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ВСТУП 

Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи є підсумковими ета-

пами підготовки фахівців, протягом яких студенти застосовують отримані в про-

цесі навчання знання. 

Студент повинен показати свою підготовку із загальнотеоретичних і спе-

ціальних дисциплін, вміння користуватися науково-технічною літературою, дер-

жавними стандартами, продемонструвати свою професійну зрілість. 

Серед основних завдань підготовки і захисту кваліфікаційної роботи мо-

жна виділити наступні: 

− систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань з дисци-

плін, що вивчалися; 

− розвиток навичок аналізу, оцінки та застосування сучасних методів і за-

собів при створенні та впровадженні прикладних систем, зокрема сис-

тем проектування засобів комп’ютерної інженерії, систем автоматизо-

ваного проектування, робототехнічних систем і розподілених мереже-

вих систем; 

− закріплення і подальший розвиток навичок самостійного вирішення за-

вдань в галузі дослідження і побудови програмних систем з елементами 

штучного інтелекту або з елементами технологій управління; 

− закріплення і подальший розвиток навичок вибору засобів обчислюва-

льної техніки і засобів програмування для ефективної реалізації програ-

мних проектів; 

− розвиток навичок виконання наукових досліджень і творчих здібностей 

в області формалізації опису та оцінки ефективності функціонування 

складних програмно-технічних систем, створення базового і приклад-

ного забезпечення інтелектуальних систем прийняття рішень. 

Випускна кваліфікаційна робота є самостійною роботою студента. За всі 

прийняті в кваліфікаційної роботі рішення і правильність всіх даних несе відпо-

відальність студент – автор роботи. 

Методичні вказівки до написання та оформлення випускної роботи скла-

дені на основі кваліфікаційної характеристики відповідних спеціальностей. При 

розробці вказівок був узагальнений досвід низки ВНЗ країни, які готують фахів-

ців в області комп'ютерної інженерії, а також були використані інструктивні і 

методичні документи Міністерства освіти і науки України. 

Текст видання структурований за розділами. В додатках наведені форми 

організаційних документів, що оформлюються при підготовці робіт. Матеріали 

видання узгоджені з чинними нормативними документами щодо організації про-

цесу атестації випускників. 
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1. ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ ТА ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РО-

БОТИ БАКАЛАВРА 

1.1. Загальні положення  

Кваліфікаційна робота бакалавра є теоретично-прикладним дослідженням 

і повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. 

Виконання кваліфікаційної роботи передбачає: 

− обґрунтування актуальності теми, мети та завдань дослідження, форму-

лювання об’єкту і предмету дослідження, оцінку сучасного стану дослі-

джуваної проблеми, зазначення методів та інформаційної бази дослі-

дження; 

− визначення теоретичних засад дослідження (основних категорій, по-

нять, закономірностей розвитку явища, яке вивчається, вивчення історії 

питання, документів, нормативних актів, інших джерел інформації); 

− аналіз конкретної проблемної ситуації і підтвердження логічними су-

дженнями, розрахунками відповідних пропозицій та рекомендацій. 

3 урахуванням основних вимог до змісту та структури кваліфікаційної ро-

боти складається план, що є основою для відбору та систематизації матеріалів, 

послідовного та логічного викладу результатів дослідження. В кваліфікаційній 

роботі важливо щоб студент самостійно обґрунтував свої судження, узагаль-

нення та практичні рекомендації, аргументував усе це достатнім фактичним ма-

теріалом. 

1.2. Тематика, задачі та керівництво роботою 

Тематика кваліфікаційних робіт розробляється та щорічно оновлюється ка-

федрою комп’ютерної інженерії відповідно до замовлень організацій та установ, 

а також згідно з поточними задачами науково-дослідної роботи кафедри та тема-

тикою держтем, які виконуються на кафедрі (див. додаток А). 

Студенту надається право самостійно обрати тему кваліфікаційної роботи 

з запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуван-

ням доцільності її розробки. Назва кваліфікаційної роботи повинна бути корот-

кою, відповідати обраній спеціальності та суті проблеми, що вирішується, та вка-

зувати на мету роботи.  

Не пізніше п’ятого тижня відповідного семестру студент подає на кафедру 

комп’ютерної інженерії заяву за встановленою формою (див. додаток Б). Тема-

тика випускної кваліфікаційної роботи має бути пов’язана зі створенням та дос-

лідженням апаратних або програмних засобів, що вирішують наукові або прик-

ладні задачі. 

Кваліфікаційна робота може містити проектні рішення по конкретним за-

вданням накопичення та обробки інформації, інтелектуальним комп'ютерним си-

стемам, керуючим системам, веб-орієнтованим програмним розробкам, розподі-

леним системам паралельної обробки даних. 
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При вирішенні завдань, поставлених в випускній роботі, слід передбачити 

використання комп'ютерних засобів загального призначення, мікроконтролерів, 

робочих станцій на базі розподілених локальних мереж, а також вбудованих ін-

тегрованих систем. 

Тема роботи повинна бути пов'язана з реальними завданнями, що розроб-

ляються в організаціях і на підприємствах (за місцем проходження переддипло-

мної практики) або з тематикою науково-дослідної діяльності випускаючої кафе-

дри і ВНЗ. 

3 метою надання випускнику теоретичної та практичної допомоги в період 

підготовки та написання кваліфікаційної роботи кафедра призначає йому науко-

вого керівника (див. додаток Б).  

В окремих випадках для підготовки кваліфікаційної роботи може бути при-

значений також і науковий консультант. Науковий керівник призначається заві-

дувачем кафедри з числа осіб професорсько-викладацького складу кафедри 

комп’ютерної інженерії або суміжних кафедр.  

Науковий керівник повинен допомогти студенту визначити найбільш ефе-

ктивні рішення, всебічно стимулювати творчість і самостійність при виконанні 

ним кваліфікаційної роботи. 

Науковий керівник кваліфікаційної роботи: 

− надає практичну допомогу студенту у виборі теми кваліфікаційної ро-

боти і розробці плану її виконання та програми відбору необхідного ма-

теріалу; 

− рекомендує студенту спеціальну, нормативну літературу та інформа-

ційні джерела за обраною темою кваліфікаційної роботи; 

− регулярно консультує студента, а при необхідності організовує консу-

льтації у інших викладачів університету, контролює протягом всього 

періоду графік виконання ним кваліфікаційної роботи, її якість та своє-

часність виконання, а також інформує завідувача кафедри про хід під-

готовки роботи до захисту; 

− надає допомогу у виборі методики проведення дослідження; 

− визначає готовність кваліфікаційної роботи до захисту; 

− після виконання кваліфікаційної роботи дає оцінку якості її виконання 

і відповідності вимогам, висунутим до неї (відгук керівника). 

Консультант кваліфікаційної роботи зобов'язаний: 

− узгодити з керівником зміст основних питань, що розробляються в кон-

кретному розділі, і підписати завдання; 

− забезпечити консультації з даного розділу відповідно до складеного 

розкладу і календарним планом роботи; 

− перевірити і підписати матеріали відповідного розділу кваліфікаційної 

роботи; 

− подати керівнику кваліфікаційної роботи відгук про роботу студента, 

якщо робота виконувалася на замовлення організації. 
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Випускнику слід періодично інформувати наукового керівника про хід під-

готовки кваліфікаційної роботи, консультуватися з важких питань, обов’язково 

повідомляти про можливі відхилення від графіку виконання роботи. Випускнику 

слід мати на увазі, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором ква-

ліфікаційної роботи. 

Слід враховувати, що науково-технічний і прикладний рівень кваліфіка-

ційної роботи значно підвищується, якщо її основні положення були оприлюд-

нені на науково-теоретичних, науково-практичних конференціях, семінарах. 

1.3 Структура та зміст пояснювальної записки 

Починаючи виконання кваліфікаційної роботи, студент повинен чітко уя-

вити її структуру та зміст. При цьому усі складові частини роботи повинні бути 

логічно взаємопов'язані та переконливо аргументовані. 

Загальний обсяг кваліфікаційної роботи бакалавра повинен складати при-

близно 60-65 сторінок друкованого тексту без урахування додатків, до 100 – з 

урахуванням додатків. 

Кваліфікаційна робота, яка подається студентом до захисту, має містити 

опис усіх стадій і етапів життєвого циклу розробленої програмної або апаратної 

системи чи підсистеми, починаючи з аналізу предметної області і закінчуючи 

впровадженням та ефективним використанням. Структура пояснювальної запи-

ски наведена в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 – Структура пояснювальної записки кваліфікаційної роботи 

бакалавра 

№ Найменування елементу ПЗ 
Об’єм 

(стор.) 

1 Титульні листи (2 од.) 2 

2 Завдання на кваліфікаційну роботу 1 

3 Анотація 1 

4 Зміст 1-2 

5 Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів 1-2 

6 Вступ 1-2 

7 Розділ 1 основної частини 10-15 

8 Розділ 2 основної частини 10-15 

9 Розділ 3 основної частини 15-20 

10 Розділ 4 основної частини 15-20 

11 Висновок 1-2 

12 Перелік посилань 2-5 

13 Додаток А – Заява на затвердження теми і керівника 1 

... ...  

M Додаток Ж – Перелік зауважень нормоконтролера 1 
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Титульні листи є першими сторінками пояснювальної записки і служать 

основним джерелом бібліографічної інформації (містять відомості про викона-

вця роботи; повне найменування документа; підписи відповідальних осіб, вклю-

чаючи керівника роботи; рік складання пояснювальної записки та ін.). Титульні 

листи повинні бути обов'язково підписані студентом – автором роботи, консуль-

тантами, керівником і завідувачем кафедри. Шаблони титульних листів кваліфі-

каційної роботи бакалавра наведені в додатку В 

Завдання на кваліфікаційну роботу є обов'язковим звітним документом, 

який також підписується студентом, керівником, консультантами та завідувачем 

кафедри з проставленням дати підпису. 

Анотація пишеться на українській мові, та має включати інформацію про: 

− тему та мету роботи; 

− задачі, що вирішуються для досягнення мети роботи; 

− актуальність результатів роботи; 

− перелік ключових слів. 

Зразок оформлення анотації наведений в додатку К. 

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів наводиться за 

необхідності. Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також викорис-

тано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їхній перелік 

може бути наданий у вигляді окремого списку. Перелік треба друкувати двома 

колонками, у яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальне 

розшифрування. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позна-

чення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їхню роз-

шифровку наводять у тексті при першому згадуванні.  

