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Проводиться керівниками дипломних проектів.  

 

Короткий опис навчальної дисципліни 

 Мета. Завершальним етапом навчання студента-магістра є дипломна робота, яка 

виконується з метою узагальнення та систематизації набутих теоретичних знань і 

практичних навичок у галузі інформаційних технологій. 

Її виконання та захист перед екзаменаційною комісією (ЕК) є перевіркою підготовки 

фахівця до самостійної діяльності з обраної спеціальності, його здібностей самостійно 

аналізувати стан проблем у певній галузі науки, розробляти необхідні пропозиції. 

Дипломна робота є формою звіту студента за час його навчання згідно обраного фаху. 

Вона висвітлює знання випускника, що характеризують його як спеціаліста певного 

профілю, як фахівця з комп’ютерних та інформаційних систем. 

Мета виконання дипломної роботи полягає в тому, щоб випускник навчився 

застосовувати одержані ним теоретичні та практичні знання під час самостійного виконання 

конкретних завдань, які відповідають його спеціальності. 

Випускник, готуючи дипломну роботу, вдосконалює свою професійну підготовку, 

використовуючи різноманітні методи аналізу комп’ютерних систем, інформаційні потоки в 

них та проектує складові частин цих систем. 

Для кожного студента призначається керівник роботи. 

Завдання:  Для дипломної роботи завдання готуються кожному студенту курівником 

дипломної роботи індивідуально.  Під час виконання дипломної роботи студент повинен 

розвинути  

- здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікацій на основі інноваційних підходів у сфері 

системного аналізу; 

- здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, 

світового досвіду, пов`язаного із застосуванням методів системного аналізу для 

дослідження різноманітних процесів, явищ та систем; 

- здатність розробляти та аналізувати математичні моделі природничих, техногенних, 

економічних і соціальних об`єктів та процесів;  

- здатність  планувати і проводити системні дослідження, виконувати математичне  та 

інформаційне моделювання динамічних процесів. 

Компетенції, якими має оволодіти студент:  

Знати методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного моделювання 

для побудови та  дослідження моделей об`єктів і процесів. 

Вміти здійснювати  пошук інформації в спеціалізований літературі в галузі системного 

аналізу; застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи математичного  та 

інформаційного моделювання для побудови та  дослідження моделей об`єктів і процесів 

державною та/або іноземною мовою; виявляти здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку. 

 

  



Загальні вимоги до дипломної роботи 

Загальними вимогами до дипломної роботи є: 

 повнота виконання завдання; 

 чітка та логічна послідовність викладу матеріалу; 

 стислість і точність термінів та формулювань, що виключають можливість 

неоднозначного тлумачення; 

 конкретність та повнота викладу результатів роботи в такій послідовності, щоб матеріал 

був зрозумілий фахівцеві; 

 необхідність робити посилання на джерела, з яких узяті формули, таблиці, цитати. 

 

Структура дипломної роботи 

Структура дипломної роботи містить у собі наступні частини: 

  Титульний аркуш. 

  Завдання. 

  Анотація. 

  Зміст. 

  Вступ. 

  Розділи (глави) роботи (теоретичний, аналітичний,  практичний). 

  Висновок. 

  Список використаних джерел. 

  Додатки. 

  

Вимоги до змісту структурних частин дипломної роботи 

1. Титульний аркуш 

Титульний аркуш є першим аркушем  дипломної роботи. Він містить найменування  

вищого навчального закладу, де виконана дипломна робота, і оформляється за зразком.  

 

2. Завдання 

Завдання на дипломну роботу складене, відповідно  до вимог кафедри, видається 

студентові-спеціалісту в наступній послідовності: 

 на початку дев`ятого семестру місяць студент обирає тему дипломної роботи зі списку,  

запропонованого кафедрою; 

 керівник роботи заповнює бланк завдання у двох примірниках; 

 на засіданні кафедри затверджуються завдання на виконання дипломної роботи; 

 один з примірників затвердженого завдання секретар кафедри видає студентові, а другий 

(підписаний студентом) залишається на кафедрі. 

3. Анотація 

Анотація повинна містити короткий опис змісту роботи, обсягом не більше 1000 

символів. 

 

4. Зміст 

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), 

зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної 

літератури. 

Титульний аркуш, завдання, реферат у розділ “Зміст” не включається. 

