному університеті, затвердженого наказом ректора № 595 від 

30 грудня 2002 р.  

При виконанні дипломної роботи магістра (ДРМ) студент використовує 

отримані в університеті теоретичні й практичні знання для вирішення 

конкретних наукових або прикладних завдань. З урахуванням якості виконання  

роботи й глибини розуміння всього комплексу питань, висвітлених у роботі, 

державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння 

дипломантові кваліфікації «магістр». 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Вимоги до тематики, змісту і складу дипломної роботи магістра  

 

 Дипломна робота магістра – це результат дослідження певного об’єкта 

(системи, обладнання, пристрою, процесу, технології, програмного продукту, 

інформаційної технології, інтелектуального твору, явища тощо), його 

характеристик, властивостей (що є предметом дослідження). Об’єкт 

дослідження має належати до класу узагальненого об’єкту діяльності фахівця – 

методи синтезу та технологічні процеси отримання і використання 

високомолекулярних сполук.  

Дипломна робота магістра виконується магістрантом самостійно під 

контролем наукового керівника та є закінченою теоретичною або 

експериментальною науково-дослідною роботою, пов’язаною з вирішенням 

актуальних завдань, зумовлених особливостями підготовки фахівців зі 

спеціальності хімічні технології високомолекулярних сполук. Робота має бути 

результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і 
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свідчити про те, що її автор володіє сучасними методами наукових досліджень і 

спроможний самостійно проводити наукові дослідження, що мають теоретичне 

і практичне значення. 

Зміст ДРМ передбачає: 

– формулювання наукової (науково-технічної) задачі, визначення об’єкту, 

предмету та мети дослідження, аналіз стану рішення задачі за матеріалами 

вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування мети дослідження; 

– аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір 

(розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення; 

– науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який 

використовується в процесі дослідження; 

– викладання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, 

прикладного чи науково-методичного значення; 

– перевірку можливостей практичного використання отриманих 

результатів; 

– апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на 

винахід, корисних моделей, промислового зразку та інше або відповідних 

заявок, доповідей на наукових конференціях, публікацій у наукових журналах і 

збірниках. 

У процесі підготовки роботи магістрант має продемонструвати: 

– уміння проводити цільовий пошук інформації, в тому числі на іноземній 

мові, в друкованих виданнях і в мережі Інтернет; 

– здатність критично оцінити відомі рішення та організувати науковий 

пошук у новому напрямку; 

– здатність до опанування методиками досліджень, насамперед 

інструментальних, які використовуються у процесі роботи; 

– уміння знаходити причинні і наслідкові зв’язки в дослідженні і 

дискутувати з фахівцями при обговоренні отриманих результатів; 

– уміння оцінити вплив на безпеку проведення робіт запропонованих 

методик дослідження; 

– уміння оцінити вплив на довкілля запропонованих технологічних рішень 

в разі їх впровадження; 

– уміння оцінити економічні показники за результатами дослідження; 

– володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні 

досліджень, обробці отриманих результатів та оформленні роботи; 

– уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у 

науковій та практичній діяльності; 

– знання основних державних і міжнародних стандартів, що стосуються 

галузі науки та/або системної організації промислового виробництва, до яких 

має безпосереднє відношення тематика дослідження. 

 Дипломна робота магістра може бути комплексною (кафедральна, 

міжкафедральна, міжвузівська) і виконуватись декількома студентами, але 

кожна дипломна робота магістра повинна бути закінченою у межах теми. 

Перелік тем ДРМ розробляє випускова кафедра до початку дипломування. 

Номенклатура тематики повинна забезпечувати індивідуалізацію завдання та 
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можливість вільного вибору теми студентом. Студент має право запропонувати 

на розгляд випускової кафедри власну тему роботи з техніко-економічним 

обґрунтуванням доцільності її розробки. Редакція теми роботи повинна бути 

конкретною і вміщувати процедуру діяльності та продукт, що має бути 

отриманий в результаті виконання роботи. Теми робіт випускників 

затверджуються наказом ректора і в процесі дипломування не змінюються. 

При формуванні завдань ДРМ слід виходити з наступного: завдання 

повинно містити переважну більшість евристичних задач, бути орієнтованим на 

експериментальні та теоретичні наукові дослідження об'єкту діяльності; мета 

роботи має бути новою або відомою, але не реалізованою. 

Теми або загальні напрямки дослідження: 

1. Дослідження та вдосконалення існуючих технологічних процесів 

отримання та використання олігомерів і полімерів. 

2. Розробка методів синтезу нових мономерів, олігомерів і полімерів, 

дослідження їх властивостей та рекомендації щодо їх використання. 

3. Аналіз існуючого стану в технологіях отримання полімерних 

матеріалів і пошуки перспективних напрямків їх розвитку і використання. 

4. Удосконалення процесів отримання захисних і лакофарбових 

покриттів, а також пошук способів модифікації їх властивостей. 

5. Композиційні полімерні матеріали, їх властивості та галузі 

застосування. 

6. Розробка методів синтезу іонпровідних полімерних матеріалів 

(розчинів полімерів, мембран, полімерних електролітів та інше). 

7. Нанокомпозитні матеріали, способи їх виготовлення, властивості та 

застосування. 

8. Розробка сучасних процесів і технологій отримання полімерних 

матеріалів з високим комплексом експлуатаційних властивостей. 

9. Розробка методів синтезу на нових модифікуючих добавок до 

полімерних, лакофарбових і гумових матеріалів на основі вторинної і 

відновлювальної сировини рослинного або тваринного походження. 

10. Розробка методів синтезу нових клейових матеріалів, зв’язуючих і 

покриттів з підвищеним комплексом експлуатаційних властивостей. 

11. Синтез та вивчення нових гетерогенних полімерних каталізаторів для 

органічного синтезу. 

12. Розробка методів синтезу водополімерних гартівних середовищ. 

13. Розробка теплоізоляційних, теплозахисних і спеціальних покриттів 

для будівництва і ракетно-космічної техніки. 

14. Розробка полімерних матеріалів з ефектом пам’яті. 

 

 Робота включає пояснювальну записку та демонстраційний матеріал для 

доповіді на ДЕК. Демонстраційний матеріал ДРМ може бути графічним         

(на папері, фоліях тощо), електронним (відеоматеріали, мультимедіа, 

презентації тощо), натурним (моделі, макети, зразки виробів тощо). Зміст 

демонстраційного матеріалу повинен віддзеркалювати оригінальні результати, 

які отримані при виконанні дипломної роботи. 



 7 

 Структура пояснювальної записки ДРМ умовно поділяється на вступну та 

основну частини і додатки. 

 Вступна частина: 

 – титульний аркуш; 

 – завдання на дипломну роботу магістра; 

 – реферат; 

 – зміст. 

 Основна частина: 

– вступ;  

– розділи дипломної роботи магістра; 

 – висновки; 

 – список літератури.  
 Додатки. 

