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1 МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТУВАННЯ

Дипломне проектування є завершальною стадiєю навчання сту-

дентiв в унiверситетi, головною метою якої є оволодiння методологi-

єю творчого розв’язання сучасних проблем наукового та прикладного

характеру на основi отриманих знань, професiйних умiнь та навичок

вiдповiдно до вимог стандартiв вищої освiти України.

Основними завданнями дипломного проектування є:

1) систематизацiя, закрiплення i розширення теоретичних знань,

отриманих у процесi навчання за освiтньо-професiйною програмою

пiдготовки бакалавра з екологiчним напрямком та їх практичне вико-

ристання при вирiшеннi конкретних iнженерних, наукових, виробни-

чих питань;

2) розвиток навичок самостiйної роботи, оволодiння методика-

ми дослiджень через експериментування, моделювання, використання

сучасних iнформацiйних технологiй у процесi розв’язання задач, що

передбаченi завданням на дипломне проектування;

3) визначення вiдповiдностi рiвня пiдготовки випускника вимо-

гам освiтньо-квалiфiкацiйної характеристики (ОКХ) бакалавра, його

готовностi та спроможностi до самостiйної роботи в умовах ринкової

економiки, сучасного виробництва, прогресу науки та технiки.

Органiзацiйно процес дипломного проектування складається з

наступних етапiв:

1) пiдготовчого, який починається з вибору студентом теми та

отримання iндивiдуального завдання вiд керiвника дипломного прое-

кту з питань, якi необхiдно вирiшити пiд час переддипломної практики

за темою дипломного проекту(ДП) (ознайомлення зi станом проблеми,

збирання фактичних матерiалiв, проведення необхiдних спостережень,

експериментiв, дослiджень тощо), включає освоєння програми перед-

дипломної практики i завершується складанням та захистом звiту про

її проходження;
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2) основного, який починається одразу пiсля захисту звiту про

практику й завершується напередоднi попереднього захисту ДП. На

цьому етапi проект повинен бути повнiстю виконаний, перевiрений

керiвником та консультантами;

3) заключного, який включає отримання вiдгуку керiвника та

рецензiї на дипломний проект, проведення попереднього захисту на

кафедрi, отримання вiзи завiдувача кафедри про допуск до захисту,

подання проекту до державної екзаменацiйної комiсiї (ДЕК) (не пiзнi-

ше, нiж за два днi до його захисту на засiданнi ДЕК).

2 ОРГАНIЗАЦIЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Для керiвництва дипломними проектами призначаються викла-

дачi випускової кафедри, а також провiднi спiвробiтники наукових пiд-

роздiлiв кафедри або провiднi спецiалiсти у вiдповiднiй галузi з пiд-

приємств, науково-дослiдних iнститутiв, мiнiстерств, вiдомств тощо.

За рiшенням кафедри або на прохання керiвника ДП можуть

призначатися консультанти дипломника:

– зi специфiчних виробничих, технiчних, наукових питань;

– питань, якi належать до компетенцiї кафедр фундаменталь-

них чи професiйно-орiєнтованих дисциплiн;

– технiко-економiчного обґрунтування прийнятих рiшень та роз-

рахункiв економiчного ефекту;

– безпеки життєдiяльностi та охорони працi.

Якщо рiшення кафедри про призначення консультантiв з певних

питань є обов’язковим для всiх ДП, то це зазначається в робочому на-

вчальному планi спецiальностi, де вказується конкретний час, вiдве-

дений консультантам на одного дипломника, та кафедра, яка видiляє

викладачiв для консультування.
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2.1 Обов’язки керiвника дипломного проекту

Керiвник розробляє теми ДП, подає їх до затвердження на за-

сiдання кафедри, а пiсля оприлюднення тематики дає студентам необ-

хiднi пояснення за запропонованими темами.

Керiвник готує та видає студенту завдання на дипломне прое-

ктування (форма № H-9.01, додат. В) за рекомендацiями та у строки,

визначенi у роздiлi „Завдання на дипломний проект”. Вiн видає реко-

мендацiї дипломнику для опрацювання необхiдної лiтератури, норма-

тивних i довiдкових матерiалiв, наукових видань тощо за темою ДП.

Керiвник допомагає дипломнику скласти, затверджує та контро-

лює реалiзацiю календарного плану-графiка виконання проекту (фор-

ма № H-9.01, додат. В). У разi суттєвих порушень, якi можуть при-

звести до зриву встановлених термiнiв надання ДП до ДЕК, iнформує

керiвництво кафедри для прийняття вiдповiдних заходiв, у тому числi

й рiшення про недопущення до захисту ДП.

Керiвник здiйснює загальне керiвництво ДП i несе вiдповiдаль-

нiсть за наявнiсть у проектi помилок системного характеру. У разi

невиконання дипломником його рекомендацiй щодо виправлення та-

ких помилок, зазначає це у вiдгуку. Час, вiдведений на керiвництво

ДП, керiвник використовує для:

1) систематичних (не менше одного разу на два тижнi) спiв-

бесiд, на яких дипломник iнформує про стан виконання ДП, обго-

ворюються можливi варiанти рiшень, конкретизуються окремi пункти

завдання тощо;

2) консультацiй дипломника з усiх питань, крiм тих, що нале-

жать до компетенцiї консультантiв з окремих роздiлiв ДП;

3) перевiрки виконаного проекту (частинами або в цiлому).

Керiвник готує вiдгук з характеристикою дiяльностi студента

пiд час виконання ДП i несе вiдповiдальнiсть за його об’єктивнiсть.

У вiдгуку зазначається:

– головна мета дипломного проекту, в iнтересах або на за-
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мовлення якої органiзацiї вiн виконаний (в рамках науково-дослiдної

роботи кафедри, пiдприємства, НДI тощо);

– вiдповiднiсть виконаного ДП завданню та ступень самостiй-

ностi при його виконаннi;

– умiння аналiзувати лiтературнi джерела, приймати правиль-

нi iнженернi та науковi рiшення, застосовувати сучаснi iнформацiйнi

технологiї, обробляти та аналiзувати результати експерименту;

– найбiльш важливi теоретичнi i практичних результати, апро-

бацiя їх (участь у конференцiях, семiнарах, оформлення патентiв, пу-

блiкацiя в наукових журналах тощо);

– загальна оцiнка виконаного ДП, вiдповiднiсть якостi пiдго-

товки дипломника вимогам ОКХ бакалавра та можливiсть присвоєння

йому вiдповiдної квалiфiкацiї.

Керiвник готує дипломника до захисту ДП, як правило, має бу-

ти присутнiм на попередньому захистi та на засiданнi ДЕК при захистi

ДП.

2.2 Обов’язки консультантiв дипломного проекту

Кожний консультант дипломного проекту:

– складає графiк консультацiй iз зазначенням часу i мiсця їх

проведення, погоджує його з керiвником дипломного проекту та дово-

дить до вiдома дипломника;

– формулює, у межах своєї компетенцiї, завдання перед ди-

пломником, досягаючи чiткого розумiння шляхiв їх вирiшення;

– рекомендує методи вирiшення питань, залишаючи за ди-

пломником право приймати остаточне розв’язання;

– iнформує керiвника проекту про стан виконання роздiлу, на-

полегливiсть та самостiйнiсть роботи дипломника над роздiлом, його

ставлення до виконання рекомендацiй та врахування зауважень кон-

сультанта;
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– своєчасно перевiряє роздiл i, за вiдсутностi зауважень, пiд-

писує титульний лист пояснювальної записки та вiдповiдний графi-

чний (iлюстративний) матерiал.

2.3 Обов’язки рецензента дипломного проекту

Рецензент на пiдставi направлення за пiдписом завiдувача випу-

скової кафедри, отримує вiд дипломника проект для рецензування. Вiн

детально знайомиться зi змiстом пояснювальної записки та графiчним

матерiалом дипломного проекту, придiляє увагу науково-технiчному

рiвню розробки, сучасностi та рацiональностi прийнятих рiшень, коре-

ктностi розрахункiв, використанню новiтнiх технологiй, дотриманню

вимог державних стандартiв тощо. За необхiдностi запрошує диплом-

ника на бесiду для отримання його пояснень з питань дипломного

проекту.

До зазначеної у направленнi дати захисту, готує рецензiю у

письмовому або друкованому виглядi. Вона має довiльну форму iз

зазначенням:

– вiдповiдностi ДП затвердженiй темi, завданню та її актуаль-

ностi;

– реальностi ДП (його виконання на замовлення пiдприємств,

органiзацiй, за науковою тематикою кафедри, НДI тощо);

– ступеня використання сучасних досягнень науки, технiки,

виробництва, iнформацiйних та iнженерних технологiй;

– оригiнальностi, глибини технiко-економiчного обґрунтування

прийняття рiшень та отриманих результатiв;

– наявностi, повноти експериментального та математичного

пiдтвердження прийнятих рiшень;

– коректностi проведених розрахункiв i конструкторсько-

технологiчних рiшень;

– якостi виконання пояснювальної записки, вiдповiдностi кре-
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слень вимогам чинних стандартiв;

– можливостi впровадження результатiв та недолiкiв ДП;

– оцiнки ДП за 4-бальною системою i можливостi присвоєння

дипломнику вiдповiдної квалiфiкацiї.

Рецензiя не повинна дублювати вiдгук керiвника, тому що
вiдгук керiвника — це в основному характеристика професiйних
та громадянських якостей дипломника та його роботи в процесi
дипломного проектування, а рецензiя — це характеристика якостi
безпосередньо дипломного проекту.1).

Якщо рецензент є спiвробiтником зовнiшньої органiзацiї (iншо-

го ВНЗ, НДI, пiдприємства, установи тощо), то на бланку рецензiї

ставиться печатка цiєї органiзацiї, яка засвiдчує його пiдпис.

Негативна оцiнка проекту, яка може бути висловлена в ре-
цензiї, не є пiдставою до недопущення його захисту в ДЕК.

2.4 Права та обов’язки студента-дипломника

Студент-дипломник має право:

– вибирати тему дипломного проекту з перелiку запропоно-

ваних випусковою кафедрою або запропонувати власну тему з необхi-

дним обґрунтуванням доцiльностi її розробки i можливостi виконання.

У разi необхiдностi може iнiцiювати питання про змiну теми диплом-

ного проекту, керiвника та консультантiв, але не пiзнiше одного тижня

вiд початку дипломного проектування. У всiх випадках вiн звертає-

ться з вiдповiдною заявою на iм’я завiдувача випускової кафедри;

– отримати окреме робоче мiсце для роботи над дипломним

проектом у спецiальнiй аудиторiї (кабiнетi дипломного проектування),

1) Випадки їх повного збiгу свiдчать про формальний пiдхiд до рецензування

i повиннi своєчасно виявлятися завiдувачем випускової кафедри, який має вжити

заходiв щодо недопущення цього. Одним iз них є вилучення вiдгуку керiвника з

проекту, що направляється на рецензування.
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обладнанiй комп’ютерною технiкою, необхiдним наочним приладдям,

довiдковою лiтературою та стандартами, зразками фрагментiв поясню-

вальної записки та графiчного матерiалу, методичними вказiвками що-

до виконання та оформлення складових дипломного проекту та iн.;

– користуватися лабораторною та iнформацiйною базою кафе-

дри, приладами, вимiрювальною технiкою тощо для проведення на-

турного експерименту, математичного моделювання або наукових до-

слiджень за темою дипломного проекту;

– отримувати консультацiї керiвника та консультантiв проекту;

– самостiйно вибирати варiанти вирiшення завдань дипломно-

го проектування;

– попереднього (на кафедрi), первiсного або повторного (у

ДЕК) захисту дипломного проекту;

– звертатися (в уснiй або письмовiй формi) до голови ДЕК,

керiвництва факультету, унiверситету та Мiнiстерства освiти i науки,

молодi та спорту України зi скаргами про порушення його прав.