5. Вступ 

У вступі описується проблема, що виникла в деякій сфері діяльності людини, яка є 

предметом розгляду дипломної роботи. Зазначена проблема може бути вирішена декількома 

способами. Способи необхідно назвати й викласти  існуючі теоретичні основи кожного з них 

(теорії, концепції, підходи, технології, методики тощо). Метою дипломної роботи повинна 

бути теоретична/практична розробка способу вирішення названої проблеми. 

Спочатку необхідно зазначити актуальність теми дипломного проекту; перелічити 

конкретні задачі, які необхідно розв’язати під час проектування; висвітлити практичну  



цінність вирішення питань; показати які задачі розв’язуватимуться після впровадження 

проекту в життя. 

У вступі обов’язково мають бути відображені  такі питання: 

1. Предмет розробки, ступінь новизни, традиційності. 

2. Необхідність та актуальність розробки, вирішення проблеми без урахування даної 

роботи. 

3. Формулювання конкретних питань, що мають бути вирішені у дипломному 

проекті. 

4. Результати проектування. 

У вступі викладається мета роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення 

поставленої мети. Називається об'єкт дослідження й описується предмет дослідження. 

 

6. Розділи (глави) дипломної роботи 

У першому розділі виконується аналіз теоретичних положень (теорій, концепцій, 

підходів), що існують у науковій літературі, які можуть використовуватися для вирішення 

поставлених завдань, спрямованих на досягнення заданої мети. 

Необхідно розглянути існуючі теоретичні підходи, які дозволяють теоретично 

вирішити  проблему. Слід зазначити переваги та недоліки кожного теоретичного підходу і 

вказати особливості об'єкта та предмета дослідження, зробити висновок про існування 

ідентичного теоретичного підходу для досягнення поставленої мети. 

У другому розділі (главі) викладається аналіз об'єкта й предмета дослідження. Метою 

аналізу є визначення умов, при яких існує об'єкт, виявляються фактори, які впливають на 

об'єкт і предмет. У цьому розділі здійснюється підбір обгрунтування вибору тих чи інших 

засобів, методів, методологій, систем, технологій дослідження, викладаються узагальнення 

за результатами аналізу предмета дослідження. 

У третьому, четвертому  розділі (главі) викладається теоретичний/практичний підхід  

досягнення поставленої мети, які розроблені автором дипломної роботи, приводиться 

приклад використання запропонованого підходу. 

           

7. Висновок 

           Висновок повинен містити загальну оцінку результатів роботи, найважливіші наукові 

та практичні результати, одержані в дипломній роботі, які повинні містити формулювання 

розв'язаної наукової проблеми (практичної задачі), її значення для науки і практики та 

короткі висновки з кожного завдання дослідження. Висновок з кожного завдання не повинен 

констатувати, що завдання вирішене, а повинен містити інформацію про результати, 

отриманні при рішенні завдання. Якщо у вступі, наприклад, поставлено вісім завдань, то у 

висновку до кожного завдання повинне бути назване мінімум по одному результату, отже, 

усього повинно бути мінімум вісім результатів. 

 

8. Список використаних джерел 

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить 

бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим виданням або 

виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких 

елементів, скорочення назв т. ін. (при цьому враховують відповідність бібліографічного 

опису вимогам чинного міжнародного стандарту ГОСТ 7.1-84, за винятком вимог Изм. N8 4 

(ІПС №2 2001)). Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених 

відомостей. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у 

тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні дипломної 

роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному 

порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно подавати відповідно до вимог 

міжнародних і державного стандартів з обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема 



потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 

«СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления», ДСТУ3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській 

мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила». 

Список повинен містити перелік джерел, використаних при виконанні дипломної 

роботи й розташованих за абеткою на українській та іноземній мовах, адреси в INTERNET. 

Посилання на літературу необхідно вказувати порядковим номером за списком джерел, 

виділеним двома знаками. При посиланні в джерелі на певну формулу, малюнок, схему й т.п. 

варто вказувати номера сторінок, наприклад: [5,c.107]. Нижче приводиться приклад 

оформлення списку використаних джерел. 

А. Для книг, навчальних посібників 

Прізвище І.ПБ. Назва книги. - Місто: Видавництво, рік видання. - Кількість сторінок. 

Саух В.М. Проектування відкритих інформаційних систем: Профілі електронних 

бібліотек. - Ч.: ТОВ “Маклаут”, 2008. - C.294. 