 

1.2 Обов'язки при виконанні дипломної роботи магістра 

 

 Студент при виконанні ДРМ повинен: 

– обрати та узгодити з керівником тему ДРМ; 

– отримати завдання на ДРМ; 

– самостійно виконувати ДРМ; 

– апробувати результати своєї наукової роботи на науково-технічних 

конференціях; 

– систематично відвідувати консультації керівника роботи і керівників 

розділів; 

– сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки 

керівників; 

– щотижнево інформувати керівника про виконання завдання; 

– подати ДРМ на перевірку керівникам розділів згідно з календарним 

планом; 

– подати ДРМ на перевірку керівнику роботи не пізніше, ніж за 

чотирнадцять днів до захисту; 

– отримати рецензію на ДРМ; 

– підготувати доповідь про основні положення ДРМ; 

– підготовити відповіді на зауваження керівника роботи, керівників 

розділів, рецензента; 

– відповідно до графіку захистити роботу на засіданні ДЕК, 

дотримуючись регламенту; 

– отримати документ про рівень освіти та кваліфікацію. 

 Керівник ДРМ повинен: 

– видати актуальну тему ДРМ, яка відповідає спеціальності; 

– видати завдання на ДРМ з визначеними термінами виконання розділів 

та подання роботи в ДЕК; 

– керувати виконанням ДРМ; 

– сприяти апробації результатів ДРМ на науково технічних конференціях; 

– скласти графік консультацій (не менш ніж три на тиждень); 
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– дотримуватись графіку консультацій; 

– контролювати якість виконання завдання; 

– інформувати на засіданні кафедри щодо виконання дипломантами 

календарного плану завдання; 

– при суттєвому відхиленні від календарного плану порушувати питання 

про призупинення дипломування; 

– перевірити ДРМ та оцінити її; 

– написати аргументований відзив на ДРМ та направити її на 

рецензування; 

– підписати титульний аркуш пояснювальної записки та завдання; 

– повернути студенту роботу не пізніше чим за два дні до захисту; 

– провести підготовку студента до захисту ДРМ. 

Керівник розділу повинен: 

– керувати виконанням розділу проекту; 

– скласти графік консультацій; 

– дотримуватися графіку консультацій; 

– інформувати керівника роботи про стан виконання розділу; 

– рекомендувати методи вирішення проблем, що виникають;  

– перевірити розділ; 

– підписати титульний аркуш пояснювальної записки та завдання. 

 Завідувач випускової кафедри повинен: 

– організувати методичне та інформаційне забезпечення виконання ДРМ; 

– здійснити заходи щодо створення умов для виконання ДРМ в 

приміщеннях кафедри, університету; 

– контролювати виконання графіку консультацій викладачів кафедри; 

– розглядати на засіданнях кафедри стан виконання ДРМ, керівництво 

якими здійснюється викладачами кафедри; 

– вирішувати суперечливі питання, що виникають між керівником роботи 

та випускником; 

– контролювати об'єктивність оцінювання ДРМ; 

– здійснювати допуск ДРМ до захисту. 

 

1.3 Порядок виконання дипломної роботи магістра та її захист 

 

 Виконання усього обсягу робіт з підготовки ДРМ здійснюється 

відповідно до календарного графіку виконання окремих розділів, що 

розроблений керівником проекту. Один екземпляр графіку передається на 

кафедру для контролю.  

 Дипломна робота магістра виконується під керівництвом професорів 

(доцентів) профілюючої кафедри або кваліфікованих фахівців проектних і 

науково-дослідних інститутів, а також завідувачів дослідних лабораторій 

промислових виробництв. За окремими розділами (охорона праці й економіка) 

відповідними кафедрами призначаються консультанти. 

 Завдання на ДРМ видається студенту керівником роботи на початку 

першого семестру, після затвердження теми роботи кафедрою.  
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 Під час науково-дослідної практики студент проводить літературний 

огляд і патентні дослідження за темою ДРМ, вибирає методики та збирає 

лабораторні установки для проведення досліджень. Аналіз зібраного 

літературного та практичного матеріалу оформлюється у вигляді звіту, який 

захищається на кафедрі студентом. Література за темою ДРМ рекомендується 

керівником проекту й консультантами, а також підбирається студентом 

самостійно протягом практик і науково-дослідної роботи студентів. 

 Основний етап виконання ДРМ триває протягом 10–12 тижнів. За цей час 

виконуються всі основні дослідження й готується демонстраційний матеріал. 

Матеріали дипломної роботи магістра (за узгодженням керівника ДРМ) повинні 

бути представлені для обговорення на науково-технічних конференціях, 

семінарах і симпозіумах різного рівня (витрати за участь студента у 

конференціях бере на себе університет або сам студент) або надруковані у 

вигляді статей в науково-технічних журналах, альманахах тощо. Також за 

матеріалами ДРМ може бути підготовлено наукову роботу для участі у 

науково-технічних конкурсах або заявку на отримання патенту України. 

 Дипломна робота магістра виконується, як правило, в університеті. 

Студент відповідає за всі ухвалені рішення, проведені експерименти, їх наукове 

обґрунтування та математичну обробку, оформлення пояснювальної записки, 

якість виконання демонстраційного матеріалу і т.д. Підписи керівника проекту 

й консультантів на матеріалах проекту не зменшують відповідальності 

студента. 

 Заключний етап – це етап, під час якого відбувається оформлення 

пояснювальної записки згідно з чинними стандартами та демонстраційного 

матеріалу згідно з вимогами даних методичних вказівок. 

 Періодичну перевірку ходу виконання роботи проводить завідувач 

кафедрою. В окремих випадках звіт студента про стан дипломної роботи 

магістра може бути заслуханий на засіданні кафедри. 

 Після завершення роботи над ДРМ, оформлена й підписана студентом і 

консультантами пояснювальна записка (непереплетена) та демонстраційні 

матеріали надаються, не пізніше ніж за 2 тижні до захисту, на остаточну 

перевірку керівникові. Після підписання керівником пояснювальна записка 

переплітається. Переплетену роботу керівник направляє до завідувача 

кафедрою, одночасно передаючи йому й письмовий відгук, що характеризує 

роботу студента над всіма розділами ДРМ. 

 Завідувач кафедри вирішує питання про допуск до захисту, підписуючи 

пояснювальну записку. У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за 

можливе допустити студента до захисту ДРМ, питання розглядається на 

засіданні кафедри за участю студента й керівника проекту. Протокол засідання 

кафедри надається через деканат факультету ректорові університету для 

ухвалення остаточного рішення. 

 Допущена до захисту ДРМ із переплетеною пояснювальною запискою 

направляється на рецензію. Рецензентами можуть бути фахівці виробництва, 

наукових установ і інститутів, інших університетів. Рецензент протягом           

1–2 днів перевіряє ДРМ і оформлює письмову рецензію. Рецензент має право 
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усного опитування студента по наданій роботі. 

 Після ознайомлення студента із рецензією дипломна робота магістра 

разом з рецензією й відгуком керівника направляється в ДЕК для захисту. 

Разом із ДРМ у ДЕК надаються й інші матеріали, що характеризують студента і 

його роботу: довідки про впровадження або можливості впровадження 

отриманих результатів ДРМ у виробництво, зразки отриманих речовин, перелік 

опублікованих наукових робіт (статей, тез, патентів тощо) за тематикою 

дипломної роботи магістра, характеристика студента і т. ін. 