Оцiнка, яка за результатами захисту ДП виставлена ДЕК,
оскарженню не пiдлягає.

Студент-дипломник зобов’язаний:

– своєчасно вибрати тему дипломного проекту та отримати

конкретнi завдання вiд керiвника проекту на збирання та опрацю-

вання матерiалiв, необхiдних для дипломного проектування пiд час

проведення переддипломної практики;

– на переддипломнiй практицi, крiм виконання її програми,

ознайомитися з практичною реалiзацiєю питань охорони працi, без-

пеки життєдiяльностi, технiко-економiчних i спецiальних питань за

темою дипломного проекту;

– пiсля складання та захисту звiту про переддипломну практи-

ку отримати у керiвника ДП остаточне завдання на дипломне прое-

ктування за встановленою формою та затверджене завiдувачем випу-

скової кафедри, з’ясувати змiст, особливостi та вимоги до виконання
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його окремих питань;

– скласти та узгодити з керiвником проекту календарний план-

графiк виконання дипломного проектування з урахуванням трудомiс-

ткостi роздiлiв, необхiдностi перевiрки матерiалiв керiвником та кон-

сультантами, отримати вiдгук керiвника i рецензiї та своєчасне нада-

ння повнiстю пiдготовленого i перевiреного та допущеного до захисту

проекту не менш нiж за два днi до його захисту в ДЕК, пройшовши

перед цим попереднiй захист;

– регулярно, не менше одного разу на тиждень, iнформувати

керiвника про стан виконання проекту вiдповiдно до плану-графiка,

надавати на його вимогу необхiднi матерiали для перевiрки;

– самостiйно виконувати iндивiдуальний проект або iндивiду-

альну частину комплексного проекту;

– при розробцi питань враховувати сучаснi досягнення науки i

технiки, використовувати передовi методики наукових та експеримен-

тальних дослiджень, приймати оптимальнi рiшення iз застосуванням

системного пiдходу;

– вiдповiдати за правильнiсть прийнятих рiшень, обґрунту-

вань, розрахункiв, якiсть оформлення пояснювальної записки та гра-

фiчного матерiалу, їх вiдповiдностi методичним рекомендацiям (вка-

зiвкам) з дипломного проектування випускової кафедри, нормативним

документам та державним стандартам, що iснують;

– дотримуватися календарного плану-графiка виконання ди-

пломного проекту, встановлених правил поведiнки в лабораторiях i

кабiнетах дипломного проектування, своєчасно та адекватно реагува-

ти на зауваження та рекомендацiї керiвника i консультантiв ДП;

– у встановлений термiн подати проект для перевiрки керiвни-

ку та консультантам i пiсля усунення їх зауважень повернути керiвни-

ку для отримання його вiдгуку;

– успiшно пройти попереднiй захист, отримати всi необхiднi

пiдписи на титульному листi пояснювальної записки та кресленнях, а

також резолюцiю завiдувача випускової кафедри про допуск до захи-
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сту;

– особисто подати ДП, допущений до захисту, рецензенту, а на

його вимогу надати необхiднi пояснення з питань, якi розроблялися в

ДП;

– ознайомитися зi змiстом вiдгуку керiвника i рецензiї та пiд-

готувати (у разi необхiдностi) аргументованi вiдповiдi на їх зауважен-

ня при захистi ДП у ДЕК.

Вносити будь-якi змiни або виправлення до ДП пiсля отри-
мання вiдгуку керiвника та рецензiї забороняється.

– за рiшенням факультету (iнституту), випускової кафедри або

з власної iнiцiативи та за згодою керiвника проекту пройти попереднiй

захист ДП в органiзацiї, де виконувався проект;

– у термiн, визначений секретарем ДЕК, надати дипломний

проект до ДЕК;

– своєчасно прибути на захист ДП або попередити завiдувача

випускової кафедри та голову ДЕК (через секретаря ДЕК) про не-

можливiсть присутностi на захистi iз зазначенням причин цього та

наступним наданням документiв, якi засвiдчують поважнiсть причин.

У разi вiдсутностi таких документiв, ДЕК може бути
прийнято рiшення про неатестацiю його як такого, що не з’явився
на захист ДП без поважних причин, з подальшим вiдрахуванням з
унiверситету. Якщо студент не мав змоги заздалегiдь попереди-
ти про неможливiсть своєї присутностi на захистi, але в перiод
роботи ДЕК надав необхiднi виправднi документи, ДЕК може пе-
ренести дату захисту.

3 ВИДИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТIВ ТА ЇХ ТЕМАТИКА

Квалiфiкацiйна (атестацiйна) робота певного освiтньо-

квалiфiкацiйного рiвня — це розроблений студентом вiдповiдно

до вимог стандартiв вищої освiти комплект документацiї, що мiстить

текстову та графiчну (iлюстративну) частини i на пiдставi публiчного
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захисту якого рiшенням державної екзаменацiйної комiсiї йому

надається диплом державного зразка про закiнчення ВНЗ, отримання

певного освiтнього рiвня вищої освiти та здобуття квалiфiкацiї.

Квалiфiкацiя — здатнiсть особи виконувати професiйнi завда-

ння та обов’язки. Вона вимагає певного рiвня освiти та спецiальної

пiдготовки, визначається через назву професiї та зазначається в ди-

пломi вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня.

Квалiфiкацiєю бакалавра, що захистив диплом за спецiальнiстю

«Екологiя, охорона навколишнього середовища та збалансоване приро-

докористування», є «Екологiя, охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування».

Дипломний проект (ДП) — це вид квалiфiкацiйної роботи ви-

пускника певного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня.

Дипломний проект є завершеною iнженерною розробкою об’-

єкта проектування (пристрою, системи, процесу тощо) i передбачає

його синтез в оптимальному варiантi iз докладною розробкою певної

функцiональної частини (елемента, вузла, пiдсистеми, тощо) з ураху-

ванням сучасного рiвня розвитку вiдповiдної галузi, досягнень науки i

технiки, економiчних, екологiчних, ергономiчних вимог, а також вимог

охорони працi та забезпечення життєдiяльностi об’єкта проектування.

За практичною спрямованiстю дипломний проект може бути

академiчним (навчальним) та реальним.

Академiчний навчальний ДП передбачає розв’язання студен-

том навчальних завдань, рiшення яких потребує вiд нього певних

знань та професiйних умiнь згiдно з ОКХ фахiвця даного освiтньо-

квалiфiкацiйного рiвня.

Реальний ДП — це такий, що вiдповiдає хоча б однiй iз насту-

пних умов:

– тема проекту пов’язана з конкретною науково-дослiдною ро-

ботою кафедри або виконана на замовлення i в iнтересах зовнiшнiх

органiзацiй (установ, пiдприємств, НДI тощо), пiдтвердженням чого

є наявнiсть вiдповiдно оформленого технiчного завдання на дипломне
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проектування;

– результати проектування доведенi до стану, що дозволяє ви-

користовувати їх для впровадження в науку, технiку, технологiї, су-

часне виробництво. Пiдтвердженням цього є наявнiсть або акту про

впровадження результатiв, пiдписаного членами повноважної комiсiї i

завiреного печаткою пiдприємства (органiзацiї, НДI тощо), або запиту

пiдприємства на передачу (на пiдставi акту про передачу) матерiалiв

дипломного проекту;

– за матерiалами дипломного проектування автором отриманi

патенти (заяви на патент, прийнятi до розгляду), опублiкованi статтi,

отриманi зразки матерiалiв (виробiв), виготовленi дiючi макети обла-

днання тощо.

За характером виконання дипломний проект може бути iнди-

вiдуальним та комплексним.

Iндивiдуальний дипломний проект є найпоширенiшим видом i

передбачає самостiйну роботу студента над темою дипломного прое-

ктування пiд керiвництвом викладача.

Комплексний ДП виконується, коли тема дипломного проекту-

вання за обсягом та (або) змiстом потребує залучення групи студентiв.

Залежно вiд того, якi саме студенти залучаються до такого проекту-

вання, вони можуть бути кафедральними, мiжкафедральними, мiж-

факультетськими та мiжвузiвськими. Вони обов’язково повиннi мати

логiчно завершенi та не дубльованi за змiстом частини, якi викону-

ються за iндивiдуальним завданням кожним студентом, та загальну

частину, що зв’язує окремi частини в єдиний проект i визначає його

комплекснiсть.

Теми дипломних проектiв розробляє випускова кафедра. Окре-

мi теми ДП можуть бути запропонованi студентами з вiдповiдним об-

ґрунтуванням доцiльностi їх розробки. Як правило, вони пов’язанi з

науково-дослiдною роботою студента (НДРС) на кафедрi або його про-

фесiйною дiяльнiстю (для заочникiв).

Теми ДП повиннi бути актуальними, вiдповiдати сучасному рiв-



16

C
la
ss

«L
».

Fr
ee

co
py

v.
1

ню науки, технiки i технологiй, спрямованi на вирiшення регiональних

i нацiональних потреб та проблем розвитку певної галузi. Назва теми

повинна бути, за можливостi, короткою, чiтко i конкретно вiдображати

мету та основний змiст проекту i бути однаковою в наказi ректора про

закрiплення тем i керiвникiв за студентами, завданнi на ДП, титуль-

ному аркушi пояснювальної записки, кресленнях, документах ДЕК та

в додатку до диплома.

Назва теми комплексного ДП складається з назви загальної

частини i, через крапку, з назви конкретної частини.
Необхiдно, за можливостi, уникати початку формулювання назви теми ди-

пломного проекту зi слiв «Розробка...», «Проект...», «Проектування...», також у назвi

не мають бути будь-якi кiлькiснi данi.

У назвi ДП, яка зазначається у бланку завдання, наказi про

закрiплення теми, протоколi ДЕК, залiковiй книжцi студента та в до-

датку до диплома не дозволяється використовувати скорочення (абре-

вiатури), крiм загальноприйнятих.

Остаточне закрiплення за студентом теми ДП та призна-
чення керiвника здiйснюється наказом по унiверситету.

4 ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Завдання за формою № H-9.01 (див. додаток В) з урахуванням

рекомендацiй та вимог, наведених нижче, затверджується завiдувачем

випускової кафедри i видається дипломнику не пiзнiше одного мiсяця

пiсля початку 8-го семестру (за денною формою навчання) та 9-го

семестру (за заочною формою навчання).