В змісті кваліфікаційної роботи записуються назви всіх розділів і підроз-

ділів із зазначенням початкових сторінок. Зміст роботи має відображати суть 

проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів по-

винні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними 

з назвою роботи, але не повторювати її. 

У вступі надається: 

− обґрунтування вибору теми проектування/дослідження, її актуальності; 

− мета і завдання проектування/дослідження відповідно до предмета та 

об’єкта проектування/дослідження; 

− при виконанні комплексних випускних кваліфікаційних робіт: особис-

тий внесок здобувача вищої освіти; 

− структура та загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи. 

У вступ не слід включати формулювання загального характеру про перс-

пективність використання програмних засобів у різних сферах людського життя, 

власні розмірковування студента і тощо. 
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У першому розділі проводиться системний аналіз проблемної ситуації, по-

дається критичний огляд літературних джерел, викладаються дискусійні та не-

вирішені аспекти теми. Перший розділ повинен відображати теоретичну базу і 

методологію дослідження, що проводиться.  

У цьому розділі варто описати особливості предметної області з точки зору 

реалізації дій різних користувачів, обміну даними між ними. Також необхідно 

виконати короткий аналіз вже існуючих аналогів, виділити їх основні переваги 

та недоліки, що можуть бути виправлені у рішенні, що пропонує автор кваліфі-

каційної роботи. Слід вказати на необхідність використання бази даних, інстру-

ментальних засобів, ресурсів комп’ютерної мережі.  

Теоретичні положення першого розділу мають бути покладені в основу на-

ступних розділів основного змісту роботи. З цією метою студент надає тільки 

той теоретичний матеріал, який є необхідним для розв'язання практичних пи-

тань, визначених метою та завданнями кваліфікаційної роботи. Невиконання цієї 

вимоги призводить або до надмірного збільшення обсягу першого розділу, або 

до відриву від змісту інших розділів. 

Закінчується перший розділ чітким формулюванням завдання, що має бути 

вирішене в кваліфікаційній роботі. Загальний обсяг першого розділу не повинен 

перевищувати 20 % обсягу основної частини пояснювальної записки. 

В другому розділі описується процес проектування програмного або апара-

тного рішення, що відповідає постановці завдання. 

Перш за все розглядаються особливості платформи реалізації системи. Ви-

діляються основні особливості платформи, що мають вплив на шляху реалізації 

системи, що розроблюється. При можливості реалізації системи на декількох 

платформах в цьому ж розділі має буди доведена доцільність вибору конкретної 

платформ шляхом порівняльного аналізу за ключовими критеріями (апаратурні 

витрати, швидкодія, вартість, можливість вдосконалення тощо). 

В цьому ж розділі варто описати загальну архітектуру системи, що проек-

тується. Виходячи з результатів проектування, слід виконати вибір інструмента-

льних засобів для розробки та сформулювати вимоги до програмного і апарат-

ного забезпечення, необхідних для ефективного функціонування системи. 

Обов’язковою складовою розділу є чіткий опис вхідних та кінцевих даних 

у системі, що проектується. Дані повинні бути докладно описані як з точки зори 

їх складу, так і за формою подання. Якщо система приймає у якості вхідних да-

них файл, то має бути наведений формат цього файлу. Аналогічно описуються 

файл (звіти), що є результатом роботи системи. 

Якщо система, що розроблюється, включає в себе будь-яке сховище даних 

(базу даних), то в цьому ж розділі описується інформаційне забезпечення сис-

теми. Виконується огляд та обґрунтування вибору способу зберігання даних, ро-

биться опис структури та основних об’єктів бази даних  

Зміст та характер розроблюваних студентом пропозицій визначаються те-

мою, метою та завданнями кваліфікаційної роботи. Характер і зміст шляхів ви-

рішення задач, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному 

під час переддипломної практики. 
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Третій розділ кваліфікаційної роботи бакалавра описує розробку програм-

ної чи апаратної системи, яка була спроектована в другому розділі. В ньому опи-

суються подробиці реалізації окремих модулів та підсистем. 

В розділі також описується алгоритмічне забезпечення системи – наво-

дяться граф-схеми та докладні описи основного та допоміжних алгоритмів ро-

боти системи. При виборі алгоритмів слід виконати їх аналіз. Якщо в роботі ви-

користовуються специфічні структури даних, то необхідно навести алгоритми їх 

обробки. 

У розділі не слід наводити великі фрагменти програмного коду. Текст про-

грами наводиться окремо, у додатках до пояснювальної записки, за потреби мо-

жна робити посилання на додатки. У тексті пояснювальної записки допуска-

ються лише короткі фрагменти коду, що виконують специфічні функції та мо-

жуть бути використані для пояснення особливостей роботи системи. В цьому ви-

падку фрагменти коду оформлюються як рисунки. 

Якщо кваліфікаційна робота має програмний характер, то слід навести 

опис класів, що використовуються в програмі, детально охарактеризувавши їх 

поля і методи. Якщо при розробці програмного засобу використовувались певні 

патерни проектування, слід вказати, які саме. Також у даному розділі слід наве-

сти аналіз, проектування та прототипування людино-машинного інтерфейсу, оці-

нити його якість. 

Четвертий розділ рекомендується присвятити опису функціонування роз-

робленої системи:  

− описати функціонування системи з точки зору користувача; 

− визначити послідовність дій при виконанні основних операцій; 

− докладно розглянути кожен з основних режимів роботи; 

− навести зовнішній вигляд та логіку використання елементів інтерфейсу. 

Також в цьому розділі має бути розглянутий процес комплексного тесту-

вання системи. Визначаються такі питання: 

− які методи тестування використовувались; 

− які методи використовувались для побудови тестів; 

− які помилки було виявлено в процесі тестування. 

Якщо кваліфікаційна робота містить дослідження будь-яких процесів, то в 

цьому розділі розглядаються результати таких досліджень. Вони надаються у ви-

гляді таблиць, графіків, діаграм, за якими визначаються певні тенденції та роб-

ляться відповідні висновки. Також рекомендуються сформулювати деякі зага-

льні висновки-прогнози про перебігання тих чи інших процесів, що відбувати-

муться за умови використання вхідних даних, що не були докладно досліджені в 

процесі виконання роботи. 

У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи з урахуванням 

сучасних тенденцій вирішення поставленої задачі; можливі галузі використання 

результатів роботи; економічну, наукову, соціальну значимість роботи. Текст ви-

сновків може бути розділений на пункти. У кваліфікаційній роботі на підставі 
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отриманих висновків можуть наводитись рекомендації. Рекомендації розміщу-

ють безпосередньо після висновків, починаючи з нової сторінки. У рекоменда-

ціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, при цьому приді-

ляючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів 

дослідження або розробки. 

Після висновків розміщується список використаних джерел (перелік поси-

лань). Він містить не менше як 20 джерел, серед яких вказується література, но-

рмативні документи, адреси інтернет-ресурсів, що використовувались при вико-

нанні роботи. На джерела в тексті пояснювальної записки повинні бути поси-

лання, оформлені згідно з існуючими вимогами (див. п. 2.6). 

У додатках розміщують інформацію, що дає можливість оцінити додат-

кові аспекти роботи: 

− заява на затвердження теми і керівника; 

− алгоритми реалізації основних функцій; 

− фрагменти вихідних кодів програмної системи; 

− структура системи зберігання даних; 

− приклади друкованих документів, що створюються системою; 

− нормативні документи, якими керувався розробник; 

− акти впровадження; 

− ... 

− перелік зауваження нормокотролера. 

Обов’язковими є перший та останній додатки, інші розміщуються за необ-

хідністю після узгодження з керівником та/або консультантами роботи. 

1.4 Рекомендації до виконання роботи бакалавра 

Приступаючи до кваліфікаційної роботи студент отримує від наукового ке-

рівника завдання на її виконання, в якому обумовлюється коло проблем та дже-

рел, що необхідно вивчити. Крім того уточнюються мета, методи дослідження, а 

також визначається перелік основних питань, що підлягають розробці з можли-

вістю практичного використання матеріалів. 

Складання списку основних публікацій по темі роботи та початкове озна-

йомлення з ними слід почати в період проходження переддипломної практики. 

Студент повинен чітко уявляти, що було зроблено в теоретичному і прикладному 

аспектах роботи, що виконується. Він також повинен детально ознайомитися з 

аналогічними рішеннями в даній області. З цією метою студент вивчає літерату-

рні джерела, що охоплюють як монографії, підручники та навчальні посібники, 

статті в періодичних виданнях, так і патентні матеріали, науково-технічні звіти, 

реферативні видання. Підсумком цього процесу повинно бути остаточне уточ-

нення теми кваліфікаційної роботи. У період переддипломної практики слід зіб-

рати матеріали з профільної частини роботи. 

Виходячи із теми роботи, що затверджується на підставі заяви студента на 

ім’я завідувача кафедри (див. додаток А), та з урахуванням зібраних матеріалів, 
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студенту надається календарний план, який після затвердження є графіком вико-

нання роботи. 

Робота над літературними джерелами повинна полягати в поглибленому 

вивченні та опрацюванні тих з них, які складуть основу роботи над обраною те-

мою. Огляд літератури повинен містити: 

− короткі відомості про історію та сучасний стан розглянутого питання; 

− виклад відомостей, що містяться в джерелах, які безпосередньо відно-

сяться до теми роботи, та порівняльний аналіз цих відомостей;  

− висновки про можливі шляхи вирішення поставленого завдання дипло-

много проекту. 

У тексті пояснювальної записки обов'язково повинні бути посилання на 

використані літературні джерела. 

Теоретичні дослідження виконуються при розробці окремих питань квалі-

фікаційної роботи, зокрема при дослідженні властивостей об'єктів проектування 

і їх математичних моделей, обґрунтуванні прийнятих передумов, доказі збіжно-

сті використовуваних алгоритмів оптимізації, стійкості проектованих систем 

тощо. Виконанню теоретичних досліджень повинні передувати чітка постановка 

задачі проектування, обґрунтування прийнятих припущень обраного напрямку і 

методики дослідження. Особливу увагу слід приділити областям застосування 

отриманих результатів. 