 Захист роботи проводиться на засіданні державної екзаменаційної комісії. 

Для доповіді студентові надається 5–10 хвилин. В доповіді необхідно 

висвітлити актуальність роботи, методику проведення досліджень, основні 

наукові результати та особливо акцентувати увагу на новаціях, запропонованих 

в роботі.  

У процесі захисту роботи магістрант має продемонструвати: 

– уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові 

шляхи до вирішення проблеми; 

– володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у 

процесі роботи; 

– здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки 

висновків і положень, уміння аргументовано їх захищати; 

– уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у 

науковій та практичній діяльності; 

– творче володіння сучасними інформаційними технологіями при 

проведенні досліджень та обробці результатів дослідження. 

Оцінка роботи в ДЕК проводиться з урахуванням якості її виконання, 

відгуку керівника, рецензії, успішності студента протягом навчання, 

змістовності доповіді в ДЕК і відповідей на запитання. 

 Захищені роботи зберігаються в університеті. 

 

2 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ 

ЗАПИСКИ 

 

 Кожний структурний елемент пояснювальної записки починають з нового 

аркуша. Назву структурного елементу виконують великими літерами 

посередині рядка без крапки в кінці, не підкреслюючи. 

 

2.1 Титульний аркуш 

 

 Титульний аркуш виконують на аркуші формату А4 за формою, 

наведеною у додатку А (ГОСТ 2.105-79). 

 Бланк титульного аркуша виконують типографським способом. Усі данні, 

що заносять у бланк, вписують від руки або за допомогою друкарського 

пристрою чорним кольором. Необхідні підписи виконують від руки тушшю 

(чорнилом, пастою) чорного кольору. 
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2.2 Завдання 

 

 Завдання на дипломну роботу магістра є вихідним документом для 

виконання роботи та повинне бути виконаним на формі, яку виготовлено у 

типографський спосіб (видається керівником роботи, приклад, завдання 

наведений у додатку Б). Усі данні завдання заносять у бланк від руки або за 

допомогою друкарського пристрою чорним кольором. Дата видачі завдання та 

необхідні підписи виконують від руки тушшю (чорнилом, пастою) чорного 

кольору. 

 

2.3 Реферат 

 

Зміст реферату повинен відповідати ДСТУ 3008-95 (приклад наведений у 

додатку В). Реферат має бути стислим, інформативним, із суттєвими 

відомостями про дипломну роботу магістра, що дозволяють розкрити сутність 

дослідження. Обсяг реферату – до 500 слів (1 сторінка аркушу формату А4) . 

 Реферат повинен містити: відомості про обсяг пояснювальної записки, 

кількість ілюстрацій, таблиць, кількість джерел за переліком посилань 

(відомості наводять, включаючи дані додатків), текст реферату, ключові слова. 

Текст реферату повинен містити інформацію про ДРМ, у такій 

послідовності: 

– об’єкт дослідження; 

– мета роботи; 

– методи дослідження; 

– найважливіші та найвагоміші результати роботи та рекомендації щодо 

використання результатів роботи; 

– пропозиції щодо можливих напрямів продовження досліджень. 

 Об’єкт дослідження – це певний процес, система, обладнання, пристрій, 

технологія, програмний продукт, інформаційна технологія, інтелектуальний твір, 

явище та таке інше, що породжує проблемну ситуацію й обране для 

дослідження. 

Мета – це запланований результат дослідження (не слід формулювати 

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

засіб досягнення мети, а не на саму мету). Виконуючи наукову роботу слід 

пам’ятати, що метою будь-якої наукової праці є виявлення нових фактів, 

висновків, рекомендацій, закономірностей або ж уточнення відомих раніш, але 

недостатньо досліджених. 

Коротко наводять перелік методів дослідження. 

Найважливіші та найвагоміші результати роботи наводять у вигляді 

короткої анотації здобутків (рішень, висновків тощо). Наводять рекомендації 

щодо їх впровадження (використання). 

Частини реферату, в яких відсутні дані, опускають. 

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті кваліфікаційної 

роботи, наводять після тексту реферату великими літерами в називному 

відмінку в рядок через коми, перелік їх повинен містити від 5 до 15 слів 
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(словосполучень). Ключові слова у сукупності повинні, поза межами головного 

тексту проекту, давати достатньо повну уяву про зміст записки. 

 

 2.4 Зміст 

 

 До змісту включають: вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, 

підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; 

список літератури; назви додатків і номери сторінок, які містять початок 

матеріалу (титульний аркуш, завдання та реферат до змісту не включають). 

 

 2.5 Вступ 

 

 У вступі викладають: 

– оцінку сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної і 

зарубіжної наукової (науково-технічної) літератури та патентного пошуку із 

зазначенням практично вирішених задач та існуючих проблем у даній 

предметній галузі, зазначення провідних фірм і провідних вчених і спеціалістів, 

які мають розробки з цієї проблеми; 

– світові тенденції вирішення поставлених завдань; 

– актуальність і перспективність тематики роботи; 

– мету і задачі досліджень; 

– об'єкт, предмет, методи дослідження; 

– наукову новизну досліджень; 

– практичне значення одержаних результатів; 

– взаємозв’язок з іншими науковими роботами; 

– інформацію про апробацію результатів роботи та публікації. 

 Актуальність обраної теми визначається необхідністю подолання 

протиріччя практики: треба щось зробити (побудувати, вирішити, дослідити), 

але немає чим (немає інструменту, методу, технології). Актуальність – критерій 

вибору теми. 

Задачі дослідження – комплекс питань, які необхідно вирішити для 

досягнення поставленої мети (до них відносяться наукові та практичні задачі). 

Рекомендується формулювати задачі таким чином: "узагальнити існуючі 

положення...", "виконати аналіз сучасного стану...", "встановити особливості...", 

"розробити математичну модель...", "визначити залежності...", "оптимізувати 

параметри процесу...","удосконалити механізм...". 

Предметом дослідження є певні властивості, характеристики об’єкту,  на 

які безпосередньо спрямоване саме дослідження, оскільки предмет дослідження 

визначає тему роботи, яка зазначається на титульному аркуші.  

 Перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої 

в роботі мети наводять не відірвано від змісту роботи, а коротко й змістовно 

визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом, за допомогою тієї 

чи іншої апаратури. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності 

вибору саме цих методів.  
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Формулюючи наукову новизну одержаних результатів, надають коротку 

анотацію нових здобутків (рішень, висновків), одержаних магістрантом 

особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих 

раніше, підкреслити ступінь новизни. Наукова новизна дає авторові підстави 

при характеристиці отриманих ним результатів використовувати поняття 

"вперше", "новий", "удосконалено", "набуло подальшого розвитку", "що 

відрізняється від відомих". 

Якщо робота мала практичну направленість подають відомості про 

практичне значення одержаних результатів у вигляді коротких відомостей 

щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, де 

здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів. 

Апробація результатів роботи та публікації. Вказується, на яких 

наукових конференціях, семінарах оприлюднені результати досліджень, що 

включені до роботи. Зазначається, в яких статтях у наукових журналах, 

збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, патентах 

опубліковані результати роботи.  