У завданнi зазначаються:

1) тема дипломного проекту та наказ по унiверситету, яким

вона затверджена (вписується пiсля отримання наказу деканатом);

2) термiн здачi студентом закiнченого проекту, який вста-

новлюється рiшенням випускової кафедри за два днi до захисту;

3) вихiднi данi до проекту. Зазначаються лише кiлькiснi або
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(та) якiснi показники (характеристики) об’єкта проектування, яким

вiн повинен вiдповiдати пiсля розробки в даному дипломному проектi;

умови, в яких повинен функцiонувати об’єкт проектування (часовi,

просторовi, клiматичнi, енергетичнi, екологiчнi, ергономiчнi); припу-

стимi вiдхилення вiд нормативних значень показникiв або похибки

(максимальнi, мiнiмальнi, середнi) тощо. Залишати цей роздiл завдан-

ня незаповненим або зазначати в ньому лiтературнi джерела (крiм тих,

де надається опис i характеристика конкретного об’єкта-прототипу)

неприпустимо.

4) перелiк питань, якi повиннi бути розробленi. Зазначаються

конкретнi завдання з окремих частин проекту (основної, спецiальної,

економiчної, охорони працi та навколишнього середовища та iнших),

послiдовнiсть та змiст яких визначають фактично програму дiй ди-

пломника та майбутню структуру пояснювальної записки. Формулю-

вання цих завдань з кожної частини проекту повинно бути в наказово-

му способi, тобто починатися зi слiв: „Розробити...”, „Обґрунтувати...”,

„Оптимiзувати...”, „Провести аналiз...”, „Розрахувати...” тощо;

5) перелiк графiчного (iлюстративного) матерiалу. Визначає

креслення, дiаграми, гiстограми, рисунки, плакати тощо, якi є обо-

в’язковими для виконання в даному проектi. Кiлькiсть обов’язкових

креслень (iлюстрацiй) та їх формати визначенi нижче.

6) консультанти з окремих питань (або частин) проекту.
Зазначаються назви питань (наприклад, з питань економiчного обґрун-

тування проекту або просто з економiчних питань, питань охорони

працi, з технологiчної частини, iнших спецiальних питань) та вчене

звання, прiзвище, iнiцiали й посада консультанта з цих питань;

7) дата видачi завдання. Завдання пiдписується керiвником

ДП, який несе вiдповiдальнiсть за реальнiсть виконання та збалансо-

ванiсть його обсягу з часом, вiдведеним на дипломне проектування, а

також студентом, який своїм пiдписом засвiдчує дату отримання зав-

дання для виконання. Завдання є необхiдною складовою пояснюваль-

ної записки. Внесення до нього суттєвих змiн допускається, як виня-
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ток, рiшенням випускової кафедри на прохання керiвника ДП тiльки

протягом мiсяця вiд початку дипломного проектування.

5 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ОБСЯГУ ТА ЗМIСТУ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та обо-

в’язкового графiчного матерiалу (креслень). Крiм того, при захистi

може використовуватись додатково демонстрацiйний матерiал в графi-

чному (на плiвках), електронному (вiдеоматерiали, мультимедiа, пре-

зентацiї тощо) або натурному (моделi, макети, зразки виробiв тощо)

виглядi.

Орiєнтовний обсяг дипломних проектiв бакалавра складає:

1) пояснювальна записка — 60–80 сторiнок;

2) креслення — 2–4 аркушi формату А1;

3) плакати — 2–3 аркушi формату А4 на плiвцi (загальна кiль-

кiсть — не менше 5 аркушiв).

Пояснювальна записка до дипломного проекту повинна у сти-

слiй та чiткiй формi розкривати творчий задум проекту, мiстити ана-

лiз сучасного стану проблеми, методiв вирiшення завдань проекту,

обґрунтування їх оптимальностi, методики та результати розрахун-

кiв, опис проведених експериментiв, аналiз їх результатiв i висновки з

них; мiстити необхiднi iлюстрацiї, ескiзи, графiки, дiаграми, таблицi,

схеми, рисунки та iн. В нiй мають бути вiдсутнi загальновiдомi поло-

ження, зайвi описи, виведення складних формул тощо. Текст поясню-

вальної записки складається, як правило, державною або росiйською

(для iноземних студентiв) мовою в друкованому виглядi на аркушах

формату А4, пропорцiйним нормальним (plain, прямий) шрифтом iз

засiчками (група serif, наприклад, Таймс (Times New Roman)) кеглем

(висотою) 14 pt, полуторним мiжрядковим iнтервалом.

Всi креслення, графiки тощо, якi демонструються пiд час захи-

сту проекту (слайди, презентацiї, плакати), повиннi мiститися у по-
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яснювальнiй записцi.

Структура пояснювальної записки умовно подiляється на всту-

пну, основну частини та додатки. Вступна частина складається з:

1) титульного аркуша (форма № H-9.02 у додатках А та Б);

2) завдання на дипломне проектування (форма № H-9.01 у до-

датку В);

3) анотацiї українською та iноземною мовами (додаток Г);

4) змiсту (додаток Д);

5) перелiку умовних позначень (додаток Е);

6) вступу.

Приклади титульного аркуша та завдання на квалiфiкацiйну ро-

боту наведенi в додатках А, Б та В. При цьому заповнюють всi графи

i позицiї бланкiв.

Анотацiя державною та iноземною (яку вивчає студент) мова-

ми, має бути стислою, iнформативною та мiстити вiдомостi, якi дозво-

ляють прийняти рiшення про доцiльнiсть читання всiєї роботи [1, 2].

Слово “АНОТАЦIЯ” повинно бути виконано великими буквами посе-

рединi рядку. Анотацiя повинна мiстити:

1) вiдомостi про обсяг записки, кiлькостi рисункiв, таблиць,

додаткiв, джерел перелiку посилань;

2) текст анотацiї;

3) перелiк ключових слiв.

Текст анотацiї повинен вiдбивати: об’єкт розробки; мету робо-

ти; методи дослiдження та апаратуру; результати роботи та їх но-

визну; основнi конструктивнi, технологiчнi та технiко-експлуатацiйнi

характеристики i показники; економiчну ефективнiсть; рекомендацiї

щодо використання або (та) результати впровадження розробок або

дослiджень (отриманi патенти, прийнятi заявки на патент, публiкацiя

в наукових журналах, акти про впровадження тощо).

Текст анотацiї належить виконувати обсягом 6 500 слiв. Бажа-

но, щоб вiн умiщувався на однiй сторiнцi аркушу формату А4.

Ключовi слова повиннi характеризувати особливостi та суть
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проекту. Їх розташовують пiсля тексту анотацiї. Перелiк ключових

слiв включає вiд 5 до 15 слiв (словосполучень), написаних великими

лiтерами без переносу слiв у називному вiдмiнку в рядок через кому.

Приклад оформлення анотацiї наведено у додатку Г.

Змiст розташовують пiсля анотацiї, починаючи з нової сто-

рiнки. Слово “ЗМIСТ” пишуть великими буквами посерединi рядку.

Змiст включає таке iєрархiчне розташування: перелiк умовних позна-

чень (якщо є), вступ, послiдовно перелiченi найменування всiх роз-

дiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв (якщо вони мають заголовки), висновки,

перелiк посилань, назви додаткiв i номера сторiнок, на яких мiститься

початок матерiалу кожного з них.

Всi пункти змiсту виконують малими лiтерами з першої вели-

кої. Номера сторiнок вказують праворуч напроти вiдповiдних найме-

нувань, вiдокремлюючи їх лiдерами (рядками крапок). Для вiдокрем-

лення iєрархiї верхнього рiвня (роздiлiв, додаткiв та їм подiбним) вiд

нижнього (пiдроздiлiв, пунктiв) може бути використане лiворуч дода-

ткове вiдбиття пробiлами.

Приклади оформлення змiсту наведено у додатку Д або можна

побачити змiст цих методичних вказiвок.

Далi, якщо є, починаючи з нової сторiнки, розташовують Пере-
лiк умовних позначень. Назву “ПЕРЕЛIК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ”

пишуть великими буквами посерединi рядку. Лiворуч вказують позна-

чення (скорочення), а праворуч — повну назву скорочення. Приклад

оформлення наведено у додатку Е.

Вступ розташовують на окремiй сторiнцi. Слово “ВСТУП” пи-

шуть великими буквами посерединi рядку.

У вступi коротко викладають оцiнку сучасного стану пробле-

ми, шляхи рiшення поставлених завдань, свiтовi тенденцiї розв’язан-

ня поставлених задач, актуальнiсть даної роботи, мету роботи, галузь

застосування.

Основна частина пояснювальної записки орiєнтовно складає-

ться з наступних роздiлiв:
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1) технiко-економiчне обґрунтування проекту та вибiр мiсця

спорудження;

2) технологiчна частина;

3) технологiчнi та гiдравлiчнi розрахунки очисних споруд;

4) будiвельна частина;

5) охорона працi та технiка безпеки;

6) економiчна частина;

7) висновки;

8) перелiк посилань.

Їх наповнення може певною мiрою варiюватися згiдно з пропо-

зицiями керiвника ДП та дипломника. Наприклад, основнi вiдомостi

щодо проектування станцiй водопiдготовки та очищення стiчних вод

наведенi в [3].

Роздiли можуть дiлитися на пiдроздiли та пункти. В межах

роздiлу (пiдроздiлу) повинно бути не менше двох пiдроздiлiв (пун-

ктiв). Кожен з цих елементiв повинен мiстити закiнчену iнформацiю.

Якщо попереднiй роздiл закiнчується iз заповненням сторiнки бiльш,

нiж на половину її площi, новий роздiл може бути розпочатий з нової

сторiнки.

У записцi використовують одиницi вимiру SI [4] та мiжнародну

систему номенклатури хiмiчних сполук. Iнформацiя за системою оди-

ниць SI наведена в додатку Ж. Необхiдно використовувати мiжнаро-

дну номенклатуру сполук: карбонат, сульфат, оксид, дiоксид i т. п. [5].

Висновки розмiщують безпосередньо пiсля викладу сутi запи-

ски на новiй сторiнцi. Слово “ВИСНОВКИ” пишуть великими буквами

посерединi рядку. У висновках надають оцiнку одержаних результа-

тiв роботи з урахуванням свiтових тенденцiй вирiшення поставленої

задачi, можливi галузi використання результатiв роботи, народного-

сподарське, наукове, соцiальне значення роботи.

Текст висновкiв може мати перелiки (див. п. 6.8 на с. 33).

Перелiк посилань повинен мiстити список джерел, якi викори-

станi при виконаннi квалiфiкацiйної роботи. Словосполучення “ПЕ-
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РЕЛIК ПОСИЛАНЬ” пишуть великими буквами посерединi рядку.

Перелiк джерел, на якi є посилання в текстi записки, наводять пiсля

висновкiв на новiй сторiнцi. Джерела у перелiку посилань приводять

у тому порядку, у якому вони вперше згадуються в текстi. При по-

силаннi в текстi на джерела слiд приводити порядковий номер(и) з

перелiку посилань, який видiлено двома парними квадратними дуж-

ками. Наприклад: “. . . у роботах [1, 4-7]”, “. . . наведено у [15, c. 248]”.

Бiблiографiчнi описи посилань у перелiку приводять вiдповiдно

до дiючих стандартiв з бiблiотечної та видавничої справи — ДСТУ

ГОСТ 7.1-2006 [6–8] (див. додаток И).

Додатки слiд оформлювати пiсля складової частини “ПЕРЕЛIК

ПОСИЛАНЬ” як продовження записки на її наступних сторiнках, роз-

ташовуючи у порядку появи посилань на них у текстi записки [1,2].