Розрахункові роботи виконуються для обґрунтування і визначення кількі-

сних оцінок і характеристик прийнятих проектних рішень. Проведені розрахунки 

повинні бути пов'язані з основними питаннями кваліфікаційної роботи, мати чі-

тко сформульовану мету, завдання та логічну послідовність, що витікає із прий-

нятої методики розрахунку. На підставі розрахункових даних повинні бути сфо-

рмульовані висновки і рекомендації щодо розроблюваного питання. 

У тих випадках, коли теоретичні дослідження і розрахунки виконуються за 

відомими методиками, в тексті повинні бути зроблені посилання на відповідні 

джерела. У разі використання оригінальних методик, розроблених автором про-

екту, в пояснювальній записці має бути приведене їх доказове обґрунтування та 

представлено детальний виклад суті цих методик. 

При вирішенні завдань проектування студент може застосовувати вже ап-

робовані алгоритми і програмні засоби або, за відсутності таких, розробляти 

нові. Алгоритми і програми, розроблені автором, вносяться в текст пояснюваль-

ної записки з відповідними обґрунтуваннями та поясненнями. При вирішенні за-

вдань з використанням стандартних алгоритмів і програм в тексті записки при-

водять посилання на джерела. 

Експериментальні дослідження в кваліфікаційній роботі виконуються з ме-

тою перевірки результатів проведених теоретичних досліджень, оцінки ефекти-

вності і характеристик прийнятих проектних рішень, визначення характеристик 

об'єкта проектування, перевірки розроблених алгоритмів тощо. У роботі слід 

сформулювати мету експериментальних досліджень, обґрунтувати методику, 

програму проведення експериментів і необхідні апаратно - програмні засоби. 
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Організація виконання більшості етапів кваліфікаційної роботи має інди-

відуальний характер та погоджується студентом зі своїм науковим керівником. 

Студент приступає до викладення розділів кваліфікаційної роботи при накопи-

ченні відповідного матеріалу, їх оцінки з точки зору повноти, якості та вірогід-

ності. 

На різних етапах підготовки і виконання кваліфікаційної роботи функції 

наукового керівника змінюються. На першому етапі підготовки науковий керів-

ник радить, як приступити до розгляду теми, корегує план роботи і дає рекомен-

дації щодо бібліографічних джерел, які потрібно проаналізувати. На подальших 

етапах втручання наукового керівника в роботи зменшується, він повинен у ве-

ликій мірі лише контролювати процес, надаючи випускнику більше самостійно-

сті в прийнятті проміжних рішень. 

Після написання кваліфікаційної роботи студенту необхідно подати її на 

перевірку науковому керівнику для ознайомлення. У ході виконання роботи на-

уковий керівник виступає як опонент, вказує випускнику на недоліки аргумента-

ції, композиції, стилю, радить, як їх краще усунути. 

Аналізуючи рекомендації наукового керівника, випускник повинен прий-

мати рішення на основі своєї власної обґрунтованої точки зору та результатів 

обговорення з науковим керівником. Отримані від наукового керівника заува-

ження усуваються студентом в обумовлені терміни. 

Кваліфікаційна робота може містити рекомендації щодо використання ви-

сновків теоретичного характеру, а також відомості про практичне впровадження 

отриманих автором результатів або можливість їх впровадження. 
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2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

2.1 Загальні вимоги 

Пояснювальну записку до кваліфікаційної роботи оформлюють на арку-

шах формату А4 (210х297 мм) відповідно до вимог стандартів [2]. Вважається, 

що студент повинен добре знати ці вимоги, бо він протягом навчання оформлю-

вав декілька курсових робіт або проектів, а також кілька разів оформлював звіти 

з різних видів практики. 

Два титульні листи (приклади наведені в додатку В) є першою та другою 

сторінками роботи, але до загальної нумерації включається лише другий титуль-

ний лист. На титульних аркушах номери сторінок не ставлять. 

Завдання на кваліфікаційну роботу друкується на одному аркуші з обох 

сторін та враховується в загальну кількість сторінок як одна сторінка, але не 

включається до змісту.  

Анотація до роботи друкується на окремому аркуші, і містить стислий 

огляд кваліфікаційної роботи; перелік ключових слів з тексту роботи. 

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, 

підрозділів, пунктів (заголовків трьох рівнів вкладеності). Міжрядковий інтер-

вал – полуторний, літери прямі, без курсиву. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів міс-

тить розшифрування позначень та скорочень, що використовуються у роботі. 

Кваліфікаційна робота повинна бути надрукована на одному боці сторінки 

стандартного білого паперу формату А4 (210 х 297 мм). Допускається розміщу-

вати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (297  х  420 

мм). 

Текст оформлюється у наступному стилі: 

− шрифт Times New Roman текстового редактора Word; 

− кегль – 14 пунктів; 

− полуторний міжрядковий інтервал, без додаткових відступів між абза-

цами; 

− вирівнювання по ширині; 

− відступ абзацу – 1,25 мм.  

Текст роботи розміщуються на аркуші з дотриманням таких відступів: зве-

рху та знизу – не менше 20 мм, з лівого боку – 30 мм, з правого – не менше 15 мм. 

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору. Щільність 

тексту повинна бути однаковою. Не допускається оформлення тексту курсивом 

або іншим шрифтом. 

Структурні елементи «Зміст», «Перелік умовних позначень, символів, оди-

ниць, скорочень і термінів», «Вступ», «Висновки», «Перелік посилань», а також 

лист завдання до кваліфікаційної роботи не нумерують.  

Текст основної частини поділяється на розділи, підрозділи і пункти та під-

пункти (до 3-х рівнів). Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і 

підпункти можуть мати заголовки.  



15 

Заголовки структурних елементів "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗ-

НАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", 

"СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" і заголовки розділів слід 

розташовувати по центру аркуша і друкувати великими літерами, без крапки в 

кінці, без виділення «жирним та/або «підкреслення».  

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного від-

ступу і друкувати маленькими літерами, крім першої, також не підкреслюючи, 

не жирними, без крапки в кінці. Не допускається розміщувати назву розділу, під-

розділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї 

розміщено тільки один рядок тексту. Не допускається залишати більш, ніж 2-3 

порожні сторінки внизу сторінки, окрім випадків, коли далі йде початок нового 

розділу.  

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту запи-

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

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.  

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти записки слід нумерувати арабсь-

кими цифрами. Розділи записки повинні мати порядкову нумерацію в межах ви-

кладення кваліфікаційної роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, 

наприклад, 1, 2, 3 тощо. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах 

кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового 

номера підрозділу, відокремлених крапкою. В кінці номера підрозділу крапку не 

ставлять, наприклад: «1.1 (перший підрозділ першого розділу), 1.2 і т. д. Потім у 

тому ж рядку наводять заголовок підрозділу. 

Відстань між заголовком розділу та першим підрозділом повинна дорівню-

вати 2 інтервали. Перед кожним наступним підрозділом треба пропустити 1 ін-

тервал. Між заголовком підрозділу та основним текстом додатковий інтервал не 

встановлюється. Відстань між рядками заголовка, а також між двома заголов-

ками приймають такою, як у тексті.  

Кожну структурну частину (розділ) роботи треба починати з нової сторі-

нки. Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера під-

розділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою.  

Після номера пункту крапку, не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2 і т. д. Но-

мер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, по-

рядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крап-

кою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.  

Сторінки кваліфікаційної роботи слід нумерувати арабськими цифрами, 

додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторі-

нки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, стиль 

та розмір відповідають основному тексту кваліфікаційної роботи. Титульні ар-

куші, завдання до кваліфікаційної роботи, реферат, зміст включають до загальної 

нумерації сторінок звіту, але номера сторінок не проставляють. Ілюстрації й таб-

лиці, розміщені на окремих сторінках, додатки та перелік посилань включають 

до загальної нумерації сторінок звіту. 
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Текст пояснювальної записки повинен бути ємним, чітким і не допускати 

різних тлумачень. При викладі обов'язкових вимог мають застосовуватися слова: 

“повинен”, “треба”, “необхідно”, “потрібно, щоб”, “дозволяється тільки”, “не до-

пускається”, “забороняється”, “не треба”. При викладі інших положень слід за-

стосовувати слова: “як правило”, “за необхідністю”, “може бути”, “можуть бути” 

тощо. 

2.2 Оформлення ілюстрацій 

Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, графіки, скріншоти екранів) необ-

хідно надавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або 

на наступній сторінці так, щоб їх можна було читати без повороту переплетеної 

кваліфікаційної роботи або з поворотом за стрілкою годинника. Ілюстрації, роз-

міщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно у межах 

розділу за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації складається з но-

мера розділу і порядкового номера ілюстрації в розділі, що розділяються крап-

кою. Наприклад, «Рисунок 2.1 – Блок-схема алгоритму». Номер ілюстрації, її на-

зва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. 

Приклад оформлення ілюстрації наведено на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Приклад оформлення ілюстрації 

Ілюстрації розташовуються по центру сторінки тексту, назва – по центру 

рисунку. Ілюстрація відокремлюється від основного тексту роботи порожнім ря-

дком – до ілюстрації та після назви ілюстрації. 

Таким чином, необхідно k таблиць ліворуч та k таблиць праворуч, 

тобто всього 2k +1 сусідніх таблиць [25]. 

 

Триграма

. . .

АРШ

. . .

МАР

. . .

РУТ

. . .

Список слів

МАРШ, ФАРШ, ...

КОМАР, МАРГАРИТКА, ...

ГРЕЙПФРУТ, РУТИНА, ...

М А Р Ш Р У Т

МАР АРШ РШР ШРУ РУТ

 
Рисунок 2.2 – Розбиття слова на триграми 

 

Можна ще трохи зменшити розмір множини слів, необхідних для 

перегляду, розбивши таблиці по довжині слова. 
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Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, тому в тексті на кожну з 

них повинно бути посилання (наприклад, «на рис. 1.1 зображено .....»). Якщо ілю-

страції створені не автором роботи, необхідно при їх використанні дотримува-

тись вимог чинного законодавства про авторські права. 

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на 

інші сторінки, назва ілюстрації наводиться тільки на першій сторінці, пояснюва-

льні дані – на кожній сторінці, і під ними позначають «Продовження рисунка __, 

аркуш __», «Закінчення рисунка __, аркуш __». 

Ілюстрації повинні відповідати вимогам діючих стандартів «Єдиної сис-

теми конструкторської документації» (ЄСКД) і «Єдиної системи програмної до-

кументації» (ЄСПД). 