 

 2.6 Розділи пояснювальної записки 

 

 Текст пояснювальної записки викладають, поділяючи матеріал на розділи 

згідно з завданням. Кожний розділ може поділятися на пункти або на 

підрозділи та пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. 

Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію. 

 У розділах основної частини ДРМ необхідно викласти відомості про 

об’єкт та предмет дослідження, необхідні та достатні для розкриття суті даної 

роботи. При цьому основна увага приділяється новизні та перспективності 

наукових результатів роботи. Окрім цього наводиться інформація щодо 

дотримання правил з техніки безпеки та охорони праці при проводженні 

досліджень в лабораторії та обґрунтовується ціна дослідження. Розділи мають 

починатися з короткого опису питань, що розкриваються в даному розділі в 

їхньому взаємозв’язку з попередніми й наступними розділами. Наприкінці 

кожного розділу обов’язково формулюють висновки зі стислим викладенням 

наукових і практичних результатів тієї частини дослідження, що була 

розглянута в розділі. Розділи основної частини пояснювальної записки повинні 

бути об'єднані загальною метою, органічно пов'язані між собою та з 

демонстраційним матеріалом і відповідними посиланнями. Пояснювальна 

записка не повинна містити дублювання, описового матеріалу, стереотипних 

рішень, які не впливають на суть роботи та висвітлення результатів отриманих 

виконавцем особисто. В тексті пояснювальної записки треба використовувати 

одиниці СІ. Структура розділів ДРМ повинна відповідати вимогам державних 

стандартів України до текстових документів і стандарту ДВНЗ УДХТУ 

«Загальні вимоги до текстових навчальних документів. Оформлення 

пояснювальної записки навчальної роботи». 
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2.7 Висновки 

 

 Висновки вміщують безпосередньо після викладання розділів ДРМ. У 

висновках проводиться синтез усіх отриманих результатів дослідження та їх 

співвідношення із загальною метою й завданнями роботи. Викладають 

найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які 

повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її 

значення для науки й практики. У висновках необхідно наголосити на якісних 

та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність 

результатів. Формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та 

практичного використання здобутих результатів. 

Висновки краще надавати у вигляді послідовно пронумерованих абзаців. 

При цьому кожен абзац має містити окремий завершений логічно висновок чи 

рекомендацію. Текст висновків може поділятись на пункти, але він не повинен 

займати більш, ніж одну сторінку. 

 

2.8 Список літератури 

 

Бібліографічні описи у списку літератури надають у порядку, за яким 

вони вперше згадуються в тексті пояснювальної записки та відповідно до 

чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи «Загальні вимоги та 

правила складання» (див. п. 4.11). Порядкові номери описів у переліку є 

посиланнями в тексті (номерні посилання). У разі необхідності джерела, на які 

є посилання тільки в додатку, наводять в окремому списку літератури в кінці 

додатку. 
 

2.9 Додатки 
 

 У додатках надають матеріал, який є необхідним для повноти 

пояснювальної записки і не може бути послідовно розміщеним в основній 

частині через великий обсяг або спосіб відтворення. 

 Типи додатків: 

 додаткові ілюстрації або таблиці; 

 проміжні математичні докази, формули, розрахунки; 

 опис комп'ютерних програм, розроблених при виконанні 

кваліфікаційної роботи; 

 додатковий перелік джерел, які можуть викликати інтерес; 

 методики; 

 протоколи випробувань; 

 опис нової апаратури і приладів, що використовувались (специфікації). 

 Додатки оформлюють як подовження записки. Кожний додаток 

починають з нового аркуша з вказівкою посередині слова «Додаток___» і 

нижче змістовний заголовок (ДСТУ 3008-95).   

Послідовність додатків надається відповідно до порядку посилання на 

них у тексті. 
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3 ЗМІСТ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 

 Пояснювальна записка містить у середньому 80–120 сторінок, у тому 

числі:  

 Кількість 

сторінок 

ВСТУП 3–5 

1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ   30–40 

1.1  20-30 

1.2  5–7 

1.3 Постановка задач дослідження  1–2 

2 ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА  20–30 

2.1  2–3 

2.2   5–8 

2.3  

3 РОЗДІЛ, СПЕЦИФІЧНИЙ ДЛЯ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  5–10 

4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 7–15 

5 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА  12–15 

ВИСНОВКИ  1 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 2–5 

 

Зміст і сутність розділів і підрозділів більш детально розглянуто нижче. 

 

3.1 Аналітичний огляд літератури 

 

 У даному розділі проводять вибір напрямку досліджень на основі 

критичного аналізу відомостей, які одержано раніше і опубліковано за темою, 

що досліджується, в науково-технічній літературі. При цьому слід порівняти 

результати, одержані різними авторами, провести їх аналіз, узагальнення і на 

цій основі обґрунтувати конкретну мету досліджень. Джерелами для 

критичного аналізу проблеми є звіти попередніх науково-дослідних робіт, 

періодичні наукові і науково-технічні видання, патенти, авторські свідоцтва, 

монографії та ін. 

Отримати заплановані результати, поступово досягти поставленої мети 

можна шляхом її деталізації у вигляді певної програми цілеспрямованих дій – 

задач досліджень. Задачі дослідження можуть формулюватися в двох варіантах: 

перший – у вигляді самостійно закінчених етапів дослідження; другий – як 

послідовне вирішення окремих проблем наукового дослідження у відношенні 

до загальної проблеми всієї дипломної роботи магістра. Формулювати й 

конкретизувати задачі слід дуже ретельно, оскільки опис їх вирішення 

становить зміст підрозділів кожного з розділів роботи. 
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3.2  Експериментальна частина 

 

 У цьому розділі наводять методи вирішення завдань дослідження та їх 

порівняльну оцінку, розробляють загальну методику проведення досліджень. У 

теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що 

розглядають, в експериментальних – принципи дії й характеристики 

розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань. 

Цей розділ може містити наступну інформацію: 

–  обґрунтування і вибір теоретичних та експериментальних методів 

дослідження поставлених задач: описуються всі використані для досліджень 

реактиви, методи та методики, наводяться креслення схеми установки для 

досліджень і описання її роботи, метрологічні характеристики використаних 

приладів; 

–  розробка, в разі потреби, нових методик досліджень, опис 

експериментального обладнання, аналіз похибок експериментів; 

–  постановка задачі моделювання об‘єкту, обґрунтування припущень і 

розробка базової моделі, аналіз адекватності розроблених моделей; 

–  розробка алгоритмів і методик проведення моделювання. 

Із вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень 

автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. 

Магістрант повинен давати оцінку повноти розв’язування поставлених завдань, 

оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів). Крім 

того, проводиться статистична обробка фактичних результатів дослідження; 

виявляються закономірності, яким вони (результати) підпорядковуються; власні 

результати дослідження порівнюються з результатами, одержаними в 

аналогічних або близьких за тематикою дослідженнях, опублікованих в 

науковій та науково-технічній літературі; виявляється новизна одержаних 

результатів та ефективність рішення поставленого завдання; обґрунтовується 

необхідність подальших досліджень або дослідно-промислових випробувань. 