Додатки включають:

– специфiкацiї до креслень;

– промiжнi математичнi докази, формули, розрахунки;

– iнструкцiї, методики, опис алгоритмiв i програм завдань, ви-

рiшених на ЕОМ;

– акти щодо впровадження результатiв та iншi матерiали.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторiнки, мати заго-

ловок, написаний угорi малими лiтерами з першої великої симетрично

щодо тексту сторiнки на окремому рядку. Посерединi рядку над заго-

ловком малими лiтерами з першої великої повинне бути написане сло-

во “Додаток ...” i велика лiтера, що позначає додаток. Додаток варто

позначати послiдовно великими лiтерами української абетки, напри-

клад “Додаток А”. Для позначення додаткiв не можна використовува-

ти букви: Ґ, Є, З, I, Ї, Й, О, Ч, Ь. Навiть один додаток позначається

як — Додаток А.

Якщо у записцi як додаток використовують документ, що має

самостiйне значення, i його оформлюють згiдно з вимогами до доку-

менту даного виду, його копiю вмiщують у записцi без змiн в ори-

гiналi. Перед копiєю документу вмiщують окремий аркуш, на якому



23

C
la
ss

«L
».

Fr
ee

co
py

v.
1

посерединi друкують слово “ДОДАТОК ....” i його назву (за наявно-

стi).

Додатки повиннi мати спiльну з рештою записки наскрiзну ну-

мерацiю сторiнок.

Текст додаткiв може подiлятися на роздiли, пiдроздiли, пункти

i пiдпункти, якi слiд нумерувати в межах кожного додатку вiдповiдно

до стандартних вимог. У цьому разi перед кожним номером ставлять

позначення додатку (лiтеру) i крапку, наприклад, А.2 — другий роздiл

додатку А; Г.3.1 — пiдроздiл 3.1 додатку Г; Д.4.1.2 — пункт 4.1.2

додатку Д.

Iлюстрацiї, таблицi, формули та рiвняння, що є у текстi додатку,

слiд нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Г.3 —

третiй рисунок додатку Г; таблиця А.2 — друга таблиця додатку А;

формула (А.1) — перша формула додатку А. Якщо у додатку одна

iлюстрацiя, одна таблиця, одна формула, одне рiвняння, їх нумерують,

наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

В посиланнях у текстi додатку на iлюстрацiї, таблицi, формули,

рiвняння рекомендується писати: “. . . на рисунку А.1 . . . ” — навiть,

якщо рисунок єдиний у додатку А; “. . . в таблицi Б.З . . . ”; “. . . за

формулою (В.1) . . . ”, “. . . у рiвняннi (Г.2) . . . ”.

6 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСКИ

Залежно вiд особливостей i змiсту записку оформлюють у ви-

глядi тексту, формул, iлюстрацiй, таблиць, їх сполучень та iн.

6.1 Форма та оформлення аркушiв записки

Записку оформляють на одному боцi аркушу бiлого паперу фор-

мату А4 (210 × 297 мм). Допускається використовувати аркушi фор-

мату А3 (297× 420 мм).
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Читання тексту на аркушi здiйснюється або при нормальному

розташуваннi аркуша, або при його поворотi на 90◦ за годинною стрiл-

кою.

Перший аркуш анотацiї має штамп iз основним надписом (до-

даток К) розмiром 40× 185 мм (рис. 6.1) [1,2].

Рисунок 6.1 – Штамп iз основним надписом (Форма-2)

В графах основного надпису вказують:

графа (1) — назву документа: «Пояснювальна записка»;

графа (2) — позначення квалiфiкацiйної роботи у виглядi:

ХХХХ . ХХ . ХХ . ХХ . ХХХ . ХХ

1 2 3 4 5 6

1 — шифр академгрупи (наприклад, ЛЕ01);

2 — двi останнi цифри номеру залiкової книжки студента (на-

приклад, для № 78215 — 15);

3 — код дипломного проекту, а саме ДП;

4 — номер документа (00 – для записки; для специфiкацiй та

креслень графiчної частини – 01, 02, . . .);

5 — порядковий реєстрацiйний номер вiд 001 до 999, що вiд-

повiдає останнiм цифрам року захисту проекту (наприклад, 012 – для

2012 року);

6 — допомiжнi 1-2 букви, що формуються з перших букв на-

зви документу (графа (1)) у формi «пiдмет ознака» (наприклад, ЗП
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— записка пояснювальна, СТ — схема технологiчна, ЦК — циклонiв

компоновка, П – плакат).

Загалом позначення документу може виглядати так:

пояснювальна записка дипломного проекту → ЛЕ01.15.ДП.00.012.ЗП;

для специфiкацiї та графiчної частини → ЛЕ01.15.ДП.01.012.СТ.

графа (4) — умовне позначення стадiї проектування (для квалiфiка-

цiйних робiт — „У”);

графа (7) — порядковий номер аркуша. У записцi до квалiфiкацiй-

ної роботи бакалавра може починаться з 7-ї;

графа (8) — загальна кiлькiсть аркушiв у записцi (разом iз додатка-

ми, якщо вони мають бути);

графа (9) — Вищий навчальний заклад, кафедра, група студента.

Наприклад: „НТУУ «КПI». Кафедра Е та ТРП. Група ЛЕ01”;

графа (11) — прiзвища осiб, що пiдписують документ;

графа (12) — пiдписи осiб, прiзвища яких вказанi у графi (11);

графа (13) — дата пiдписання документу.

Приклади заповнення граф штампу наведено у додат. Г.

Якщо є наступнi аркушi анотацiї вони мають штамп Форми-2а

(див. додаток Л, с. 59) iз заповненням граф (2), (7). При цьому у графi

(2) вказують позначення квалiфiкацiйної роботи.

Першi сторiнки специфiкацiй, якi включають до додаткiв, ма-

ють штамп Форми-2 (див. рис. 6.1 та додат. К. Наступнi сторiнки

специфiкацiй мають заповненi графи (2), (7) штампу Форми-2а

6.2 Правила оформлення тексту записки

Пояснювальну записку виконують «чорним по бiлому» на одно-

му боцi аркуша з розташуванням не бiльш 40 рядкiв на сторiнцi.

Вiдстань вiд рамки до границь тексту треба залишати (дода-

тки К та Л):
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– на початку i наприкiнцi рядкiв — не менш 5 мм2);

– вiд верхньої лiнiї (рис. 6.2) верхнього рядку тексту до верх-

ньої границi рамки — не менш 10 мм;

– вiд базової лiнiї (рис. 6.2) самого нижнього рядку тексту на

сторiнцi до нижньої внутрiшньої границi рамки (враховуючи штамп)

— не менш 10 мм.

Рисунок 6.2 – Основнi лiнiї шрифту

Абзаци в текстi починають однаковим вiдступом, рiвному 15–17

мм (п’ять знакiв машинописного тексту латинської букви “m”).

Допускається виконувати записку машинописним або машин-

ним способом. У першому випадку текст друкують через 1,5 iнтервали

(40 рядкiв на сторiнцi [1, п.7.1.3]). В останньому випадку (при вико-

ристаннi друкуючих i графiчних пристроїв ЕОМ) записку виконують

iз розрахунку не бiльше 40 текстових рядкiв кеглем 14 pt на сторiнцi

за умови її рiвномiрного заповнення i висотою букв та цифр не менш,

нiж 1,8 мм.

Для текстової частини записки рекомендовано застосувати про-

порцiйний нормальний (plain, прямий) шрифт iз засiчками (група serif)

кеглем (висотою) 14 pt3). Прикладом шрифту групи serif є: Таймс

(Times New Roman), Антiква (Antiqua), Балтiка (Handbook), Бодонi

(College), Журнальна (Journal), Лазурська (Lazurski).

Для змiнних, що зустрiчаються у математичних формулах та

рiвняннях, а також у поясненнях та посиланнях на них у текстi, необ-

хiдно використовувати наступнi установки шрифту:

2)Дозволяються лише окремi одиночнi на сторiнку артефакти в 1–2 мм
3) За потребою, в таблицях, рисунках шрифт може мати висоту менш 14 pt

але бiльш 1,8 мм.
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– для латинських (англiйських) лiтер, малих грецьких лiтер

(наприклад, α, β, γ) — нахилений (або курсивний) шрифт;

– для кирилицi (лiтери української або росiйської абетки), ве-

ликих грецьких лiтер (наприклад, Γ, ∆, Θ), цифр — прямий шрифт;

– хiмiчнi формули виконують латинськими лiтерами та прямим

шрифтом, наприклад, HPO2−
4 .

Скорочення слiв i словосполучень у записцi виконують вiдпо-

вiдно до чинних стандартiв iз бiблiотечної та видавничої справи [7,8].

Забороняється у текстi використовувати знаки >, <, 6=, >, 6, №, %

без цифр.

Помилки, описки та графiчнi неточностi допускається виправ-

ляти пiдчищенням або зафарбуванням бiлою фарбою – «штрих» i на-

несенням на тому ж мiсцi виправленого зображення.

Необхiдно дотримувати рiвномiрну щiльнiсть, контрастнiсть i

чiткiсть по всiй роботi. Щiльнiсть вписаного тексту i виправленого

матерiалу має максимально наближуватися до щiльностi основного

тексту. Всi лiнiї, букви, цифри, знаки повиннi бути однаково чорними

(синiми) по всiй записцi.

6.3 Нумерацiя в записцi

6.3.1 Нумерацiя аркушiв записки

Нумерацiя аркушiв у записцi повинна бути наскрiзною. Першим

аркушем є титульний, другий — завдання на квалiфiкацiйну роботу,

третiй — АНОТАЦIЯ, i т. д. На перших двох аркушах номер не про-

ставляють.

Iлюстрацiї, таблицi, що розташованi на окремих аркушах, вклю-

чають у загальну нумерацiю аркушiв записки.
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6.3.2 Нумерацiя структурних елементiв записки

Структурнi елементи “АНОТАЦIЯ”, “ЗМIСТ”, “ПЕРЕЛIК

УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “ПЕРЕЛIК

ПОСИЛАНЬ” не нумерують.

Роздiли, пiдроздiли, пункти записки слiд нумерувати арабськи-

ми цифрами [1,2].

Роздiли повиннi мати порядкову наскрiзну нумерацiю i позна-

чатися арабськими цифрами без крапки, наприклад:

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦIЇ
Пiдроздiли повиннi мати порядкову нумерацiю в межах кожного

роздiлу. Номер пiдроздiлу складається з порядкового номера роздiлу

i порядкового номера пiдроздiлу, роздiлених крапкою. Пiсля номера

пiдроздiлу крапку не ставлять, наприклад:

6.1 Використання шамоту в якостi сировини

Пункти повиннi мати порядкову нумерацiю в межах кожного

пiдроздiлу. Номер пункту складається з порядкового номеру роздiлу,

порядкового номеру пiдроздiлу i порядкового номеру пункту. Пiсля

номеру пункту крапку не ставлять, наприклад:

1.2.1 Метеорологiчнi умови

6.3.3 Нумерацiя таблиць, рисункiв, формул

Таблицi та рисунки слiд нумерувати арабськими цифрами по-

рядковою нумерацiєю в межах роздiлу, за винятком таблиць та рисун-

кiв, що приводять у додатках. Номер таблицi або рисунка складається

iз номеру роздiлу i порядкового номеру таблицi або рисунка, роздiле-

них крапкою [1,2], наприклад:

Рисунок 3.2 – Залежнiсть концентрацiї вiд температури

Таблиця 1.4 – Данi дослiджень

Формули i рiвняння, що розташованi на окремих рядках («ви-
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ключнi») у записцi (за винятком формул i рiвнянь у додатках) слiд

нумерувати порядковою нумерацiєю в межах даного роздiлу. Номер

формули (рiвняння) складається з номеру роздiлу та порядкового но-

меру формули (рiвняння), роздiлених крапкою. Цей номер вказують у

дужках у крайньому правому положеннi на рядку. Нумерацiю формул

(рiвнянь) здiйснюють тiльки у випадках, коли на них є посилання у

текстi записки [1,2].