2.3 Оформлення таблиць 

Таблицю, як і ілюстрацію, слід розташовувати безпосередньо після тексту, 

у якому вона згадується вперше або на наступній сторінці. На всі таблиці мають 

бути посилання в тексті кваліфікаційної роботи.  

Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в ме-

жах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в розділі, відокрем-

лених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Якщо 

у звіті одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.  

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої) і 

розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. 

Заголовки осередків таблиці починають з великої літери, а підзаголовки –з малої, 

якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають само-

стійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таб-

лиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки указують в однині. 

Приклад оформлення таблиці наведений на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Приклад оформлення таблиці 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таб-

лицю поділяють на частини, розміщують одну частину під одною або поруч, або 

Для підвищення якості розрахунку коефіцієнту кореляції можна сформувати 

нову матрицю оцінок (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 – Матриця для розрахунку item-based кореляції 

Користувач Nickelback Hurts 
Linkin 

Park 

Океан 

Ельзи 

Cristina 

Aguilira 

1 2 3 4 5 6 

Дмитро 1 0 1  -2 

Олександр -0.8 -1.8 0.2 1.2 1.2 
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переміщують частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній час-

тині таблиці її заголовок та/або боковик. 

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторі-

нку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву розміщують тільки над 

її першою частиною. Надпис «Таблиця __» вказують один раз зліва над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продовження таблиці __» з 

зазначенням номера таблиці. 

При поділі таблиці на частини допускається її заголовок та/або боковик за-

міняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами 

у першій частині таблиці (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Приклад оформлення продовження таблиці 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чи-

ном, щоб її можна було читати без обертання тексту або, якщо таблиця займає 

повністю аркуш, з поворотом за стрілкою годинника. Таблиця (продовження таб-

лиці) від основного тексту роботи відокремлюється порожніми рядками. 

2.4 Оформлення формул 

При використанні формул необхідно користуватися вбудованим у 

Microsoft Word 2000-2007 редактором формул (Microsoft Equation) або вбудова-

ними засобами Microsoft Word 2010-2016. 

Символи, що використовуються для позначення одного й того ж поняття, 

повинні бути однаковими по всьому тексту роботи. Більш того, параметри стилю 

та розміру для формул зберігаються незмінними для всієї кваліфікаційної ро-

боти.  

Як правило, формули розміщують на окремих рядках, посередині, а неве-

ликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують усере-

дині рядків тексту. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не 

менше одного вільного рядка або в MS Word встановити перед та після формули 

– 6 пт.  

Формули і рівняння у звіті (за винятком наведених у додатках) слід нуме-

рувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з 

номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, напри-

клад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номери формул пишуть у 

крайньому правому положенні на рядку на рівні відповідної формули у круглих 

дужках.  

Проводження таблиці 2.3. 

1 2 3 4 5 6 

Богдан 1.25 1.25  -0.75 -1.75 

Микита 0.75 -1.25 -1.25 1.25  
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Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті. 

Посилання на формули роботи вказують порядковим номером формули в дуж-

ках, наприклад «... у формулі (2.1)». 

Пояснення значень символів в формулі треба надавати безпосередньо під 

формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового 

рядка. Перший рядок починають зі слова «де» без двокрапки (рис. 2.4). 

Рисунок 2.4 – Приклад оформлення формули 

Якщо формула не вміщується в один рядок, її слід перенести на наступний 

рядок. Переносити формули чи рівняння допускається тільки на знаках викону-

ваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Якщо у 

звіті тільки одна формула, її нумерують згідно з загальними вимогами. Формули, 

що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою. 

2.5 Переліки 

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпун-

ктів. Кожна позиція переліку становить тільки одне речення (рис. 2.5).  

Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у звіті не 

має посилань, то перед кожним з переліків ставлять знак «тире». 

Текст кожної позиції переліку починають з малої літери з абзацного відс-

тупу відносно попереднього рівня підпорядкованості.  

 

 

Рисунок 2.5 – Приклад оформлення переліку 

Перед переліком ставлять двокрапку.  

Класифікація архітектури паралельних обчислювальних систем:  

а) SISD (Single Instruction, Single Data) – поодинокий потік команд і поодиноки 

потік даних; 

б) MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) – множинний потік команд і множин-

ний потік даних: 

1) комп'ютери з розподіленою пам'яттю; 

2) комп'ютери з загальною пам'яттю; 

3) комп'ютери з віртуальною загальною пам'яттю; 

в) MISD (Multiple Instruction, Single Data) – множинний потік команд і поодино-

кий потік даних; 

г) MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) – множинний потік команд і множин-

ний потік даних. 

Модель спотворення зображення виглядає наступним чином: 

G(u,v) = H(u,v)F(u,v) + N(u,v),     (2.3) 

де  G(u,v) – спостережуване зображення, результат спотворення; 

  H(u,v) – оператор спотворення в частотній області OTF; 

  F(u,v) – оригінальне неспотворене зображення; 

  N(u,v) – адитивний шум, що наноситься під час захоплення зображення. 
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Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у звіті не 

має посилань, то перед кожним з переліків ставлять знак «тире». 

Якщо у звіті є посилання на переліки, то підпорядкованість позначають ма-

лими літерами української абетки, далі – арабськими цифрами з дужками, далі – 

через знаки «тире». Після цифри або літери певної позиції переліку ставлять ду-

жку.  

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного 

відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків 

першого рівня. Якщо позиція переліку займає більш, ніж одну строку, то насту-

пний рядок не має містити відступів. 

 

2.6 Посилання, цитування та список використаних джерел 

Посилання в тексті роботи на джерела інформації є обов’язковим, їх слід 

вказувати порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дуж-

ками, наприклад: «.... у роботі [1] ….».  

Цитування має використовуватися у всіх випадках, коли в роботі викорис-

товуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені безпосере-

дньо автором. Порушення вказаних нижче правил і їх недотримання має розці-

нюватися як плагіат: 

− якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в лапки; 

− якщо цитується великий уривок тексту, то він може не братися в лапки, 

натомість — виділяється або відбивається від решти тексту певним спосо-

бом (набирається іншим кеглем, шрифтом, накресленням, відбивається від 

основного тексту більшими абзацними відступами тощо); 

− допускається скорочення цитати, яке не веде до викривлення думки автора. 

Місце скорочення має бути відзначене в цитаті квадратними дужками з 

трикрапкою всередині; 

− допускається перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків пев-

них слів. В такому разі, цитата в лапки не береться, але в квадратних дуж-

ках обов'язково ставиться посилання на джерело (його порядковий номер 

зі списку використаної літератури, який додається до роботи); 

− в списку використаної літератури завжди слід вказувати навіть ті джерела, 

які використовувалися під час підготовки роботи і вивчення теми, навіть 

якщо прямих посилань чи цитувань цих джерел в роботі нема [4]. 

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Сис-

тема стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи» [3]. 

Зразок оформлення переліку посилань або списку використаних джерел 

наведено у додатку Д. Список використаних джерел повинен включати в основ-

ному ті джерела, які використовувалися при виконанні дипломної роботи. Кож-

ний запис у списку літератури наводять на мові першоджерела, починають з но-

вого рядка та нумерують.  

Список літератури може бути поданий у двох варіантах послідовності: 

а) у порядку цитування; 
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б) в алфавітному порядку. 

Другий варіант є також розповсюдженим і реалізується наступним чином. 

З початку наводяться нормативні акти й документи України (закони, постанови 

Верховної Ради, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів, нормативні 

акти міністерств та відомств , тощо). Далі в алфавітному порядку розташовується 

список наукової, навчально-методичної, спеціальної, періодичної літератури, 

статистичних щорічників України, Інтернет видань.  

Відомості про книги (монографії, підручники, довідники, тощо) повинні 

включати: прізвище й ініціали автора, заголовок книги,  видавництво і рік ви-

дання. Прізвище автора необхідно вказати в називному відмінку. Якщо книга на-

писана двома чи більше авторами, то їхні прізвища з ініціалами вказують у тій 

послідовності, в якій вони надруковані в книзі; перед прізвищем наступного ав-

тора ставлять кому. При наявності трьох і більше авторів допускається вказувати 

прізвище й ініціали тільки першого з них, а потім ставити слова "та ін.".  

Відомості про статтю з періодичного видання (журналу, збірника, газети, 

сайту) повинні включати: прізвище й ініціали автора, заголовок статті, елект-

ронну адресу. Для друкованих видань додатково указується найменування жур-

налу, серії (якщо така є), рік випуску, том (при необхідності — номер видання, 

сторінки, на яких розміщена стаття. Найменування видання пишуть без лапок. 

Перелік літературних джерел має бути достатнім (30-50 елементів) для 

більш повного розкриття теми та проведення критичного аналізу наявних публі-

кацій з проблемних питань. 

2.7 Блок-схеми 

З огляду на те, що тематика випускних робіт часто передбачає опис послі-

довності дій та алгоритмів, доречно буде згадати основні правила оформлення 

блок-схем. 

У табл. 2.1 показана форма і приведений зміст найбільш часто використо-

вуваних блоків. Практично всі блоки, приведені в таблиці, будуються на основі 

«базового» прямокутника розмірами «а*b». Перший приведений в таблиці блок 

під назвою «процес» по суті є «базовим» прямокутником. Розмір а = 10, 15, 20... 

мм, тобто кратний п’яти. Розмір b = 1,5a, допускається b = 2a. Розмір «a» виби-

рається залежно від масштабу блок–схеми і повинен бути однаковим для всіх її 

блоків. 

Таблиця 2.1 – Форма і зміст блоків блок-схем алгоритмів 

Найменування Позначення Функції 

Процес 

 

Виконання операцій присвоєння, напри-

клад, A = 0, складання з присвоєнням, на-

приклад 

C = A+B 

віднімання, множення і т.д. 
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Рішення 

 

Вибір напряму виконання алгоритму (про-

грами) залежно від деяких змінних умов 

Ввід-вивід 

 

Ввід-вивід інформації без незалежно від 

типу пристрою вводу або виводу 

Дисплей 

 

Введення інформації з дисплея (з клавіа-

тури), виведення інформації на дисплей 

Документ 

 

Виведення інформації на папір (на прин-

тер) 

Пуск/зупинка 

 

Початок/кінець алгоритму (програми) 

З’єднувач 
 

Перехід на блок номер 5 (номер блоку при-

ведений для прикладу) 

Коментар 
 

 

Виклик  

процедури  

Виклик зовнішніх процедур і функцій по-

міщається в прямокутник з додатковими 

вертикальними лініями. 