Формулювання результатів теоретичних та експериментальних досліджень 

проводиться у вигляді таблиць, графіків, причому докладно описуються умови 

експериментів, при яких ці результати одержано. 

 

3.3 Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 

 

У даному розділі висвітлюють такі питанні: 

– оцінка умов, в яких проводилася дослідницька робота; 

– заходи щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці в 

лабораторії; 

– характеристика приміщень лабораторії за пожежо- і 

вибухонебезпечністю; 

– наводять опис протипожежних заходів. 

 У цьому розділі наводять перелік шкідливих факторів й небезпек з 

якими стикається студент при роботі в лабораторії, зокрема: 

– наводять характеристику використаних реактивів за токсичністю, 
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пожежо- і вибухонебезпечністю, їх гранично припустимі концентрації у 

повітрі; 

– розробляють заходи з поліпшення й забезпечення безпечних умов 

праці, зокрема, заземлення електроустаткування, вентиляцію, освітлення тощо; 

– розробляють протипожежні заходи, передбачають технічні засоби 

пожежогасіння. 

При описі, а також у розрахунках роблять посилання на діючі нормативні 

матеріали: правила, норми, стандарти та таке інше, із вказівкою номерів, 

індексів і року затвердження або введення. 

Більш детальну інформацію про цей розділ та його методичне 

забезпечення студент отримує на кафедрі біотехнології та безпеки 

життєдіяльності або зі спеціальної літературі.  

 

3.4 Організаційно-економічна частина 

 

 В організаційно-економічній частині наводять наступні розрахунки: 

 – економічне обґрунтування та аналіз необхідності проведення 

дослідження; 

 – організація дослідження, сітьовий графік планування ДРМ; 

 – розрахунок витрат на проведення дослідження; 

– розрахунок ціни дослідження. 

 Більш докладні загальні методичні вказівки, а також вказівки за 

окремими розділами є на кафедрі економіки промисловості та у спеціальній 

літературі. 

 

3.5 Висновки 

 

Висновки є завершальною й особливо важливою частиною дипломної 

роботи магістра, що має продемонструвати результати дослідження, ступінь 

реалізації поставленої мети та завдань. У висновках проводиться синтез усіх 

отриманих результатів дослідження та їх співвідношення із загальною метою й 

завданнями роботи. Викладають найбільш важливі наукові та практичні 

результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної 

наукової проблеми (задачі), її значення для науки й практики. У висновках 

необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, 

обґрунтувати достовірність результатів. Далі формулюють рекомендації щодо 

наукового та практичного використання здобутих результатів. 

Висновки краще наводити у вигляді послідовно пронумерованих абзаців. 

При цьому кожен абзац має містити окремий завершений логічно висновок чи 

рекомендацію. 
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3.6 Список літератури 
 

 При написанні записки можуть бути використані такі джерела інформації: 

Конституція України; закони України та інших держав; інші документи 

законодавчого характеру (постанови, укази, рішення і т. ін.); підручники; 

навчальні посібники; монографії; довідники; статті, виступи та інформація, яка 

опублікована в збірниках і журналах; депоновані рукописи; нормативно-

технічні документи (стандарти, технічні умови, інструкції, керівництва та ін.); 

дисертації; звіти; каталоги; рекламні проспекти; описи до патентів і авторських 

свідоцтв; методичні вказівки; науково-популярні і художні твори; архівні 

матеріали; програми для ЕОМ; матеріали на магнітних та інших не паперових 

носіях й інші джерела, що допускають неодноразове використання, крім тих, 

що складають державну, службову чи комерційну таємницю і засекречені у 

встановленому порядку. 
 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ  
 

4.1 Загальні вимоги 
 

Текст пояснювальної записки дипломної роботи магістра викладається 

на аркушах формату А4 (210297 мм) без рамок і основного підпису, з такими 

розмірами границь: верхній, лівий і нижній – не менше 20, правий – не менше 

10 мм. За необхідності допускається використання аркушів формату                

А3 (297420 мм), але вони повинні бути складені до розмірів А4. 

 Записку допускається виконувати рукописним способом чорним 

чорнилом (пастою), розбірливим почерком або за допомогою друкувальних 

пристроїв. У випадку використання ЕОМ основний текст друкують через 

півтори інтервали, розмір літер 14 пт, вирівнювання по ширині, тип шрифту 

Times New Roman, інтервал між літерами – «Звичайний». Виділяти жирним 

шрифтом допускається тільки найменування розділів, курсивом – математичні 

формули. При рукописному способі відстань між рядками повинна бути 10 мм, 

висота літер і цифр не менше 3,5 мм, схеми, таблиці, рисунки виконують 

чорним чорнилом (пастою). Помилки, описки та графічні неточності 

допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і 

нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення 

машинописним або рукописним способами. На одній сторінці допускається не 

більш трьох виправлень, зроблених охайно і розбірливо. 

Записка ДРМ повинна бути переплетена картонною палітуркою. 
 

4.2 Нумерація сторінок 
 

 Сторінки пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами. 

Титульний аркуш, завдання, реферат, відомість включають до загальної 

нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші, завданні не 

проставляють. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, 

включають до загальної нумерації. 
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Номер сторінки пояснювальної записки проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

 

4.3 Рубрикація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

 

 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть 

мати заголовки. Заголовки структурних елементів записки і заголовки розділів 

слід розташовувати посередині рядка і писати великими літерами без крапки в 

кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють 

крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається. Відстань між 

заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два 

рядки. Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками 

приймають такою, як у тексті. Не допускається розміщувати назву розділу, 

підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після 

неї залишається місце лише для одного рядка тексту. Заголовки підрозділів, 

пунктів і підпунктів слід розташовувати з абзацу, перша літера – велика, інші – 

як у тексті, без крапки в кінці. Підкреслювання будь-якої структурної одиниці 

не допускається. 

 Структурні елементи: "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", 

"СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ" – не нумерують, а їх назви правлять за заголовки 

структурних елементів. 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими 

цифрами. 

 Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання основної 

частини кваліфікаційної роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, 

наприклад: 1, 2, 3 і т.д. 

 Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не 

ставлять, наприклад: 1.1, 1.2, 1.3 і т.д. 

 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера 

пункту або номера розділу і порядкового номера підрозділу та порядкового 

номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не 

ставлять, наприклад: 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 і т.д. Якщо текст поділяють тільки 

на пункти, їх слід нумерувати (за винятком додатків) порядковими номерами. 

 Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, 

відокремлених крапкою, наприклад: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т.д. Якщо розділ, 

який не має підрозділів, поділяється на пункти і далі - на підпункти, - номер 

підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту і 

порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад: 1.1.3, 

1.2.1 і т.д. 

 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту або пункт 

складається з одного підпункту, його нумерують. 
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Прикладом нумерації розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів є текст 

даних методичних вказівок. 

 

4.4 Загальні вимоги до викладання тексту 

 

Записка викладається державною мовою і повинна бути написана чіткою 

і ясною літературною мовою без граматичних і стилістичних помилок. 