6.4 Оформлення заголовкiв у записцi

Роздiли i пiдроздiли повиннi мати заголовки, якi розмiщують на

окремому рядку, не пiдкреслюють i курсивом або жирним шрифтом не

видiляють. Це стосується й заголовкiв пунктiв, якщо вони їх мають.

Заголовки роздiлiв розташовують у серединi рядка i пишуть ве-

ликими лiтерами без крапки наприкiнцi. Заголовки пiдроздiлiв i пун-

ктiв починають з абзацного вiдступу i пишуть малими лiтерами, крiм

першої великої, без крапки наприкiнцi [1, п.7.1.14]. Якщо заголовок

складається iз двох або бiльше речень, їх роздiляють крапкою. Пере-

носи слiв у заголовках не допускаються [1,2].

Вiдстань мiж заголовком i подальшим чи попереднiм текстом

повинна бути не менш одного рядку (15 мм). Вiдстань мiж основами4)

рядкiв заголовку, а також мiж двома заголовками (якщо вони йдуть

один за одним) приймають такою ж, як у текстi.

Не допускається розмiщення будь-яких заголовкiв у нижнiй ча-

стинi аркушу, якщо пiсля заголовку розташовано менш двох рядкiв

тексту.

4) Базовими лiнiями (див. рис. 6.2) — iнтерлiньяж.
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6.5 Оформлення iлюстрацiй

Iлюстрацiї (креслення, рисунки, графiки, схеми, дiаграми, фо-

тознiмки) слiд розмiщувати у записцi безпосередньо пiсля тексту, де

вони згадуються вперше, або на наступнiй сторiнцi, але в межах сво-

го роздiлу, або у додатку. На всi iлюстрацiї повиннi бути посилання,

наприклад, „. . . рисунок 3.5” або „. . . (рис. 3.5)”.

Креслення, рисунки, графiки, схеми, дiаграми мають вiдповiда-

ти вимогам стандартiв [1,2].

Фотознiмки розмiром менше за формат А4 мають бути наклеє-

ними на аркушi бiлого паперу формату А4.
Iлюстрацiї повиннi мати назви, якi розмiщують пiд ними. За

необхiднiстю пiд iлюстрацiєю (але над назвою) з абзацу розмiщу-
ють пояснювальнi данi – пiдрисунковий текст. За полiграфiчними нормами,

допустимо, щоб кегль шрифту пiдрисункового тексту мав трохи менший розмiр нiж

шрифт назви.

Iлюстрацiя позначається словом “Рисунок . . . ”, яке разом з

назвою iлюстрацiї з абзацу розмiщують пiсля пояснювальних даних

(якщо вони є), наприклад:

Рисунок 3.1 — Схема розмiщення джерел викидiв

Якщо iлюстрацiя не вмiщується на однiй сторiнцi, можна пере-

носити її на наступнi сторiнки, вмiщуючи назву iлюстрацiї на першiй

сторiнцi, пояснювальнi данi — на кожнiй сторiнцi, i пiд ними позна-

чають: “Рисунок . . . ., аркуш . . . ”. Приклади оформлення iлюстрацiї

наведенi у додатку М.

6.6 Оформлення таблиць

Цифровий або iнший згрупований матерiал, як правило, оформ-

люють у виглядi таблиць вiдповiдно до наступного рисунку 6.3.

Горизонтальнi та вертикальнi лiнiї, якi розмежовують рядки та-



31

C
la
ss

«L
».

Fr
ee

co
py

v.
1

Рисунок 6.3 – Приклад побудови таблицi

блицi, а також лiнiї лiворуч, праворуч та знизу, що обмежують табли-

цю, можна не проводити, якщо їх вiдсутнiсть не ускладнює користу-

вання таблицею [1, п.7.6.2].

Таблицю слiд розташовувати безпосередньо пiсля тексту, де во-

на згадується вперше, або на наступнiй сторiнцi (в межах роздiлу,

якому вони належать), або у додатку.

На всi таблицi мають бути посилання в текстi записки, напри-

клад, „. . . таблиця 4.6“ або „. . . (табл. 4.6)“.

Таблиця має назву, яку з абзацного вiдступу друкують малими

лiтерами (крiм першої великої) i розмiщують над таблицею. Назва

повинна бути стислою i вiдбивати змiст таблицi.

Якщо рядки або графи таблицi виходять за межi формату сто-

рiнки, таблицю подiляють на частини, розмiщуючи одну частину пiд

однiєю, або поруч, або переносять частину таблицi на наступну сто-

рiнку, повторюючи в кожнiй частинi таблицi її головку i боковик.

При подiлi таблицi на частини допускається її головку або бо-

ковик замiняти вiдповiдно номерами граф або рядкiв, нумеруючи їх

арабськими цифрами у першiй частинi таблицi.

Якщо таблиця горизонтально розривається на “об’єднанiй” ко-
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мiрцi5) — для неї у мiстi розриву не проводять знизу горизонтальну

лiнiю, що вiдмежовує її вiд наступного рядка [2].

Слово “Таблиця . . . ” вказують один раз злiва над першою ча-

стиною таблицi, над iншими частинами з абзацного вiдступу пишуть:

“Продовження таблицi . . . ” iз зазначенням номера таблицi.

Заголовки граф таблицi починають з великої лiтери, а пiдзаго-

ловки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

Пiдзаголовки, що мають самостiйне значення, пишуть з великої лiте-

ри. У кiнцi заголовкiв i пiдзаголовкiв таблиць крапка не ставиться.

Заголовки i пiдзаголовки граф указують в однинi.

Приклади оформлення рiзних таблиць наведено у додатку Н.

6.7 Оформлення формул i рiвнянь

Формули та рiвняння розташовують безпосередньо пiсля тексту,

де вони вперше згадуються, посерединi аркушу. Вище й нижче кожних

нумерованих формул або рiвнянь повинно бути залишено не менш

одного вiльного рядка [1, п.7.10].

Пояснення значень символiв i числових коефiцiєнтiв, що вхо-

дять у формулу або рiвняння, приводять безпосередньо пiд формулою

в тiй послiдовностi, в якiй вони наведенi у формулi чи рiвняннi – злiва

направо, згори донизу.

Пояснення кожного символу та числового коефiцiєнту слiд да-

вати з абзацу нового рядку. Перший рядок пояснення починають з

абзацу словом “де” без двокрапки. Пiсля пояснення кожного символу

або коефiцiєнту (крiм останнього) ставлять крапку з комою. Прикла-

ди:
5)“Об’єднана” комiрка охоплює (пiдпорядковує) бiльш одного рядка.
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Вiдомо, що:

Z = g · M1 −M2√
σ2

1 + σ2
2

, (6.1)

де g — прискорення вiльного падiння, м/с2;

M1, M1 — математичне очiкування;

σ1, σ2 — середнє квадратичне вiдхилення мiцностi та навантаження [23].

Переносити формули i рiвняння на наступний ря-

док допускається лише на знаках операцiй та вiдношень

(=,≈,+,−, ·, :,÷, >, <,6,>, 6=), повторюючи цей знак на початку

наступного рядка. Коли переносять формули чи рiвняння на знаковi

множення (·), застосовують знак “×”.

Формули чи рiвняння, що розташованi одне пiд другим i не

роздiленi текстом, вiдокремлюють комою без додатково iнтервалу мiж

рядками. Наприклад:

CaCO3 −→ CaО + CO2 , (6.2)

Ca + 2H2O −→ Ca(OH)2 + H2 ↑ . (6.3)

6.8 Оформлення перелiкiв i посилань

Перелiки, за потреби, можуть бути наведенi всерединi роздiлiв,

пiдроздiлiв або пунктiв. Перед початком перелiку ставлять двокра-

пку. Перед кожною позицiєю перелiку ставлять малу лiтеру україн-

ської абетки (нумерований перелiк) з дужкою6), або, не нумеруючи —

дефiс. Таке оформлення перелiкiв є першим рiвнем деталiзацiї. Для

подальшої деталiзацiї (другий рiвень) перелiку слiд використовувати

арабськi цифри з дужкою [1, п.7.7.2], [2]. Наприклад:

6) У нумерованому перелiку не можна використовувати великi та малi лiтери:

ґ, є, з, i, ї, й, о, ч, ь.
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При аналiзi тканини враховуються наступнi фактори:

a) форма i розмiр клiтин, що варiюється вiд 0,1–0,25 мкм (деякi бактерii) до

155 мм (яйце страуса в шкарлупi);

б) живий склад клiтин:

1) частини клiтин;

2) неживi включення протопластiв;

в) утворення тканини.
Для перелiкiв пiдпорядкованого рiвня, верхнiм може бути тiль-

ки нумерований рiвень.

Перелiки першого рiвня деталiзацiї виконують малими лiтера-

ми з абзацного вiдступу, другого рiвня — з вiдступом щодо мiсця

розташування перелiкiв першого рiвня [1, п.7.7.3].

При посиланнях на роздiли, пiдроздiли, пункти, iлюстрацiї,

таблицi, формули, рiвняння, додатки зазначають їх номер. Напри-

клад: “у роздiлi 4 описано . . . ”, “. . . дивись 2.1 . . . ”, “. . . вiдповiдно

до 3.1.2 . . . ”, “ на рисунку 2.1 . . . ”, “. . . у таблицi 6.1 . . . ”,

“. . . (див. табл. 3.4)”, “. . . (див. рис. 2.1, крива 4)”, “ . . . за формулою

(3.2) . . . ”, “. . . у рiвняннях (1.5)-(1.8) . . . ”, “. . . у додатку Б . . . ”.

7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФIЧНОЇ ЧАСТИНИ

Оформлення графiчної частини повинне проводитися вiдповiдно

до вимог ЄCКД [9, 10]. Креслення та схеми виконують на окремому

аркушi або на декiлькох аркушах основних форматiв (табл. 7.1).

Таблиця 7.1 – Основнi формати

Розмiри сторiн

формату, мм
1189× 841 549× 841 594× 420 297× 420 297× 210

Позначення спо-

живчого формату
А0 А1 А2 А3 А4

Зображення на кресленнях залежно вiд складностi та призна-

чення виконують у натуральнiй величинi або в масштабi. Масшта-
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би пiдроздiляються на масштаби зменшення та масштаби збiльшен-

ня (табл. 7.2).

Таблиця 7.2 – Масштаби

Масштаби зменшення
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75;

1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000

Натуральна величина 1:1

Масштаби збiльшення 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1

При проектуваннi генеральних планiв великих об’єктiв засто-

совують масштаби 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.