В. Для книг за редакцією 

Прізвище І.ПБ. Назва книги. / Під ред. І.ПБ. Прізвище.-Місто: Видавництво, рік 

видання. - Кількість сторінок. 

Портер М. Міжнародна конкуренція: Пер. с англ. /Під ред. і з  передмовою В.Д. 

Щетиніна. - М.: Міжнародні  відносини, 1993.- С.896. 

С. Для статті зі збірника статей 

Прізвище І.ПБ. Назва статті В кн: Назва книги / Під ред. І.ПБ. Прізвище.-Місто: 

Видавництво, рік видання. - Кількість сторінок. 

Джеральд Хейг. Про нову технологію й організаційні зміни. У кн.: Нова технологія й 

організаційні структури /Під ред. Й. Пиннингса, А. Бьюитандама. Сокр. пер. с англ. - М.: 

Економіка, 1990.-С.260. 

D. Для статей з періодичного видання 

Прізвище І.ПБ. Назва статті // Назва журналу, газети. -рік видання. -№____.-С. від - 

до. 

Саух В. М., Велікжанін Г. В., Мисник Б. В. Об'єктна  модель даних  і профілі 

електронних бібліотек  // Вісник ЧДТУ.– 2008.– № 2.- С. 32-38. 

        E.  Для статей зі збірника праць 

Прізвище І.ПБ. Назва статті // Назва збірника. - Місто, рік видання. - С. від - до. 

Е. Н. Пугачів, А. В. Бойченко.  Об'єкти  стандартизації в профілях електронних бібліотек 

Росії // Збірник праць Третьої Всеросійської конференції по електронних бібліотеках. 

Петрозаводськ, 2005.-С. 11-13. 

           ЛІТЕРАТУРА  ІНОЗЕМНОЮ  МОВОЮ: 

Subhash C.Jain. International Marketing Management.- California: WPC, 1993. - P.912. 

John E. Adamson. Basic Law and the Legal Environment of Business.-Chicago: Irwin, 

1995. - P.561. 

 William Nicoll, Trevor C Salmon. Understanding the new European Community.-NY: 

Prentice Hall,  1994.-P.372.  

Carles R Kennedy. Managing the International Business Environment. Cases in political and 

country risk.-London: Prentice Hall, 1991.- P.279.   

 

 Для джерел з інтернету 

Повинна бути зазначена повна адреса сайту, після чого необхідно вказати назву 

матеріалу. 

          Відомості про джерела даються відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис” та 

Методичних рекомендації “Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006”, 

запровадженого в дію в Україні 01.07.2007. / Черк. держав.техн. унів.; уклад.:В.М. Саух. Я.В. 

Крайнова;  – Ч.:ЧДТУ, 2012. – 13 с. 



 

9. Додатки 

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках 

або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті 

роботи,  включаючи їх у загальну нумерацію сторінок.  

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках дипломної роботи, кожний такий 

додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, 

надрукований угорі малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту 

сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої літери 

друкується слово «Додаток В» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер  Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток 

позначається як додаток А. Додаток повинен мати змістовний заголовок. 

 

Форма контролю та оцінювання результатів навчання: 

      Підсумки виконання дипломної роботи студентами–магістрами підводяться у вигляді  

прилюдного захисту роботи перед екзаменаційною комісією (ЕК), що затверджується 

ректором. Результати захисту затверджуються протоколом на засіданні ЕК. При 

позитивному оцінюванні роботи, рішенням комісії присвоюється  відповідна кваліфікація. 

 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою EKTS 

Оцінка (бали) 

Пояснення за 

розширеною 

шкалою 

відмінно A (90-100) відмінно 

добре 

B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

задовільно 

D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

незадовільно 

FX (35-49) 

(недостатньо) з мож-

ливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(недостатньо) з обо-

в’язковим повторним 

курсом 

 

Академічна доброчесність 

Хід виконання студентами завдань дипломної роботи регулярно перевіряється 

керівниками дипломних робіт, заслуховується на засіданнях кафедри математичного 

моделювання, засіданнях студентського наукового семінару. При виконанні дипломної 

роботи з використанням спеціалізованого програмного забезпечення перевіряється її 

текстуальна схожість з іншими виконаними та захищеними дипломними роботами та 

матеріалами з мережі Internet з метою уникнення випадків плагіату та недбайливого 

цитування. 