 Текст записки повинен бути коротким, чітким і не допускати різних 

тлумачень. Прийнята термінологія повинна відповідати встановленим 

стандартам або бути загальноприйнятою в науково-технічній літературі. 

Текст записки викладається, як правило, в безособовій формі, 

наприклад: "...у роботі передбачено..." або "...дослідженням передбачається...". 

 При описі операцій, що виконуються людиною, рекомендується 

використовувати третю особу множини або однини, наприклад: "...реакцію 

осадження гідроксиду цирконію проводять...", "... студент виконує…". 

 В математичних викладках допускається вживання першої особи 

множини, наприклад: “враховуючи рівняння (1.5 і 1.6), знаходимо....” 

 При описі роботи механізмів, автоматичних пристроїв і т. ін. 

рекомендується використовувати третю особу однини, наприклад, "... клапан 

регулює...". 

 Викладення від першої особи однини не допускається (крім цитат), 

наприклад: не можна писати: "Я в своїй роботі вирішив...". 

 В тексті записки (крім цитат) не допускається: 

 вживати звороти розмовної мови, застарілі і жаргонні терміни і вислови; 

 вживати для одного і того ж поняття науково-технічні терміни, які 

близькі за змістом; 

 вживати іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і 

термінів на українській мові. 

 В тексті записки, за винятком формул, таблиць і рисунків, не 

допускається: 

 вживати математичний знак мінус (–) перед від'ємними величинами 

(треба писати слово "мінус"); 

 вживати умовні позначення, прийняті на кресленнях, наприклад: знак 

діаметра; 

 вживати позначення стандартів та інших документів без зазначення 

номера, наприклад: правильно – "... згідно з ДСТУ 1.0-95...", неправильно – "... 

згідно з ГОСТом..."; 

 скорочувати позначення одиниць фізичних величин, що вживаються без 

цифр; 

 вживати без числових значень знаки <,  >,  =,  %,  ,  ,  №. 

 В записці необхідно вживати стандартизовані найменування, позначення 

та одиниці фізичних величин (система СІ), наприклад: "об’ємна швидкість 

V, м
3
/с". Одиниці фізичних величин одного й того ж параметру повинні бути 

постійними.  
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 Якщо в тексті наводиться ряд числових значень, виражених в однакових 

одиницях, то позначення одиниці зазначають тільки після останнього 

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

 Числові значення величин варто зазначати з необхідною точністю, при 

цьому в ряді величин (в тому числі в таблицях) здійснюють вирівнювання 

числа знаків після десяткової коми. Найменування предметів, що вживають в 

тексті, підрисункових підписах, таблицях і додатках повинні бути однаковими. 

 В необхідних випадках варто застосовувати математичне округлення, 

наприклад: правильно – "... продуктивність апарата 1000 т на добу...", 

неправильно – "... продуктивність апарата 1002,486 т на добу". 

 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви наводять 

мовою оригіналу. Допускається транслітерація власних назв і наведення назви 

організацій у перекладі на мову записки, додаючи (при першій згадці) 

оригінальну назву. 

 Скорочення слів і словосполучень надавати відповідно до чинних 

стандартів. 

 

4.5 Ілюстрації 

 

 Записка може містити ілюстрації у вигляді креслень, ескізів, схем, 

графіків, діаграм, фотографій і т. ін. Всі ілюстрації позначаються словом 

"Рисунок__". 

 Рисунки повинні бути виконані чітко й охайно, із застосуванням 

інструментів для креслення. Рисунки повинні бути виконані безпосередньо на 

аркушах записки (винятки: фотознімки, графіки, виготовлені на міліметровому 

папері, які повинні бути наклеєні на аркуші записки). 

 Рисунки дипломної роботи магістра можуть бути виконані тушшю, 

пастою, чорнилом чорного кольору, фломастером, фарбою чи пастою 

різноманітних кольорів. Електрографічні копії допускається використовувати з 

дозволу керівника ДРМ. 

Кожний рисунок повинен мати назву. Слово "Рисунок", його номер і 

назву розміщують під рисунком з абзацу (рис. 4.1).  

Після найменування рисунка крапку не ставлять. За необхідності над 

номером і назвою рисунка розміщують пояснення – розшифровку номерів 

позицій на кресленнях або ескізах, позначення кривих на графіках тощо. 

Рисунки нумеруються в межах кожного розділу записки двома цифрами, 

поділеними крапкою – номером розділу і порядковим номером рисунка. 

 Рисунки розміщують безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше, або на наступній сторінці (виняток – технологічні схеми, які можуть 

бути розміщені наприкінці її текстового опису). На всі рисунки повинні бути 

посилання в тексті, наприклад: "... розрахункова схема надана на рисунку 2.1" 

або "тиск реакційного середовища приводить до підвищення ступеню 

перетворення (рис. 2.2) ". 
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Рисунок 4.1 – Дифрактограма гідроокису заліза, осаджувач – аміак 

 

Графіки повинні мати координатні осі та можуть мати координатну сітку 

(рис. 4.2, 4.3). 
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Рисунок 4.2 – Залежність концентрації заліза(ІІ) від тривалості 

відновлення заліза(ІІІ) при різній площі поверхні металевого заліза 
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На координатних осях графіка необхідно наносити значення змінних 

величин у вигляді шкал у лінійному або нелінійному масштабі. Поряд з 

ділильними штрихами шкали повинні бути вказані відповідні значення 

величин. 

Рисунок 4.3 – Гістограма розподілення розмірів частинок порошку 

оксиду алюмінію 

 

Допускається використовувати додаткові ділильні штрихи без надання 

відповідних їм значень. Числа коло шкал необхідно розміщувати поза полем 

графіка і розташовувати горизонтально. Допускаються паралельно основній 

шкалі графіка розміщувати додаткові шкали. Назву фізичної величини, яка 

відкладена на графіку, зазначають текстом паралельно відповідній шкалі 

(допускається назву осі ординат зазначати горизонтально над віссю). 

Позначення одиниці фізичної величини (якщо вона має розмірність) вказують 

після її назви через кому. Графіки, що схематично зображують характер 

залежності, допускається виконувати без шкал і координатної сітки. В цьому 

випадку осі графіка закінчують стрілками, які вказують напрям зростання 

фізичної величини. Такі графіки роблять тільки в лінійному масштабі. 

Літерне позначення величини (за необхідності) зазначають перед 

позначенням одиниці, виділяючи комами. Напис розміщують поза полем 

графіка. В кінці напису крапку не ставлять. Осі шкал і криві на полі графіка 

виконують суцільною основною лінією, координатну сітку і ділильні штрихи – 

суцільною тонкою лінією. Якщо на графіку зображено дві і більше кривих, 

допускається виконувати їх лініями різного типу (суцільними, штриховими     

та ін.), для роботи – різним кольором. Точки, одержані виміром чи 

розрахунком, позначають на графіку кружальцями, хрестиками або іншими 

умовними знаками. У разі необхідності лінії і точки графіка позначають 

арабськими цифрами чи літерами. Позначення пояснюють в підрисунковому 

написі. 
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 4.6 Таблиці 

 

 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць 

відповідно до рис. 4.4. 