Плани i розрiзи основних будинкiв i споруджень виконують, як пра-

вило, у масштабах 1:100; 1:200; 1:400.

У випадку, якщо на кресленнi є зображення, яке виконане в

масштабi, вiдмiнному вiд загального креслення, то над цим зображе-

нням роблять напис:

а) для виду: А (1:100);

б) для розрiзу: А–А (1:200).

На таблицях, графiках, схемах масштаб звичайно не вказує-

ться. При цьому у вiдповiднiй графi основного напису креслення про-

водиться риска.

При виконаннi креслень необхiдно застосовувати типи лiнiй, що

встановленi стандартами [9,10].

При виконаннi креслення на декiлькох аркушах всiм аркушам

одного креслення привласнюють те саме позначення та найменування.

На окремих видах креслень (наприклад, генеральний план, си-

туацiйний план та iн.) вказуються сторони свiту.

Змiст, розташування i розмiри граф основних написiв штампiв

до креслень i схем наведенi в додатку П. У графах основного напису

та додаткових графах вказують (номера граф, що наведенi в дужках,

при оформленнi аркушiв графiчної частини не проставляють):
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– у графi (1) — найменування виробу записується в називно-

му вiдмiнку та однинi при прямому порядку слiв, наприклад “Схема

технологiчна”, “План ситуацiйний”, “Апарат контактний” та т.п.;

– у графi (2) — позначення документа (див. с. 24);

– у графi (3) — позначення матерiалу деталi (графу заповню-

ють тiльки на кресленнях деталей), а для креслень апаратiв i схем —

найменування виробництва, наприклад “Очищення газiв вiд оксидiв

азоту” та т.п.;

– у графi (4) — умовне позначення стадiї проектування (для

квалiфiкацiйних робiт — „У”);

– у графi (6) — масштаб;

– у графi (7) — порядковий номер аркушу (якщо аркуш один,

то графу не заповнюють);

– у графi (8) — загальна кiлькiсть аркушiв;

– у графi (26) — позначення документа, повернене за годинною

стрiлкою на 90◦ для портретного розташування, 180◦ — альбомного.

Для формату бiльше А4 при розташуваннi основного напису

уздовж короткої сторони аркуша (портрет) графа (26) розташовується

вiдповiдно до її пунктирного зображення (див. додаток П).

7.1 Оформлення технологiчної схеми

Технологiчнi схеми виконують без дотримання масштабу з на-

ближенням до реального просторового розташування апаратури. Еле-

менти та пристрої схеми нумерують один по одному, починаючи з

одиницi, як правило, за напрямком потоку робочого середовища.

На схемах повинна бути найменша кiлькiсть зламiв i перети-

нань лiнiй зв’язку. Вiдстань мiж сусiднiми паралельними лiнiями зв’яз-

ку повинна бути не менше 3 мм.
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7.2 Оформлення креслень апаратiв

Креслення апаратiв, а також креслення компонування устатку-

вання оформлюють вiдповiдно до вимог стандартiв. Креслення апарату

повинно мiстити:

– зображення складової одиницi;

– розмiри;

– номера позицiй складових частин;

– габаритнi розмiри;

– установчi, приєднувальнi та iншi необхiднi довiдковi розмi-

ри.

На кресленнi апарату розмiщують види, розрiзи, перетини, не-

обхiднi для розумiння пристрою апарату (машини), взаємодiї його

основних частин. Крiм того, наводять технiчну характеристику апа-

рату, таблицю штуцерiв i технiчнi вимоги до виготовлення, монтажу,

антикорозiйних покриттiв, iзоляцiї та iн.

Нанесення розмiрiв i граничних вiдхилень виконують у вiдпо-

вiдностi зi стандартами.

Номера позицiй наносять на полках лiнiй — винесень, прове-

дених вiд зображень складових частин паралельно основного напису

креслення поза контуром зображення без крапки на кiнцi.

Перелiк основних складових частин апарату або машини приво-

дять на окремому аркушi специфiкацiї (правила оформлення останньої

див. нижче). Специфiкацiю розташовують у виглядi додатка до запи-

ски.

7.3 Оформлення креслень компонування устаткування

На кресленнях компонування устаткування наносять усе основ-

не технологiчне устаткування, а також вантажопiдйомнi механiзми,

призначенi для його монтажу, ремонту та експлуатацiї. Устаткуван-
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ня, що монтується, зображують на кресленнi спрощено, за допомогою

контурних обрисiв. Фундамент або iнший пристрiй, до якого крiпи-

ться апарат або машина, також зображують спрощено, вказуючи тiль-

ки тi частини, якi необхiднi для визначення мiсця i способу крiпле-

ння. Якщо устаткування розташовується в багатоповерховiй будiвлi,

то виконують плани тiльки на тих позначках, на яких зосереджене

технологiчне устаткування (один чи два плани).

Креслення розрiзу будiвлi виконують поперечним, тому що воно

вiдбиває висотне розташування основного устаткування, вантажопiд-

йомних механiзмiв i конфiгурацiю будинку.

У кресленнi плану надають габарити будинку та розмiри мiж

осями колон. Розташоване в планi устаткування повинне мати при-

в’язки в подовжньому i поперечному напрямках до осей колони. У

розмiрах вказують вiдмiтки (у метрах) поверхiв i площадок вiд пiд-

логи згiдно стандартiв [11]. Приклад нанесення вiдмiток наведено на

рисунку 7.1. Ґрунт зображують у вiдповiдностi зi стандартами [10,11].

Рисунок 7.1 – Приклад нанесення вiдмiток

При компонуваннi устаткування необхiдно враховувати насту-

пнi технiчнi вимоги: зручнiсть обслуговування устаткування, можли-

вiсть демонтажу апаратiв та їхнiх вузлiв пiд час ремонту; забезпечен-
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ня мiнiмальної довжини трубопроводiв; рацiональне рiшення проблеми

внутрiшньозаводського транспорту. При цьому слiд дотримуватися бу-

дiвельних норм, вимог природної освiтленостi, правил i норм з технiки

безпеки та охорони працi, санiтарних i протипожежних норм.

7.4 Оформлення специфiкацiї

Специфiкацiя визначає склад одиницi, виробу, комплексу та

комплекту. У специфiкацiю вносять складовi частини виробу, а та-

кож конструкторськi документи, що вiдносяться до цього виробу та

його складових частин.

Специфiкацiя в загальному випадку складається з роздiлiв, що

розташовуються у наступному порядку:

1) документацiя;

2) комплекси;

3) складовi одиницi;

4) деталi;

5) стандартнi вироби;

6) iншi вироби;

7) матерiали;

8) комплекти.

Наявнiсть тих або iнших роздiлiв визначається структурою ви-

робу. Найменування кожного роздiлу вказують у виглядi заголовку в

графi “Найменування” i пiдкреслюють.

Специфiкацiю розташовують на окремих аркушах формату А4

за стандартною формою (додаток Р).

Розмiри основного напису для першого аркуша специфiкацiї

вiдповiдають наведеним у додатку К. При цьому у графi (2) позначен-

ня таке ж, як у вiдповiдному кресленнi графiчної частини, наприклад:

ЛЕ01.15.ДП.01.012.СТ
Замiсть напису “Пояснювальна записка” у графi (1) робиться
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напис вiдповiдний кресленню, наприклад “Апарат контактний. Специ-

фiкацiя”, “Труба Вентурi. Специфiкацiя” та т. п. У графi (8) вказують

кiлькiсть аркушiв у специфiкацiї.

Другий i наступнi аркушi специфiкацiї мiстять основний напис,

що вiдповiдає наведеному в додатку Л Формi-2а.
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Навч.посiбник для студентiв вищ. закладiв освiти / В. В. Ванiн,

А. В. Блiок, Г. О. Гнiтецька. — 3-є вид. — К.: Каравела, 2003. — 160 с.

11. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97). Система проектної

документацiї для будiвництва. Основнi вимоги до проектної i робочої

документацiї. — На замiну ДСТУ А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93); чин-

ний вiд 1999-10-01. — К.: Державний комiтет будiвництва, архiтектури

й житлової полiтики України, 1999. — 80 с.
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Додаток А

Загальний титульний аркуш до дипломного проекту

НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ»

Iнженерно-хiмiчний факультет
(повне найменування факультету)

Кафедра екологiї та технологiї рослинних полiмерiв
(повна назва кафедри)

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня “Бакалавр”

з напряму пiдготовки (спецiальностi)
(код та назва напряму)

на тему

Виконав: студент курсу, групи

(прiзвище, iм’я, по батьковi) (пiдпис)

Керiвник
(посада, вчене звання, науковий ступiнь, прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)

Київ – 20 року
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Додаток Б

Титульний аркуш пояснювальної записки (форма № H-9.02)

НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ»

Iнженерно-хiмiчний факультет
(повне найменування факультету)

Кафедра екологiї та технологiї рослинних полiмерiв
(повна назва кафедри)

До захисту допущено
Завiдувач кафедри

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

« » 20 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до дипломного проекту

освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня “Бакалавр”

з напряму пiдготовки (спецiальностi)
(код та назва напряму)

на тему

Виконав: студент курсу, групи

(прiзвище, iм’я, по батьковi) (пiдпис)

Керiвник
(посада, вчене звання, науковий ступiнь, прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)

Консультант
(назва роздiлу) (вченi ступiнь та звання, прiзвище, iнiцiали) (пiдпис)

Рецензент
(посада, вчене звання, науковий ступiнь, прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)

Київ – 20 року
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Додаток В

Форма № H-9.01 завдання

Нацiональний технiчний унiверситет України
«Київський полiтехнiчний iнститут»

Факультет (iнститут) “Iнженерно-хiмiчний”
(повна назва)

Кафедра “Екологiї та технологiї рослинних полiмерiв”
(повна назва)

Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень “Бакалавр”

Напрям пiдготовки 6.040106 – “Екологiя, охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування”

Спецiальнiсть
(шифр назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Завiдувач кафедри

(прiзвище, iнiцiали) (пiдпис)

« » 20 року

З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТА

(прiзвище, iм’я, по батьковi)

1. Тема проекту

керiвник проекту
(прiзвище, iм’я, по батьковi, науковий ступiнь, вчене звання)

затвердженi наказом по унiверситету вiд « » 20 p. №

2. Строк подання студентом проекту

3. Вихiднi данi до проекту

4. Змiст розрахунково-пояснювальної записки (перелiк питань, якi потрiбно розробити)
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5.Перелiк графiчного матерiалу (з точним зазнченням обов’язкових креслень)

6. Консультанти роздiлiв проекту

Роздiл Прiзвище, iнiцiали та
посада консультанта

Пiдпис, дата
Завдання

видав
Завдання
прийняв

7.Дата видачi завдання

К А Л Е Н Д А Р Н И Й П Л А Н

№
з/п

Назва етапiв виконання
дипломного проекту

Строк виконання
етапiв проекту Примiтка

Студент
(пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

Керiвник проекту
(пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)
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Додаток Г

Приклад оформлення анотацiї

Пояснювальна записка

ЛЕ71.15.ДП.00.012.ЗП
Лiт.
У

Аркуш Аркушiв

НТУУ «КПI». Кафедра
ЕтаТРП. Група ЛЕ-71

Розробив
Перевiрив

Н. контр.
Затвердив

Мазна Ю.I.
Шаблiй Т.О.