Початок і кінець 

циклу 

 

Символи початку і кінця циклу містять ім'я 

і умову. Умова може бути відсутня в од-

ному із символів пари. Розташування 

умови визначає тип оператора, відповід-

ного символам на мові високого рівня – 

оператор з передумовою (while) або посту-

мовою (do ... while). 

Підготовка  

даних  

Символ «підготовка даних» в довільній фо-

рмі задає вхідні значення. Використову-

ється зазвичай для завдання циклів з лічи-

льником. 
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Кожна блок-схема починається блоком «Пуск», усередині якого пишеться 

слово «Початок», і закінчується блоком «Зупинка», усередині якого пишеться 

слово «Кінець». Блоки з’єднуються лініями. Якщо лінія, що сполучає блоки 

«приходить» в блок по напряму «зверху-вниз» або «зліва-направо», то стрілка на 

її кінці не ставиться. Якщо ж по напряму «знизу-вгору» або «справа-наліво», то 

стрілка на її кінці ставиться обов’язково. 

Застосування блоку «З’єднувач» дозволяє значно спростити блок-схему. 

Він застосовується у тому випадку, коли лінію, що сполучає блоки потрібно ве-

сти на значну відстань і часто з перетином інших сполучних ліній. Натомість 

достатньо після блоку, з якого повинна виходити сполучна лінія, зобразити блок 

«З’єднувач» і усередині нього написати номер блоку, в який ця лінія повинна 

прийти. 

Блок «Коментар» застосовується у тому випадку, коли усередині блоку не 

вдається розмістити (написати) всю необхідну інформацію. В цьому випадку до 

лінії, що сполучає блоки, перед блоком, для якого необхідно написати додаткову 

інформацію, за допомогою пунктирної лінії приєднується (справа або зліва) блок 

«Коментар». Інформацію можна розміщувати по висоті – в межах висоти даного 

блоку, по ширині – до краю сторінки. 

Приклади розгалужень наведені на рис. 2.6. 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Приклади розгалужень на блок-схемі 

2.8 Додатки 

Додатки до кваліфікаційної роботи мають містити допоміжний матеріал, 

зокрема: лістинги програм, проміжні математичні викладення, довідкові таблиці 

тощо. Додатки оформлюються як продовження кваліфікаційної роботи і розмі-

щуються в порядку посилань у тексті. Додатки повинні мати загальну з іншою 

частиною пояснювальної записки наскрізну нумерацію сторінок. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої 

великої літери симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 

з першої великої друкується слово «Додаток» і поряд – велика літера, що позна-

чає додаток. 

Додатки слід позначати великими літерами української абетки за винятком 

літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток Б». Єдиний додаток познача-

ється як «Додаток А». Таким чином, у нумерацію можуть бути включено літери 
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української абетки: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, 

Щ, Ю, Я. 

Текст кожного додатка за потреби можна розділити на розділи і підрозділи, 

які нумерують у межах додатка. Перед кожним номером ставлять позначення 

додатка (літеру) і крапку: «А.2» (другий розділ додатка А). 

Ілюстрації, таблиці, формули, що є у тексті додатку, слід нумерувати в ме-

жах кожного додатку, наприклад, рисунок А.3 – третій рисунок додатка А; таб-

лиця Б.2 – друга таблиця додатка Б; формула (Г.1) – перша формула додатка Г. 

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, їх нумерують, на-

приклад, рисунок А.1, таблиця Б.1, формула (Д.1). 

Одним із обов’язкових додатків у кваліфікаційній роботі є додаток, де фі-

ксуються зауваження нормоконтролера. 

Якщо у звіті як додаток використовується окремий документ, що має са-

мостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документа даного виду, 

його копію вміщують у звіті без змін в оригіналі. Перед копією документа вмі-

щують аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК __» і його назву 

(за наявності), записують великими літерами, не використовуючи підкреслення, 

курсив та жирність. 

2.9 Додаткові зауваження 

1. Розділи текстового документу розпочинають з нового листа. 

2. Заголовки таких структурних частин, як зміст, анотація(abstract), пе-

релік умовних позначень, вступ,  висновки, перелік посилань не мають 

порядкового номера. 

3. Завдання друкується на одному листі с двох сторін тому враховується в 

нумерації як одна сторінка. 

4. Сторінки нумерують арабськими цифрами у верхньому правому кутку. 

Номер рахується с другого титульного листа а вказується починаючи зі 

сторінки, яка має номер в змісті (перелік умовних позначень, символів, 

одиниць, скорочень і термінів). 

5. У одній позиції переліку може бути тільки одне речення. 

6. Ілюстрації розташовують після першого посилання на них в тексті або 

на наступній сторінці. 

7. Посилання на рисунок не має бути самостійним реченням. 

8. Символи та числові коефіцієнти, що входять у формули, розшифрову-

ються в тій же послідовності, в якій вони приведені у формулі. Розши-

фровка наводиться безпосередньо під формулою. 

9. Єдиний додаток в документі також повинен мати позначення. 

10. Якщо на джерело (джерела) посилання присутні тільки в додатку, то для 

них складається окремий перелік посилань, що розташовується у кінці 

цього додатку. 

11. Між текстом і посиланням має бути пробіл: «… відповідно до  [24]». 

12. Абревіатура наводиться в круглих дужках після першого повного напи-

сання відповідного словосполучення. Це означає, що надалі вказане 



25 

словосполучення буде використовуватись в скороченому виді, напри-

клад: "автоматизовані системи (АС)" 

13. Якщо у роботі розроблена програма, її текст наводиться в додатку. 

14. В тексті пояснювальної записки допускається використання фрагментів 

коду, якщо вони пояснюють формат звернення до розроблених власних 

методів та структур даних. Стандартні функції не потребують пояс-

нення. Якщо все ж таки з'являється необхідність привести фрагмент 

коду то він має бути оформлений як рисунок. 
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3 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РО-

БОТИ 

3.1 Основні етапи виконання та захисту роботи 

Протягом роботи над кваліфікаційною роботою та її захистом можна виді-

лити такі основні етапи: 

1. Розробка та затвердження технічного завдання. 

2. Розробка, відлагодження, тестування, оформлення кваліфікаційної ро-

боти. 

3. Затвердження усіх матеріалів роботи. 

4. Рецензування роботи. 

5. Допуск до захисту. 

6. Попередній захист. 

7. Захист роботи. 

Розглянемо кожен етап більш детально. 

Розробка та затвердження технічного завдання 

Технічне завдання до кваліфікаційної роботи оформлюється згідно із шаб-

лоном, наведеним у додатку Г. У ньому вказується тема роботи, вихідні дані, 

перелік основних питань, що підлягають розробці тощо. В завданні наводиться 

також перелік графічного матеріалу з точним зазначенням обов'язкових креслень 

і календарний план виконання кваліфікаційної роботи. 

Завдання підписується студентом, керівником проекту, консультантами з 

окремих розділів із зазначенням дати видачі та прийому завдання. Потім воно 

затверджується завідувачем випускаючої кафедри. 

Тема роботи в завданні повинна коротко визначати об'єкт та предмет дос-

лідження. Вихідні дані повинні однозначно визначати завдання на кваліфіка-

ційну роботу. 

У розділі «Зміст пояснювальної записки» слід перерахувати ті питання, які 

є обов'язковими і наявність яких в кваліфікаційній роботі має контролюватися 

керівником і консультантом. 

Написання кваліфікаційної роботи 

Робота над випускною роботою виконується студентом у ВНЗ, на підпри-

ємстві, в організації чи інших установах, де йому має бути надано місце для ви-

конання кваліфікаційної роботи. 

Контроль за виконанням кваліфікаційної роботи здійснює керівник прое-

кту за матеріалами, що подаються студентом. Контроль керівника і консультан-

тів не звільняє студента від повної відповідальності за обґрунтованість прийня-

тих рішень, дотримання стандартів і термінів виконання календарного плану. На 

засіданнях кафедри регулярно заслуховуються повідомлення керівників про хід 

виконання кваліфікаційних робіт. 
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Більш докладно структура та вимоги до робіт розглянуті в розділах 1-3 да-

них вказівок. 

Затвердження усіх матеріалів роботи 

Керівник затверджує зміст пояснювальної записки, презентації, роздатко-

вий матеріал, акти впровадження тощо. 

Далі виконується оформлення пояснювальної записки (див. розділ 2) і про-

ходження нормоконтролю та перевірки на плагіат. Після дозволу нормоконтро-

лера – переплетення та підписання пояснювальної записки керівником та нормо-

контролером. 

Рецензування роботи 

Направлення роботи на рецензування береться на кафедрі, список рецензе-

нтів затверджується розпорядженням по факультету. Докладніше див. розділ 6.3 

даних вказівок. 

Допуск до захисту 

Для допуску до захисту необхідно закрити залікову книжку, взяти направ-

лення на захист в деканаті, здати всі документи-аргументи для можливості отри-

мання диплома з відзнакою, отримати відгук керівника, отримати підпис завіду-

вача кафедри на пояснювальній записці та в направленні на захист. 

Захист роботи 

Захист проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії відпо-

відно до попередньо затвердженого графіку проведення засідань екзаменаційної 

комісії. 

3.2 Перелік документів на захист 

Для допуску до захисту студент повинен не пізніше, ніж за 10 днів до дати 

захисту, надати секретарю ЕК такий комплект документів: 

1. Переплетена пояснювальна записка – 1 примірник, з підписами студе-

нта, керівника, консультантів та нормоконтролера. Підпис завідувача 

кафедри буде отриманий на захисті роботи. Зразки перших сторінок 

наведені у відповідних додатках. 

2. Презентація у вигляді pptx- або pdf-файлу, вимоги до неї наведені у ві-

дповідному розділі. 

3. Роздатковий матеріал із заданим титульним листом (див. додаток Ж), 

в однакових швидкозшивачах, 5 примірників. 

4. Рецензія на кваліфікаційну роботу від к.т.н./к.ф.-м.н./д.т.н./д.ф.-м.н. ін-

шої кафедри. Рецензії виконуються за встановленим зразками і з ураху-

ванням висунутих вимог, що наведені у відповідному розділі. Список 

рецензентів затверджується розпорядженням по факультету. 