Таблиця може мати назву, яку вказують над таблицею. Перед назвою 

таблиці пишуть слово "Таблиця" і її номер, який відділяють від назви за 

допомогою тире, наприклад: "Таблиця 4.1 – Вихід карбаміду по СО2 залежно 

від температури". Таблиці нумерують у межах розділу записки (додатка). 

Номер таблиці складається з номера розділу (позначення додатка) і 

порядкового номера таблиці, поділених крапкою. Заголовки таблиці, її граф і 

рядків необхідно писати в однині без крапки в кінці з великої літери, а 

підзаголовки з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком, або з 

великої, якщо вони мають самостійне значення. Заголовки граф можуть бути 

записані паралельно рядкам таблиці чи перпендикулярно до них. Поділяти 

заголовки боковика і граф діагональною лінією не допускається. Графу 

"Номери по порядку" в таблицю включати не допускається. За необхідності 

нумерацію рядків зазначають безпосередньо перед їх заголовком. 

Приклад таблиці подано нижче (табл. 4.1). 

Якщо всі показники виражені в одних і тих одиницях фізичної величини, 

то найменування цієї величини розміщують над таблицею справа, а при 

перенесенні таблиці – над кожною її частиною. Якщо в більшості граф 

показники наведені в одних і тих же одиницях, але також є показники, що 

надані в інших одиницях, то над таблицею пишуть найменування переважного 

показника і одиниці його виміру, наприклад: "Розміри в міліметрах". 

Позначення одиниць виміру інших величин зазначають у заголовках 

(підзаголовках) відповідних граф чи рядків. Позначення одиниці фізичної 

величини, загальне для графи, зазначають у кінці її заголовка через кому, 

наприклад: "Тиск, р, МПа". 

 

Таблиця_____— ______________________________________________________ 
                  (номер)                                      (назва таблиці) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4.4 – Форма таблиці 

 

Боковик (графа для 

заголовків рядків) 
Графи (колонки) 

Рядки 

(горизонтальні 

рядки) 

Підзаголовки 

граф 

Заголовки граф 

Заголовок 
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Таблиця 4.1 – Залежність ступеню вилучення та вмісту заліза в 

кремнійвмісній сировині від тривалості вилуговування 
Концентрація 

сірчаної 

кислоти, % 

Тривалість 

вилуговування, 

год. 

Ступінь вилучення, % Вміст заліза у сировині, % 

20
о
С 50

о
С 100

о
С 20

о
С 50

о
С 100

о
С 

40 

0 0 0 0 14 14 14 

0,5 9,3 21,4 50,7 12,9 11,3 7,5 

1,0 17,1 32,1 54,3 11,9 10,0 6,9 

2,0 25,0 43,0 60,7 10,9 8,5 6,0 

4,0 28,8 47,1 63,6 10,4 7,9 5,6 

5,0 31,5 47,3 64,3 10 7,9 5,5 

  

 

 Обмежувальні слова "понад", "не більше", "менше", "не менше", а також 

граничні відхилення, розміщують після позначення одиниці фізичної величини 

в кінці заголовка графи (рядка) або безпосередньо в графі таблиці після числа. 

 Через нестачу місця допускається в заголовках (підзаголовках) граф 

(рядків) замінювати окремі поняття їх літерними позначеннями, що повинні 

бути пояснені в тексті записки. Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж 

графи і що складається з одного слова з цифрою чи без неї, замінюють лапками. 

Якщо текст, що повторюється, складається з двох і понад слів, то при першому 

повторенні його замінюють словами "Те ж саме", а при наступних повтореннях 

– лапками. Замінювати лапками цифри, що повторюються, знаки, позначення 

не допускається. За відсутності окремих даних в таблиці необхідно ставити 

прочерк. 

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті записки, наприклад: "... 

наведені в таблиці 4.1 дані..." або "…В інтервалах наведених тисків і температур 

(табл. 4.4)… ". 

Таблицю, як правило, розміщують під текстом, в якому дано посилання 

на неї, чи на наступній сторінці. Допускається розміщувати таблицю уздовж 

довгої сторони аркуша таким чином, щоб вона читалася при повороті записки 

на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Таблиці, що мають другорядне 

значення, можна виносити до додатка. 

 Якщо висота таблиці перевищує одну сторінку, її продовження 

переносять на наступну сторінку. При цьому лінію, що обмежує першу частину 

таблиці знизу, не проводять, а над продовженням пишуть "Продовження 

таблиці" і зазначають її номер. При перенесенні таблиці допускається її 

заголовок замінювати номерами граф, відповідними до їх номерів в першій 

частині таблиці. 

 

4.7 Формули та рівняння 

 

 Формули та рівняння розташовують окремим рядком безпосередньо після 

тексту, в якому вони згадуються, посередині строки. Переносити формулу на 

наступний рядок допускається тільки на знаках операцій, що виконуються, 
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причому знак на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні 

формули на знаку множення застосовують знак "". 

 Пояснення символів і числових коефіцієнтів, які входять у формулу, якщо 

вони не пояснені раніше в тексті, повинно бути надано безпосередньо під 

формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. 

Пояснення кожного символу необхідно надавати з нового рядка, причому 

перший рядок пояснення повинен починатися з абзацу словом "де" без 

двокрапки після нього (4.1). 

Приклад: 

 Коефіцієнт тепловіддачі від пари: 

 

 ,tL/r(04,2 4
22

2
2

3
222 a     (4.1) 

 

де r2 – питома теплота пароутворення, Дж/кг. 

2 – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м
.
К); 

2 – густина, кг/м
3
; 

2 – динамічна в’язкість, Па
.
с; 

L – довжина труб, м; 

t2 – різниця температур конденсації пари та стінки, град; 

  

 При великій кількості однотипних обчислень допускається наводити 

тільки розрахункову формулу і таблицю результатів обчислень з посиланням на 

неї в тексті. 

 Формули нумеруються в межах розділу пояснювальної записки. Номер 

формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, 

поділених крапкою. Номер формули записують у круглих дужках на рівні 

формули у крайньому правому положенні. Посилання на формули дають у 

круглих дужках, наприклад: "...у формулі (4.5)...". 

 Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють 

комою, відстань між ними як у тексті. Відстань між рядком формули, нижнім і 

верхнім рядками повинна дорівнювати ширині рядка в один інтервал для 

ПЕОМ або 10 мм при рукописному способі виконування записки. 

Приклад: 

 

f1(x, y) = S1 і S1 <– S1 max,                  (4.2) 

        f2(x, y) – S2 і S2 <– S2 max.                  (4.3) 

 

 

4.8 Переліки 

 

 В середині структурної одиниці будь-якого рівня можуть бути наведені 

переліки. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією 

переліку ставлять тире (–) або рядкову літеру з дужкою. Для подальшої 

деталізації переліку використовують арабські цифри з дужкою або дефіс. 
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Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного 

відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків 

першого рівня. Приклад оформлення переліків дивись за текстом цих 

методичних вказівок (п.1.2, 2.4). 