Лютий О.М.
Гомеля М.Д.

Зм. Арк. № докум. Пiдп. Дата

3 68

АНОТАЦIЯ

Пояснювальна записка: 68 с., 5 рис., 9 табл., 6 додаткiв, 18 лiтератур-

них посилань.

Мета роботи: вивчення процесiв корозiї сталi у водному середовищi

при рiзних концентрацiях солей та окисникiв та при рiзних умовах: темпера-

турах, рН, аерацiї.

Об’єкт дослiдження: київська водопровiдна вода i модельнi розчини.

Предмет дослiдження: процеси корозiї сталi у водних розчинах.

Метод дослiдження: визначення швидкостi корозiйних процесiв у во-

дних середовищах проводили метод поляризацiйного опору з використанням

iндикатора поляризацiйного опору Р 5126 та двохелектродного датчика (iз

електродами iз сталi 20) вiд корозiйно-iндикаторної установки УК-2.

Отриманi результати: Дослiджено процеси корозiї сталi у водному се-

редовищi. Запропоновано ряд ефективних iнгiбiторiв корозiї сталi для водо-

оборотних систем. Визначено значення ступеню захисту вiд корозiї в зале-

жностi вiд концентрацiї iнгiбiторiв при рiзних умовах аерацiї. Встановлено

залежнiсть поляризацiйного опору у дистильованiй водi вiд реакцiї середо-

вища. Дослiджено залежнiсть поляризацiйного опору у дистильованiй водi

вiд концентрацiї сульфату та сульфiту натрiю при кiмнатнiй температурi та

при нагрiваннi. Встановлено, що при пiдвищенi температури поляризацiйний

опiр значно знижується, що обумовлюється переважно збiльшенням швид-

костi взаємодiї металу з водою.

СТIЧНА ВОДА, БIОХIМIЧНЕ ОЧИЩЕННЯ, АЕРОТЕНК,

АКТИВНИЙ МУЛ, РЕГЕНЕРАЦIЯ
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Додаток Д

Схематичний приклад оформлення змiсту

ЛЕ71.15.ДП.00.012.ЗП
Аркуш

Зм. Арк. № докум. Пiдп. Дата 4

ЗМIСТ

Перелiк умовних позначень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1 Екологiчна ситуацiя в мiстi Київ та областi . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1 Екологiчна оцiнка стану атмосферного повiтря . . . . . . . . . 8

1.2 Екологiчна оцiнка стану водних ресурсiв . . . . . . . . . . . . 10

1.3 Екологiчна характеристика лiтосфери, мiнеральної сировини та

ґрунтiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4 Екологiчна оцiнка стану бiологiчних ресурсiв . . . . . . . . . . 14

1.5 Поводження з промисловими та побутовими вiдходами . . . . 15

2 Загальна характеристика РКХД як джерела забруднення навколи-

шнього середовища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1 Характеристика мiсця розташування . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2 Призначення та опис технологiчних схем виробництва . . . . . 18

2.3 Характеристика пiдприємства як джерела забруднення атмосфе-

ри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.4 Оцiнка впливу пiдприємства на стан водних ресурсiв . . . . . 26

2.5 Поводження з вiдходами виробництва . . . . . . . . . . . . . . 30

3 Охорона працi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.1 Характеристика коксового цеху та його небезпечних факторiв 31

3.2 Аналiз стану травматизму та нещасних випадкiв . . . . . . . . 33

3.3 Пропозицiя заходiв з покращення умов працi у коксовому цеху 34

3.4 Пожежна безпека у коксовому цеху . . . . . . . . . . . . . . . 39

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Перелiк посилань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Додаток А Параметри джерел викидiв коксового цеху РКХД . . . . . . 45

Додаток Б Характеристика вiдходiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Додаток В Розрахунковi карти-схеми розсiювання забруднюючих повiтря

речовин «ДО» та «ПIСЛЯ» впровадження заходiв . . . . . . . . . . . . . 61

Додаток Г Iнформацiя постанови пiдприємства на держоблiк . . . . . . 62

Додаток Д Розрахунок платежiв вiд збору за забруднення навколишнього

середовища викидами в атмосферу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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Додаток Е

Приклад оформлення «Перелiк умовних позначень»

ЛЕ71.15.ДП.00.012.ЗП
Аркуш

Зм. Арк. № докум. Пiдп. Дата 6

ПЕРЕЛIК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АI — амфотерний iмiдазолiн

Амiнат — водний розчин натрiєвих солей метилiмiнодиметилфо-

сфонової i нiтрилометилфосфонової кислот

БТА — бензотриазол

ГМДТФ — гексаметилендиамiнтетраметиленфосфонованої кисло-

ти

ДЕАФ — К-диетиламiнфосфат кислий

ЕА — етаноламiн

ЛН — лiгносульфонат натрiю

МЕАДМС — Na-моноетаноламiнодиметилсульфонат натрiю

НТФ — нiтрилотриметилфосфонат

ОЕДФК — оксиетилiдендифосфонова кислота

ОМЕД — сiль 1-оксиетилен-дифосфонової кислоти з 2-диметил-

амiно-метилфенолом

ОФО — оксифосфонооцтова кислота

ПАФ — К-полiамiнфосфат кислий

ТПФН — триполiфосфат натрiй
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Додаток Ж

Використання системи одиниць SI

Найменування одиниць SI, якi встановленi за прiзвищами вче-

них (ампер, кельвiн та iн.) пишуть iз прописної лiтери (табл. Ж.1).

Таблиця Ж.1 – Приклади найменувань одиниць SI та поєднання

чисел з позначеннями фiзичних одиниць

Правильно Неправильно Правильно Неправильно

кВт квт 100 кВт 100кВт

кДж кдж 80% 80%

моль моль. 20 ◦C 20◦C

(100,0± 0,1) кг 100,0± 0,1 кг 50 г ± 1 г 50± 1 г

вiд 50 до 100 м вiд 50 м до 100 м 50 – 100 м 50 м – 100 м

Довжиною 5, 10, 15 м 5 м, 10 м, 15 м 15◦ 15 ◦

45′ 45 ′ 15′′ 15 ′′

В позначеннях одиниць крапка як знак скорочення не ставиться

(табл. Ж.1).

Позначення одиниць дозволяється застосовувати тiльки пiсля

числового значення величин i в заголовках граф, найменуваннях i ряд-

ках таблиць i висновкiв, а також у поясненнях позначень величин до

формул.

Розташування позначень одиниць у рядок з формулами, якi

встановлюють залежнiсть мiж величинами, не допускається.

Позначення одиниць розташовують в один рядок iз числовим

значенням величини, без переносу на наступний рядок. Мiж остан-

ньою цифрою й позначенням одиницi залишається пробiл (табл. Ж.1).

Виключення становлять позначення у виглядi знака, пiднятого

над рядком (. . .◦, . . . ′, . . . ′′), перед якими пробiл не залишають.
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При вказiвцi значень величин iз граничними вiдхиленнями слiд

розмiщати числовi значення разом iз граничними вiдхиленнями в дуж-

ки, а позначення одиниць розмiщати пiсля дужок або ж проставляти

пiсля числового позначення її граничного вiдхилення (табл. Ж.1).

Якщо перераховано кiлька значень, позначення одиницi необхi-

дно приводити не пiсля кожного значення, а один раз, без застосува-

ння дужок, наприклад: 4, 6 i 12 мм замiсть 4мм, 6мм та 12мм.

Позначення одиниць, що входять у множення, роздiляються

крапками на середнiй лiнiї як знаками множення. Наприклад: Н·м
(ньютон·метр).

У позначеннях одиниць, що утворюються дiленням одних оди-

ниць на iншi, застосовують косу риску, наприклад: кг/м3.

При застосуваннi косої риси всi позначення складної одиницi

помiщають в один рядок, а множення одиниць у знаменнику варто

брати в дужки, наприклад: Вт/(м2·К).

Допускається застосування горизонтальної риски (наприклад,
кг
м3 ) i позначення одиниць у виглядi множення позначень одиниць, зве-

дених у позитивну та негативну ступенi (наприклад, кг·м−3).

При позначеннях складних похiдних одиниць не допускається

застосування бiльше однiєї косої або горизонтальної риски.

У текстi роботи використовують наступнi скорочення:

а) тис. тонн, тис. т;

б) мг, г, кг, т;

в) м3/доб, м3/добу;

г) м3/с, м3/год, м3/годину, м3/хв;

д) т/рiк; тис. т/грн., грн./рiк;

е) моль/дм3, г/см3.
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Додаток И

Приклади бiблiографiчного опису посилань за ДСТУ ГОСТ 7.1-2006

В ЦIЛОМУ — КНИГИ, БАГАТОТОМНI ВИДАННЯ, СЛОВНИКИ,

ЕНЦИКЛОПЕДIЇ, ЗБIРНИКИ, ДОВIДНИКИ

Один, два або три автори

1. Василенко, М. В. Теорiя коливань: Навчальний посiбник / М. В.

Василенко. — К.: Вища школа, 1992. — 430 с.

2. Стрелов, К. К. Теоретические основы технологии огнеупорных

материалов / К. К. Стрелов, И. Д. Кащеев. — М.: Металлургия, 1996.

— 606 с.

3. Меликов, А. З. Математические модели многопотоковых систем

обслуживания / А. З. Меликов, Л. А. Пономаренко, П. А. Рюмшин.

— К.: Технiка, 1991. — 265 с.

Чотири автори

4. Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.

А. Пономаренко, Л. В. Адамович, В. Т. Музычук, А. Е. Гридасов; Под

ред. Б. Б. Тимофеева. — К.: Технiка, 1986. — 144 с.

П’ять та бiльше авторiв

5. Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хо-

зяйства / Н. И. Белоусова, Е. И. Вишняк, В. Ю. Левит и др. — М.:

Экономика, 1981. — 62 с.

Видання пiд назвою без вказування авторiв

З вказуванням редактора

6. Информационные технологии в маркетинге / Под ред. Г. А. Ти-

таренко. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 335 с.
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Що пiдготовленi iнститутом, вiддiлом, комiсiєю

7. Составление библиографического описания: Краткие правила /

Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина.

— 2-е, доп. изд. — М.: Изд-во «Кн. палата», 1991. — 224 с.

Перекладнi видання

8. Гроссе, Э. Химия для любознательных: Пер. с нем. / Э. Гроссе,

Х. Вайсмангель. — М.: Химия, 1980. — 392 с.

Методичнi матерiали та збiрники, що укладенi окремими авторами

9. Методичнi вказiвки з органiзацiї пiдготовки магiстрiв та виконан-

ня квалiфiкацiйної роботи магiстра для студентiв всiх спецiальностей

унiверситету / Укл. А. I. Панасенко, М. Ю. Краснянський, Ю. М. Бi-

логуров та iн. — Донецьк: ДонНТУ, 2003. — 20 с.

10. Стихи о музыке. Русские, советские, зарубежные поэты: Сбор-

ник / Сост. А. Бирюкова, В. Татаринов. — М.: Сов. композитор, 1982.

— 224 с.

Збiрники наукових праць пiд назвою

11. Обчислювальна i прикладна математика: Зб.наук.пр. — К.: Ли-

бiдь, 1993. — 99 с.