5. Інформаційний диск, на якому містяться всі необхідні матеріали про ви-

конану роботу. Обкладинка диска повинна бути підписана за заданим 
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вимогам. Структура інформації на диску повинна відповідати встанов-

леному зразку (див. п. 3.5), усі сторінки з підписами повинні бути відс-

кановані і потрапити на диск. 

6. Направлення до екзаменаційної комісії із висновком керівника – бланк 

заповнений і підписаний секретарем деканату, керівником роботи, заві-

дувачем кафедри, деканом факультету. 

7. Навчальна картка студента – береться секретарем ЕК без участі сту-

дента, за умови, що здані всі документи, які вимагав деканат. 

8. Акт впровадження матеріалів роботи – робиться по можливості, в 2-х 

примірниках. Зразки оформлення наводяться у додатку И. 

9. Результати роботи за НДРС – копії публікацій у наукових збірках та 

участі у конференціях з усіма титульними сторінками, змістом та текс-

том роботи. 

10. Залікова книжка студента – усі предмети повинні бути виставлені, 

книжка містить усі відповідні записи, підписи і печатки. 

3.3 Вимоги до рецензії на кваліфікаційну роботу 

Рецензія – це відгук на роботу студента, отриманий у кваліфікованого фа-

хівця. Рецензента роботи зазвичай обирає кафедра відповідно до списку рецен-

зентів, який затверджено розпорядженням по факультету. На кваліфікаційну ро-

боту бакалавра надається одна зовнішня рецензія (з іншої кафедри, факультету 

чи іншої організації). 

Рецензія пишеться українською мовою, повинна відповідати певним вста-

новленим вимогам. У рецензії повинна бути вказана рекомендована оцінка, зроб-

лений акцент на те, що робота відповідає всім висунутим вимогам і правильно 

вказана кваліфікація, яка рекомендована до присвоєння – академічна кваліфіка-

ція «Бакалавр з комп’ютерної інженерії» (згідно з відповідним наказом за уніве-

рситетом)  

Крім того, всі дані студента повинні бути вірні і точно вказана тема, що 

призначена відповідним наказом. На рецензування потрібно надати переплетену 

пояснювальну записку. Якщо рецензент з іншої організації, то його підпис має 

бути завірений у відділі кадрів відповідної організації. 

Рецензія повинна займати не менше двох сторінок, не менше двох істотних 

зауважень. Накреслення шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пунк-

тів, полуторний міжрядковий інтервал, поля: зліва – 3 см, праворуч - 1.5 см, зве-

рху, знизу – 2 см. Рецензія додається у вигляді окремого документа до всіх доку-

ментів, що стосуються захисту, і не підшивається до пояснювальної записки. 

Рецензія складається у формі із зазначенням: 

− відповідності дипломної роботи затвердженій  темі та завданню; 

− актуальності теми; 

− реальності роботи (виконання на замовлення підприємств, організацій, 

за науковою тематикою кафедри, НДІ тощо); 
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− загальний огляд змісту роботи, при цьому рецензент оцінює кожний 

розділ роботи; 

− ступеня використання сучасних досягнень науки, техніки, виробництва, 

інформаційних та інженерних технологій; 

− оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів; 

− правильності проведених розрахунків і конструкторсько-технологічних 

рішень; 

− наявності і повноти експериментального (математичного моделювання) 

підтвердження прийнятих рішень; 

− якості виконання пояснювальної записки, відповідності креслень вимо-

гам стандартів; 

− можливості впровадження результатів; 

− загальної оцінки («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), 

яку, на думку рецензента, заслуговує робота, та її відповідності вимогам 

до кваліфікаційних робіт; 

− можливості присвоєння студенту-випускнику відповідної кваліфікації 

(формулювання згідно з навчальним планом напряму підготовки або 

спеціальності). 

Шаблон рецензії наведено у додатку Е. 

3.4 Вимоги до презентації та докладу 

Презентація кваліфікаційної роботи відображає основні моменти, викла-

дені в пояснювальній записці, і використовується при захисті випускної кваліфі-

каційної роботи. 

До презентації висуваються такі вимоги: 

− мова – українська, включаючи вміст рисунків, таблиць, схем, графіків 

тощо; 

− обсяг узгоджується із керівником, зазвичай не менше 8-12 слайдів; 

− розмір і тип шрифту може бути будь-який, але приблизно відповідає ро-

зміру Times New Roman 16-18 пт або більше, у виняткових випадках – 

14 пт; 

− стиль оформлення всіх слайдів повинен бути однаковий; 

− кожен слайд повинен мати номер і назву (крім титульного аркуша); 

− слайд не повинен містити багато текстової інформації. 

Орієнтовний склад слайдів: 

1. Титульний лист – містить дані про роботу (назва, автор, керівник, кон-

сультанти). 

2. Актуальність роботи, мета і завдання, постановку задачі. 

3. Короткий огляд існуючих аналогів або обраних інструментів. 

4. Суть виконаної роботи, розроблені апаратні або програмні засоби. 
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5. Проведені дослідження та отримані результати. 

6. Загальні висновки по роботі. 

7. Апробація роботи (список статей та доповідей на конференціях). 

8. Перспективи та напрями розвитку тематики роботи. 

Кожен пункт списку відповідає одному слайду презентації, крім пунктів 4 

та 5 – вони повинні бути викладені на 2-3 слайдах кожний. 

На слайдах не може бути ніякої інформації (в тому числі рисунків, схем, 

узагальнень та ін.), якої немає в пояснювальній записці. Презентація оформлю-

ється у вигляді pptx- або pdf-файлу. Не рекомендується застосовувати яскраві 

шаблони для оформлення слайдів. 

Демонстрацію слід побудувати так, щоб презентація разом з супроводжу-

ючим її виступом тривала не більше 7-10 хвилин. Гарна презентація відрізня-

ється лаконічною, зрозумілою доречною і стриманою промовою, підкріпленою 

відповідними матеріалами. 

3.5 Вимоги до інформаційного диску 

Структура папок і файлів з інформацією для запису на диск наведена на 

рис. 3.1. 

Пояснення до рисунку: 

− 2015 – рік захисту; 

− Беседа– прізвище студента, Цололо – прізвище керівника; 

− СПм-14 – назва групи, в якій значиться студент; 

− файл «Тема роботи» повинен містити тему роботи на українській, ро-

сійській та англійській мові; 

− анкета випускника розміщується у сканованому вигляді (pdf-файл); 

− пояснювальна записка в текстовому форматі (docx-файли) розбивається 

на окремі файли на розсуд студента, у форматі pdf – повинна бути єди-

ним файлом; 

− якщо при виконанні випускної роботи було розроблено програмне за-

безпечення, створена база даних, спроектована модель тощо, то вихідні 

коди програмного забезпечення, дамп бази даних, файл із моделлю 

тощо повинні бути розміщені в папці «Програмне забезпечення»; 

− рецензія розміщується як у вигляді текстового файлу (docx-файл), так і 

сканованої копії з підписом рецензенту (pdf-файл). 

Якщо диск має механічні пошкодження, подряпини або плями на робочій 

поверхні диску, або якщо засобами комп'ютерної техніки не вдається прочитати 

інформацію, записану на диск. В цьому випадку студент зобов'язаний надати ін-

ший, робочий екземпляр диску, інакше студент не допускається до захисту ква-

ліфікаційної роботи. 

Зміст файлу index.doc наведений на рис. 3.2. 
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Рисунок 3.1 – Структура інформаційного диску 

 

 

Рисунок 3.2 – Зміст файлу index.doc 
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Інформаційний диск здається секретарю ЕК в спеціальному конверті, під-

писаному так, як наведено на рис. 3.3. 

Рисунок 3.3 – Приклад підпису конверту з диском 

3.6 Направлення на захист 

Направлення на захист містить дані про успішність студента, відгук керів-

ника і дані про допуск або не допуск від кафедри і деканату на захист кваліфіка-

ційної роботи. 

Порядок оформлення направлення на захист: 

1. Отримати в деканаті бланк, де вказуються дані про успішність. 

2. Отримати в бланку відгук керівника з оцінкою за 4-бальною шкалою. 

3. Отримати допуск на кафедрі (підписує завідувач кафедри). 

4. Отримати допуск в деканаті (підписує декан факультету або його засту-

пник). 

  

Кваліфікаційна бакалаврська робота 
 

ПІБ студента (підпис) Беседа Дмитро Геннадійович 
 

Група   СПм-14 
 

Керівник  (підпис) доц. каф. КІ Цололо Сергій Олексіойвич 
 

Дата захисту  20.01.2015 
        

Тема Розробка багатокористувальницької інформаційної 

системи з функціями аналізу та рекомендації 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Результати захисту кваліфікаційної роботи бакалавра визначаються з ура-

хуванням теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів оцінками за 

100-бальною та національною шкалою. 

Перед захистом до ЕК подається подання від завідувача кафедри, в якому 

науковий керівник надає свій відгук щодо результатів підготовки роботи. При 

цьому керівникам кваліфікаційних робіт рекомендується користуватися такими 

критеріями при формуванні рекомендованої оцінки в межах 0-100 балів: 

− виконання графіку (термінів) і повноти надання керівнику (або пред-

ставлення на заслуховування ЕК) окремих розділів кваліфікаційної ро-

боти відповідно до технічного завдання (0-10 балів); 

− ступінь розкриття теми, відповідність змісту роботи її меті, викорис-

тання типових та спеціальних прикладних комп’ютерних програм, ін-

ших інформаційних технологій та дотримання логіки виконання ро-

боти (0-30 балів); 

− оцінка самостійності, творчості при розкритті теми, якість виконаного 

аналізу існуючих розробок та результатів (0-20 балів); 

− оцінка елемента наукової новизни, практичної цінності пропозицій та 

можливостей їх впровадження (0-30 балів); 

− наявність наукових публікацій, апробації на Міжнародних та Всеукра-

їнських наукових конференціях з публікацією тез доповідей, участь у 

зовнішніх конкурсах наукових робіт (олімпіадах), наявність довідки 

про впровадження (0-10 балів). 