 

4.9 Примітки 

 

 Примітки наводять, якщо необхідні пояснення змісту тексту, таблиці або 

ілюстрації і розміщують безпосередньо після тексту чи таблиці, до яких вони 

належать, і пишуть із абзацу з великої літери. Одну примітку не нумерують. 

Після слова "Примітка" ставлять крапку і в тому ж рядку подають текст 

примітки. 

 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з 

крапкою. Після слова "Примітка" ставлять двокрапку і з абзацу нового рядка 

після номера подають текст примітки з одинарним інтервалом. 

 Приклади:  

Примітки. Тут [20] – напруга, що допускається, для матеріалу посудини і 

його елементів при температурі 20
о
С. 

 

Примітки: 

1. У разі, коли рекомендованих позначень недостатньо дозволяється 

використовувати такі позначення: 1.6.1 – вода технологічна; 12.1 – кислота 

сірчана та ін., при цьому перша цифра відображає вид середовища.  

2. У разі, коли немає необхідного позначення середи трубопроводу 

використовують подальші числові позначення – 28, 29 і т. ін. 

 

4.10 Виноски 

 

 Пояснення до окремих даних тексту або таблиць допускається оформляти 

виносками. Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських 

цифр з дужкою. Нумерація виносок окрема для кожної сторінки. Знаки виноски 

проставляють безпосередньо після слова, числа, символу, речення, до якого 

дають пояснення, та перед текстом пояснення. Текст, виноски пишуть із абзацу 

з одинарним інтервалом, в кінці таблиці або сторінки й відокремлюють лінією 

довжиною 30–40 мм, проведеною в лівій частині сторінки. 

 Приклад: 

 Цитата в тексті: "—0—0— Сипкі речовини
1)

 ".  

Відповідне подання виноски: 

 
   

1)
 Позначення рекомендоване кафедрою ТНР та Е 
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4.11 Бібліографічний опис джерел та посилання на них 

 

Бібліографічний опис джерела повинен відповідати вимогам ДСТУ 

7.1:2006 (ГОСТ 7.1-2003) і забезпечувати можливість однозначної ідентифікації 

джерела. 

Бібліографічний опис дається мовою джерела. 

Приклад бібліотечного опису наводиться у стандарті ДВНЗ УДХТУ. 

«Загальні вимоги до текстових навчальних документів. Оформлення 

пояснювальної записки навчальної роботи» [4]. 

 

СПИСОК СТАНДАРТІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИ НАПИСАННІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 

1. ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам. – Введ. 1996-07-01 ; введ. в Украине 1997-07-01. – Минск : ИПК 

Издательство стандартов, 1996. – 37 с. 

2. ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері 

науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Чинний від 1996-01-01. 

– К. : Держстандарт України, 1995. – 37 с. 

3. ДСТУ 7.1:2006. Національний стандарт України. Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-

2003, IDT). – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 48 с. 

4. Стандарт ДВНЗ УДХТУ. Загальні вимоги до текстових навчальних 

документів. Оформлення пояснювальної записки навчальної роботи. – 

Дніпропетровськ : УДХТУ, 2009. – 33 с. 
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Додаток А  

Приклад титульного аркуша дипломної роботи магістра 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ   

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 “УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ”  

 

                                                                    До захисту допущено   

    В.о. завідувача кафедри ХТВМС   

                                                                             __________        Черваков О.В.   
                                                                                                                                      (підпис)                        (прізвище, ініціали) 

                                                                          “___”   _____________20__р. 
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 
ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА  

 

 за спеціальністю: хімічні технології високомолекулярних сполук.  

 

  на тему             

              

              

    

 

   Студент групи          (   )  
        (шифр групи, прізвище, ініціали)    (підпис)  

 

Керівник роботи:        (       )  

 
         (посада, прізвище, ініціали)   (підпис)  

 

Консультанти:  

 

   Охорона праці           (    ) 
     (розділ, проекту, посада, прізвище, ініціали)     (підпис) 

   Організаційно-економічна частина    (    ) 
     (розділ, проекту, посада, прізвище, ініціали)

      
(підпис)

 

 

Дніпропетровськ – 20___ р.  
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Додаток Б 
 

 

Приклад завдання на дипломну роботу магістра (перша сторінка) 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

“УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 

Факультет   ТВМС   Кафедра    ХТВМС    

Спеціальність хімічні технології високомолекулярних сполук                               .  

                                                             Затверджую   

                                                                                В.о. зав. кафедрою ХТВМС 

   Черваков О.В.  

                                                                                    “ “   20__р.  
 

ЗАВДАННЯ  
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ МАГІСТРА 

 

              
(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема роботи            

              

              

затверджена наказом по університету  від “ “   20 р. №________ 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи        

3. Вихідні дані до роботи           

             

             

             

             

              

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити)_____________ 

             

             

             

             

              

5. Перелік графічного матеріалу          
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Додаток Б  

Приклад завдання на дипломну роботу магістра (друга сторінка) 

 

6. Консультанти з роботи із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються 

Розділ Консультант 
Підпис, дата 

Завдання видав Завдання прийняв 

Охорона праці    

Економіка    

    

 

7. Дата видачі завдання           

 

Керівник роботи         
    (підпис)     

Завдання прийняв до виконання       
    (підпис)     

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пор. № 
Назва етапів магістерської  

роботи 

Термін виконання 

етапів роботи 
Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент дипломник:         
   (підпис) 

 
  
 

Керівник роботи:          
   (підпис) 
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Додаток В 
 

 

 

Приклад реферату дипломної роботи магістра 

 

РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 118с., 23  рисунка, 22 таблиці, 56 джерел. 

Об’єктом роботи є дослідження в галузі борвмісних поліепоксидних 

матеріалів. 

Мета роботи – дослідити поліепоксидні матеріали на основі борвмісних 

олігоспиртів та дибутилфталату. 

У першій частині дипломної роботи зроблено аналітичний огляд 

літератури за властивостями, будовою та методами модифікації епоксидних 

смол. Наведена характеристика вихідних та допоміжних речовин. 

Синтезовані карбофункціональні борорганічні спирти. На їх основі були 

отримані поліепоксидні матеріали. Досліджено оптимальний час витримки для 

отримання максимальних показників залежно від співвідношення компонентів. 

Встановлені фізико-механічні властивостей таких матеріалів. Досліджено, які 

небезпечні та шкідливі для життя і здоров'я людини фактори присутні у 

лабораторії. Запропоновано методи захисту робітників від дії таких факторів. 

Визначені заходи щодо дотримання пожежо- та вибухобезпечності в 

лабораторії. Зроблено економічний аналіз проведеного дослідження. Було 

побудовано мережевий графік проведення робіт. 

 

ПОЛІЕПОКСИДИ, КИСЛОТА БОРНА, ОЛІГОСПИРТИ БОРОРГАНІЧНІ 

КАРБОФУНКЦІОНАЛЬНІ, ДИБУТИЛФТАЛАТ, ПОЛІЕТИЛЕНПОЛІАМІН, 

ДИЕТИЛЕНТРИАМІНОМЕТИЛФЕНОЛ, ВЛАСТИВОСТІ. 