Рішення ЕК про оцінку результатів захисту кваліфікаційної роботи, а та-

кож про видачу випускникам дипломів (звичайних або з відзнакою) про вищу 

освіту, отримання певного рівня вищої освіти та здобуття певної кваліфікації 

приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. При однаковій 

кількості голосів голова комісії має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен 

член комісії, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту. 

При цьому членам ЕК рекомендується користуватися такими критеріями 

для формування оцінки захисту кваліфікаційної роботи: 

− змістовність та узгодження представленої на захисті доповіді студента 

структурно-логічної схеми дослідження; 

− обґрунтування елементу наукової новизни та практичної цінності про-

позицій кваліфікаційної роботи; 
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− зміст та якість оформлення ілюстративного демонстраційного матері-

алу з огляду на його несуперечність, систематизованість і структурова-

ність, логічність, відображення нових сучасних (а не застарілих) тенде-

нцій, дотримання вимог до оформлення; 

− якість, послідовність, логічність, точність та повнота відповідей студе-

нта на поставлені комісією запитання; 

− відповіді на зауваження рецензента роботи. 
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Додаток А – Тематики кваліфікаційних робіт бакалавра 

1. Комп'ютерна логіка та прикладна теорія цифрових автоматів 

2. Розрахунок компонентів обчислювальних машин 

3. Аналогово-цифрова елементна база обчислювальної техніки 

4. Комп'ютерна схемотехніка та проектування типових цифрових схем 

5. Цифрова схемотехнiка спеціалізованих пристроїв комп’ютерних систем  

6. Розрахунок елементів цифрових інтегральних схем 

7. Проектування операційних пристроїв 

8. Архітектура комп’ютерів 

9. Розробка та програмування мобільних і вбудованих пристроїв 

10. Мережні інформаційні веб-технології 

11. Проектування розподілених баз даних та знань. 

12. Програмування в середовищі сучасних операційних систем 

13. Технологія виготовлення елементів комп’ютерних систем 

14. Дослідження та розробка системного програмного забезпечення 

15. Проектування та налаштування комп'ютерних мереж 

16. Дослідження потоків трафіку в комп’ютерних мережах. 

17. Засоби проектування програмного забезпечення 

18. Організація паралельних та розподілених обчислень 

19. Комп'ютерна обробка мультимедійних даних 

20. Паралельні комп'ютерні мікроархітектури 

21. Дослідження файлових систем та систем організації збереження даних 

22. Кросплатформенне программування для віртуальних машин 

23. Інтелектуальні засоби проектування комп’ютерних систем 

24. Інженерні пакети розробки елементів комп'ютерних систем 

25. Технологія виготовлення комп'ютерних елементів 

26. Системи діагностування комп'ютерних пристроїв 

27. Розробка кросплатформенних ігрових додатків 

28. Додатки для мобільних комп’ютерних систем 

29. Засоби створення проектної документації комп'ютерних систем 

30. Кодування і захист інформації в розподілених комп'ютерних системах 

31. Організація збереження даних в комп'ютерних системах 

32. Засоби управління пам'яттю обчислювальних машин 

  



37 

Додаток Б – Заява на затвердження теми і керівника роботи 

 

 

Завідувачу кафедри  

комп’ютерної інженерії 

Святному Володимиру Андрійовичу 

студента 4 курсу, групи КІ-12, 

напряму підготовки 6.050102 «Комп'ю-

терна інженерія» 

Шендрика Максима Вікторовича 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу призначити керівником моєї роботи бакалавра к.т.н., доц., 

доц. кафедри комп’ютерної інженерії Цололо Сергія Олексійовича 
(вчена ступінь, вчене звання, посада, П.І.Б викладача)

 

і закріпити за мною наступну тему:  «Розробка кросплатформенного  

кросвордів на Java FX»  
(найменування теми) 

 

 «24» жовтня 2016 р.    

   (підпис студента)  

 

ПОГОДЖЕНО: 

Науковий керівник 
  

Цололо С.О. 

 (підпис) 

 

 (прізвище та ініціали) 
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Додаток В – Титульні листи до кваліфікаційної роботи  

В.1 Перша титульна сторінка роботи  
 

 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

Факультет комп’ютерних наук і технологій 
(повне найменування інституту, назва факультету) 

Кафедра комп’ютерної інженерії 
(повна назва кафедри) 

«До захисту допущено» 

Завідувач кафедри  

  В.А. Святний 
(підпис)  (ініціали, прізвище) 

«___»_____________2017 р. 
 

Випускна кваліфікаційна робота 
бакалавра 

(освітній ступінь) 

 

на тему  «Розробка кросплатформеного додатка створення кросвордів 

на Java FX» 
 

Виконав (-ла): студент (-ка) 4 курсу, групи КІ-12 

   (шифр групи)  

спеціальності 6.05010102 «Комп’ютерні системи та мережі» 

 (шифр і назва спеціальності) 

 

Шендрик М.В.   
(прізвище та ініціали)  (підпис) 

Керівник доц. каф. КІ, к.т.н., доц. Цололо С.О.   

 (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)  (підпис) 

Рецензенти    

 (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)  (підпис) 

    

 (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)  (підпис) 
 

Засвідчую, що у цій випускній кваліфікаційній ро-

боті немає запозичень з праць інших авторів без 

відповідних посилань. 

Студент (-ка)   

 (підпис)  
 

Покровськ – 2017 р. 
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В.2 Друга титульна сторінка роботи бакалавра 
 

 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

Факультет комп’ютерних наук і технологій 
(повне найменування інституту, назва факультету) 

Кафедра комп’ютерної інженерії 
(повна назва кафедри) 

 

«До захисту допущено» 

Завідувач кафедри комп’ютерної інжене-

рії, доктор технічних наук, професор 

  В.А. Святний 
(підпис)  (ініціали, прізвище) 

«___»_______________2017 р. 

 

Тема «Розробка кросплатформенного додатка створення кросвордів 

на Java FX» 

 

Виконавець: 
 

студент (-ка)     Шендрик М.В. 
 (підпис, дата)

 
 (прізвище та ініціали студента)

 

  

Група:  КІ-12 

 

Керівник    к.т.н., доц. Цололо С.О. 
 (підпис, дата)

  (науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
 

 

Консультанти 

  

 
 (підпис, дата)

  (науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
 

    
 (підпис, дата)

  (науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
 

 

Нормоконтроль 

  

Дікова Ю.Л. 
 (підпис, дата)

  (прізвище та ініціали)
 

 

 

 

Покровськ – 2017 р. 
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Додаток Г – Шаблон завдання до кваліфікаційної роботи  

 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

Факультет комп’ютерних наук і технологій 

Кафедра комп’ютерної інженерії 

Освітній ступінь ____________________________________ 

Напрям підготовки (спеціальність) __________________________________ 
(шифр і назва)  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Завідувач кафедри 

_______________ /В.А. Святний/ 

“____” _______________2017 року 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема проекту (кваліфікаційної роботи)_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

керівник проекту (кваліфікаційної роботи)_____________________________, 
 (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом від “___”_____________ 20___ року №_____ 

2. Строк подання студентом проекту (кваліфікаційної роботи)_____________ 

3. Вихідні дані до проекту (кваліфікаційної роботи)______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно ро-

зробити)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

6. Консультанти розділів проекту (кваліфікаційної роботи) 



41 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання видав 
завдання 

прийняв 

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання_____________________________________________ 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломного 

проекту (роботи) 

Строк вико-

нання етапів 

проекту 

(роботи ) 

Примі-

тка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Студент   _______________ ______________________ 
(підпис)    (прізвище та ініціали) 

Керівник проекту (роботи)  _______________ ______________________ 
(підпис)   (прізвище та ініціали) 

 
Примітки: 

1. Форму призначено для видачі завдання студенту на виконання дипломного проекту (роботи) і контролю за 

ходом роботи з боку кафедри. 

2. Розробляється керівником дипломного проекту (роботи). Видається кафедрою. 

3. Формат бланка А4 (210  297 мм), друк з 2 сторін аркуша. 
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Додаток Д – Приклади оформлення елементів переліку посилань 

 

Таблиця Д.1 – Приклади оформлення бібліографічного опису у переліку 

посилань кваліфікаційної роботи 

№ 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

1 2 3 

1 

Книги: 

один автор 

Глоба,Л.С. Розподілені системи та мережі / Л.С. Глоба.–К.: Полі-

техніка, 2011.– 479 с. 

2 

Баркалов,А.А. Синтез устройств управления на программируемых 

логических устройствах / А.А.Баркалов. – Донецк: РВА ДонНТУ, 

2002. – 262 с. 

3 

Книги:  

два автори 

Barkalov,A.A. Methods of signal processing for adaptive antenna 

arrays : Lectures Notes in Signal and Communication Technologyм / 

А.А.Barkalov, L.А.Titarenko.– Berlin: Springer,2012. – 228 p.  

4 

Баркалов, А.А. Синтез микропрограммных автоматов на заказных 

и программируеммых СБИС / А.А.Баркалов, Л.А.Титаренко. – До-

нецк : УНИТЕХ, 2009. – 336 с. 

5 Книги: три автори 

Глускин, Л.М. Задачи и алгоритмы комбинаторики и теории гра-

фов / Л.М.Глускин, В.Я.Шварц, Л.А.Шор. – Донецк : ДПИ,1982. – 

112 с. 

6 
Книги: 

чотири автори 

Ajax и РНР. Разработка динамических веб-приложений / К.Дари, 

Б.Бринзаре, Ф.Черчез-Тоза, М.Бусика. – М.: Символ, 2007. – 332 с. 

7 
Книги 5 та більш 

авторів 

Лекции по теории графов / В.А. Емеличев, О.И. Мельников, 

В.И.Сарванов и др. – М.: Наука, 1990. – 84 с. 

8 Книги без автора 

Справочник по математике для экономистов / В.Е. Барбаумов, 

В.И. Ермаков, И.И. Кривенцов и др.; [под ред. В.И. Ермакова]. – 

М.: Наука, 1987.– 480 с. 

9 Тези доповідей 

Ковалев ,С.А. Нечеткий алгоритм для системы управления прове-

триванием выемочного участка шахт : сучасні проблеми і досяг-

нення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних те-

хнологій : Тези доп. III Міжнарод. наук.-практич. конф. (21–23 ве-

ресня 2016 р., м. Запоріжжя)   / С.А.Ковалев, С.А.Цололо, Б.С.Гу-

сев. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 155-157. 

10 Статті 

Цололо,С.О. Зменшення витрат апаратури при реалізації схеми ав-

томата Мура на гібридних FPGA / С.О.Цололо // Вісн. НТУ 

«ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ 

«ХПІ»,2015. – № 33 (1142). – С.182-190. 

11 

Багатотомний 

документ 

Сборник задач по математике для втузов. В 4 ч.: учеб. пособ. для 

втуз. / [ под ред. А.В.Ефимова,  А.С.Поспелова ].– 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М.:Физматлит, 2001-2003.–Ч.1-288с.,Ч.2-432с.,Ч.3-

576с.,Ч.4-432с. 

12 

Бондаренко,В.Г. Теорія ймовірностей і математична статис-

тика.Ч.1 / В.Г.Бондаренко, І.Ю.Канівська,С.М.Парамонова. – К.: 

НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с. 
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Продовження таблиці Д.1 

1 2 3 

13 Дисертація 

Прокопенко,Р.В. Моделирование структурированных задач 

в системах поддержки принятия решений: дис. …канд. 

экон. наук: 08.03.02 / Роман Васильевич Прокопенко. – До-

нецк, 2003. – 170 с. 

1

4 

Автореферат 

дисертації 

Жуков,І.А. Теорія та принципи організації паралельних об-

числювальних структур і систем для розв’язання задач вели-

кої розмірності : автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.13.13 / 

Жуков І.А. – К.:ІПМЕ НАН України, 1997. – 32 с. 

1

5 

Електронні 

ресурси 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: елек-

тронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї 

Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / 

Л.Й. Костенко,А.О. Чекмарьов,А.Г. Бровкін, І.А. Пав-

луша // Бібл.вісн.–2003. –№4. –С. 43. –Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/klinko.htm 

1

6 

Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису 

ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1. – 

84 [Електронний ресурс] / Книжкова палата України. –Ре-

жим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm. – На-

зва з екрану. 

1

7 

Массивный параллелизм и синхронизация в CUDA на при-

мере решения систем обыкновенных ДУ большой размер-

ности [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://parallel.ncycle.org/cuda_sync.pdf  

1

8 

Message Passing Interface Forum [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.mpi-forum.org. – Заголовок з ек-

рану. 

 

  

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/klinko.htm
http://parallel.ncycle.org/cuda_sync.pdf
http://www.mpi-forum.org/
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Додаток Е – Шаблон рецензії на кваліфікаційну роботу 

 

РЕЦЕНЗІЯ 
на дипломний проект (дипломну роботу, випускну кваліфікаційну роботу) 

освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) «_________________» 
(назва ОС/ОКР) 

виконаний (-у) на тему:  ________________________________________________ ___ 

 ____________________________________________________________________ ___ 

 ____________________________________________________________________ ___ 
(повна назва теми ДП (ДР, ВКР) 

студентом (-кою)______________________________________________________ ___ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

факультету __________________________________________________________  
 (назва факультету) 

___________________ ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент 

_______________________ ___________ ____________________ 
(посада, науковий ступінь, вчене звання)   (підпис) (ініціали, прізвище)  

 

Печатка установи, організації рецензента (тільки для зовнішнього рецензента) 
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Додаток Ж – Шаблон титульної сторінки роздаткового матеріалу 

 

 

 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

Факультет комп’ютерних наук і технологій 
(повне найменування інституту, назва факультету) 

Кафедра комп’ютерної інженерії 
(повна назва кафедри) 

 

 

 

 

 

 

Роздатковий матеріал 

до випускної кваліфікаційної роботи 

 
(освітній ступінь) 

 

на тему  

 
 

Виконав (-ла): студент (-ка)  курсу, групи  

   (шифр групи)  

спеціальності  

 (шифр і назва спеціальності) 

(за галузями)» 

   
(прізвище та ініціали)  (підпис) 

Керівник    

 (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)  (підпис) 

 

 

 

 

 

Покровськ – 2017 р. 
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Додаток И – Шаблони актів впровадження кваліфікаційної роботи 

И.1 Впровадження в науково-дослідній роботі ДВНЗ «ДонНТУ» 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з наукової роботи 

ДВНЗ «ДонНТУ» 

_____________ Башков Є. О. 

„____”___________ 2017 р. 

 

 

АКТ 

використання результатів кваліфікаційної роботи 
студента ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» на-

пряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»  
Беседи Дмитра Геннадійовича 

за темою «Розробка багатокористувацької інформаційної системи з 
функціями аналізу та рекомендації вмісту»  

 
 

Комісія НДЧ ДВНЗ «ДонНТУ» у складі 
1. начальника НДЧ, к.т.н. Мірошниченка О.В. 
2. керівника науково-дослідної роботи Н-5-15 д.т.н., проф. Святного В.А. 
3. інженера НДЧ Павлової Г.І. 
склали цей акт про наступне: 

 
Результати кваліфікаційної роботи Беседи Д.Г. за темою «Розробка багато-

користувацької інформаційної системи з функціями аналізу та рекомендації вмі-
сту», а саме: 

 
1. рекомендаційні алгоритми та методи фільтрації інформації. 
2. особливості організації взаємодії розробленої системи зі сторонніми 

сервісами. 
 
використовуються при виконанні науково-дослідної роботи Н-5-15 «Розробка та 
дослідження компонентів розподілених паралельних моделюючих середовищ» 
згідно з пунктом 2.1 календарного плану. 
 

 

Начальник НДЧ   _________ О.В. Мірошниченко  

Керівник НДР Н-5-15  _________ В.А. Святний 

Інженер НДЧ      _________ Г.І. Павлова 
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И.2 Впровадження в навчальний процес ДВНЗ «ДонНТУ» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор  

ДВНЗ «ДонНТУ» 

_____________ Бачурін Л. Л. 

„____”___________ 2017 р. 

 

 

АКТ 

використання результатів кваліфікаційної роботи 
студента ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» на-

пряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» 
Раєвньова Андрія Олександровича 

за темою «Використання функцій GPS-модулю на мобільних платфор-
мах» 

у навчальному процесі ДВНЗ «ДонНТУ». 
 
 
Комісія факультету КНТ у складі 
1. декана факультету КНТ к.т.н, доц. Ковальова С.О. 
2. завідувача кафедри комп’ютерної інженерії д.т.н, проф. Святного В.А. 
3. доцента кафедри комп’ютерної інженерії к.т.н., Цололо С.О. 
склали цей акт про наступне: 

 
Результати кваліфікаційної роботи Раєвньова А.О. за темою «Викорис-

тання функцій GPS-модулю на мобільних платформах», а саме: 
 

1. особливості роботи з сигналами GPS- та Wi-Fi-модулів при взаємодії в 
операційній системі Android; 

2. алгоритми та способи роботи з картографічним сервісом Google Maps в 
операційній системі Android; 

 
використовуються в учбовому процесі при викладанні дисципліни «Комп’ютері 
мережі» та «Мобільні комп’ютерні системи» на кафедрі комп’ютерної інженерії.  

 

 

Декан факультету КНТ   _________ С.О. Ковальов 

Завідувач кафедри КІ  _________ В.А. Святний 

Доцент кафедри КІ    _________ С.О. Цололо 
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И.3 Впровадження на підприємстві 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор 

ТОВ «Мобільні технології України» 

______________ Цейтльонок Д.Є. 

„____”___________ 2017 р. 

 

 

АКТ 

використання результатів кваліфікаційної роботи  
студента ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» на-

пряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» 
Потапова Юрія Владиславовича  

за темою «Розробка мобільного додатку розв'язування кросвордів для 
ОС Android»  

у робочому процесі ТОВ «Мобільні Технології України». 
 
 

Комісія ТОВ «Мобільні технології України» у складі 
1. директора Цейтльонок Д.Є. 
2. заступника директора Полякова О.О. 
3. асистента Міронюк М.М. 

склали цей акт про наступне: 
 

Результати кваліфікаційної роботи Потапова Ю.В. за темою «Розробка мо-
більного додатку розв'язування кросвордів для ОС Android», а саме: 

 
1. реалізація обміну додатку з СКБД MongoDB на віддаленому сервері за 

допомогою формату JSON; 
2. алгоритм виводу на екран та інтерфейс відгадування кросворду для 

операційної системи Android; 
 

використовуються в робочому процесі створення мобільних додатків для опера-
ційної системи Android, що виконуються на підприємстві ТОВ «Мобільні техно-
логії України».  

 

Директор     _________ Д.Є. Цейтльонок 

Заступник директора  _________ О.О. Полякова 

Асистент     _________ М.В. Міронюк  
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Додаток К – Зразок оформлення анотації 

 

 

 
АНОТАЦІЯ 

 

Шендрик М.В. Розробка кросплатформенного додатка створення кросвор-

дів на Java FX / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». – ДВНЗ ДонНТУ, 

Покровськ, 2016. 

 

Метою кваліфікаційної роботи є отримання навичок створення кросплат-

формених додатків на основі інструментів Java FX шляхом розробки додатку для 

створення кросвордів 

 

В кваліфікаційній роботі вирішені такі основні задачі: 

1. Виконано огляд інструментів Java FX та особливостей їх використання 

для створення користувацького інтерфейсу. 

2. Визначені основні функції, вхідні та вихідні дані додатку, проведений 

порівняльний огляд існуючих аналогів. 

3. Реалізоване інформаційне забезпечення додатку у вигляді бази даних в 

середовищі PostgreSQL із доступом засобами JDBC. 

4. Виконано проектування об’єктної моделі додатку, відповідного алгори-

тмічне забезпечення і користувацького інтерфейсу. 

5. Проведене тестування додатку, що був розроблений 

 

Практичним результатом кваліфікаційної роботи є повнофункціональ-

ний кросплатформений додаток на основі Java FX. 

 

Ключові слова: 

JAVA, JAVA FX, JDBC, POSTGRESQL, ДОДАТОК, КРОСПЛАТФОР-

МЕНИЙ, СКБД, АЛГОРИТМ, КРОСВОРД, ГЕНЕРАЦІЯ, ШАБЛОН  
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки  

до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврів 

для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» 

та спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

усіх форм навчання 

 

 

 

Комп’ютерний набір і верстка: 

Цололо Сергій Олексійович 

 

 

Укладачі:  

Святний Володимир Андрійович, 

Цололо Сергій Олексійович 

Дікова Юлія Леонідівна 
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