Триваючi збiрники

12. Вопросы инженерной сейсмологии : Сб. науч. тр. / Рос. акад.

наук, Ин-т физики Земли. — Вып. 1 (1958)— . — М.: Наука, 2001. —

137 с.

Багатотомнi видання

Окремий том пiд назвою

13. История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит.

(Пушкин.дом). — М., 1982. — Т. 3: Расцвет реализма. — 876 с.

14. Нарысы па гiсторыi беларуска-рускiх лiтаратурных сувязей: У 4

кн. / Под ред. В. А. Каваленка, I. Я. Навуменка; Акад. навук Беларусi.

Iн-т лiт. — Мiнск: Навука i тэхнiка, 1994. — Т. 2: Пачатак ХХ ст.

1900–1917 гг. — 440 с.

Окремий том iз позначенням авторiв

15. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика: учебное пособие в 10 т. /



53

C
la
ss

«L
».

Fr
ee

co
py

v.
1

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. — 3-е, испр. изд. — М.: Наука. Гл. ред.

физ.-мат. лит., 1992. — Т. VIII. Электродинамика сплошных сред. —

580 с.

Словники

16. Росiйсько-український словник наукової термiнологiї: Бiологiя.

Хiмiя. Медицина. — К.: Наукова думка, 1996. – 660 с.

17. Библиотечное дело: Терминол.словарь. — 2-е изд. — М.: Книга,

1986. — 224 с.

ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ (СКЛАДОВИХ) МАТЕРIАЛIВ

Стаття з книги

18. Пономаренко, Л. А. Организующая система / Л. А. Пономарен-

ко // Автоматизация технологических процессов в прокатном прои-

зводстве. — М.: Металлургия, 1979. — С. 141–148.

19. Зейтц, Ф. О приведении пространственных групп / Ф. Зейтц //

Нокс, Р. Симметрия в твёрдом теле / Р. Нокс, А. Голд. — М.: Наука,

1970. — С. 172–186.

Стаття з журналу

20. Гороховский, А. Н. Балансовая термодинамическая модель ра-

счёта технологических параметров СРВ / А. Н. Гороховский // Нау-
ковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету. Сер.
хiмiя i хiмiчна технологiя. — 2008. — Вип. 134(10). — С. 53–66.

21. Пономаренко, Л. А. Ситуационное управление многоканальной

системой с переменной структурой обслуживания неоднородного по-

тока / Л. А. Пономаренко, А. З. Меликов // Изв. АН Азерб. Респ.
Сер. физ.-техн. и мат.наук. — 1986. — Т. 7, №6. — С. 79–83.

22. Dixit, A. K. The options approach to capital investment / A. K.

Dixit, R. S. Pindyck // Harvard Business Review. — 1995. — May-June.

— Pp. 105–115.

Стаття з газети

23. Дмитриевский, А. Звёздный городок: вчера, сегодня и всегда /
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А. Дмитриевский // Донецкий кряж плюс. — 2008. — 24–30 октября

(№ 39). — С. 8.

Стаття з енциклопедiї

24. Долматовский, Ю. А. Электромобиль / Ю. А. Долматовский //

БСЭ. — 3-е изд. — М., 1988. — Т. 30. — С. 72.

Стаття з збiрника праць iз нетривалим (неперiодичним, одиничним) виданням

25. Пономаренко, Л. А. Структура системы прерывания с ситуа-

ционными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки / Л. А.

Пономаренко // Разработка автоматизированных систем управления

технологическими процессами. — Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1976.

— С. 3–16.

26. Живописцев, В. П. Комплексные соединения тория с дианти-

пирилметаном / В. П. Живописцев, Л. П. Пятосин // Ученые зап. /

Перм. ун-т. — 1970. — № 207. — С. 184–191.

Стаття з збiрникiв та праць конференцiй. Тези доповiдей

27. Пономаренко, Л. А. Оптимальное назначение приоритетов при

организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП / Л.

А. Пономаренко, И. В. Жучкова // Труды Междунар. конф. «Локаль-

ные вычислительные сети» (ЛОКСЕТЬ 88). — Т. 1. — Рига: ИЭВТ АН

Латвии, 1988. — С. 149–153.

28. Melikov, A. Z. On the approach to optimal control of queuing

systems with multiple classes of customers / A. Z. Melikov, L. A.

Ponomarenko // Proc. International Conf. on Syst.Sci.XII. — Wroclaw

(Poland): 1995. — Pp. 507–515.

. . . що враховують розбiжнiсть iз мовою видання

29. Пурич, Ш. Румынско-Украинское трансграничное сотрудниче-

ство: проблемы и перспективы / Ш. Пурич // Транскордонне спiвробi-

тництво у полiетнiчних регiонах Схiдної та Пiвденно-Схiдної Європи:

Матерiали наукового симпозiуму / Пiд ред. Ю. Макара; Буковинський

полiтологiчний центр. — Чернiвцi: Золотi литаври, 1999. — 196 с.
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ОФОРМЛЕННЯ СТАНДАРТIВ, ДИСЕРТАЦIЙ, АВТОРЕФЕРАТIВ,

ПАТЕНТIВ, ПРЕПРИНТIВ, ЗВIТIВ НДР, IНСТРУКЦIЙ ТА IНШИХ

Стандарт, ДСТУ, ГОСТ

Запис пiд заголовком

30. ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документацiя.

Звiти у сферi науки i технiки. Структура i правила оформлення. —

Чинний вiд 1996-01-01. — К.: Держстандарт України, 1995. — 36 с.

31. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие

требования и правила составления. — Взамен ГОСТ 7.1.-76; введ.

1986-01-01. — М.: Изд-во стандартов, 1984. — 78 с.

Запис пiд назвою

32. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные

параметры и типы соединений. Технические требования : ГОСТ Р

517721-2001. — Введ. 2002-01-01. — М.: Изд-во стандартов, 2001. —

IV, 27 с.

33. Издания. Международная стандартная нумерация книг : ГОСТ

7.53-2001. — Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. — Минск: Ме-

жгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2002. —

3 с.

Збiрники стандартiв

34. Система стандартов безопасности труда : Сборник. — М.: Изд-во

стандартов, 2002. — 102 с.

Законодавчi матерiали (запис пiд назвою)

35. Конституцiя України. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.

36. Лiсовий кодекс України : введено в дiю Постановою ВР № 3853-

XII (3853-12) вiд 21.01.94. — К.: Вiдомостi Верховної Ради, 1994. —

№ 17. — 99 c.

Дисертацiї та автореферати

37. Луус, Р. А. Исследование оборудования с пневмовакуумным при-

водом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых

и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис . . . канд. техн. на-
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ук: 05.05.04: защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02. — М., 2002. — 212

с.

38. Поликарпов, В. С. Философский анализ роли символов в на-

учном познании: Автореф. дис . . . д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск.

гос. пед. ин-т. — М., 1985. — 35 с.

Авторськi свiдоцтва, патенти

39. А. с. 1007970 СССР, МКИ4 B 03 C 7/12, A 22 C 17/04. Устрой-

ство для разделения многокомпонентного сырья / Б. С. Бабакин, Э.

И. Каухчешвили, А. И. Ангелов (СССР). — № 3599260/28-13; Заявл.

02.06.85; Опубл. 30.10.85, Бюл. № 28. — 2 с.

40. Пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/

00. Приемопередающее устройство / В. И. Чугаева; заявитель и патен-

тообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — №2000131736/09

; Заявл. 18.12.00; Опубл. 20.08.02, Бюл. № 32. — 3 с.

41. Заявка 54-161681 Япония, МКИ2 B 29 D 23/18. Способ изготов-

ления гибких трубок / Йосиаки Инаба; К. к. Тое Касэй. — № 53-69874;

Заявл. 12.06.78; Опубл. 21.12.79. — 4 с.

Неопублiкованi документи

Депонованi науковi роботи

42. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследования-

ми в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики

города. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

Препринти

43. Пономаренко, Л. А. Математические модели и алгоритмы сбо-

ра и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей

прокатки / Л. А. Пономаренко, В. В. Буадзе. — К., 1976. — 37 с. —

(Препр./ АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76).

Звiти НДР

44. Вивчення можливостi отримання гiдроалюмокарбонату калiя

iз технiчного поташу: Звiт про НДР / Донецьк. полiтехн. iн-т

(ДПI); Керiвник В. С. Масляєв. — Донецьк, 1986. — 90 с. —

№ ДР 01840051145. — Iнв. № 183.
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45. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе ЗАО “ТМЗ”: Отчет годовой / ЗАО “Тельмановский моло-

козавод”. — Тельманово, 2002. — 43 с.

Каталоги пiд назвою

46. Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен — современность / Под

ред. И. М. Громова, Г. И. Барановой; АН СССР, Зоол. ин-т. — Л.:

Наука, Ленинг. отд-ние, 1981. — 456 с.

Iнструкцiї пiд назвою

47. Методика визначення викидiв забруднюючих речовин в атмо-

сферу вiд енергетичних установок. ГКД 34.02.305-2002. — К.: КВIЦ,

2002. — 44 с.

48. Практика внедрения нового порядка расчета и уплаты сбора за

загрязнения окружающей природной среды: В 2 ч. / Под ред. С. С.

Куруленко. — Донецк: ДРУК-ИНФО, 1999. — 156 с.

ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОНИХ РЕСУРСIВ

Видаленого доступу

49. Основные направления исследований, основанные на семанти-

ческом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т,

фак. прикладной математики процессов управления. — Режим доступа

: www/URL:http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/onapr.html/ — 10.12.2004 г.

— Загл. с экрана.

Локального доступу

50. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : интеракт. учеб. —

Электрон. дан. и прогр. — СПб.: Питер Ком, 1997. — 1 электрон. опт.

диск (CD-ROM). — Систем. требования : ПК от P II 400 МГц ; RAM

128 Мб ; OC Linux; зв. плата. — Загл. с этикетки диска.

www/ URL: http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/onapr.html/
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Додаток К

Форма першого аркушу анотацiї. Форма-2
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Додаток Л

Форма-2а другого аркушу анотацiї, специфiкацiй та аркушiв записки
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Додаток М

Приклади оформлення iлюстрацiй

Оформлення виконується з урахуванням вимог додатку Л.

1 — коагулянт i флокулянт; 2 — вода, що надходить; 3 — змiшувач; 4 —

вiдстiйник; 5 — фiльтр iз зернистим завантаженням; 6 — адсорбер у роботi; 7 —

очищена вода; 8 — ежектор гiдротранспорту вугiлля; 9 — пiч регенерацiї вугiлля;

10 — нагромаджувач регенерованого вугiлля; 11 — нагромаджувач вiдпрацьованого

вугiлля; 12 — адсорбер на розвантаженнi; 13 — вода на промивання адсорбера

Рисунок М.1 – Схема фiзико-хiмiчного очищення стiчних вод

iз сорбцiєю на ГАУ
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(a) «ДО»: 1 – 37.22; 2 – 32.96; 3 –

28.70; 4 – 24.43; 5 – 20.17; 6 – 15.91;

7 – 11.65; 8 – 7.39; 9 – 3.13; 10 – СЗЗ

за ЕОЛ

(b) «ПIСЛЯ»: 2 – 7.11; 3 –

6.19; 4 – 5.27; 5 – 4.34; 6 – 3.42;

7 – 2.50; 8 – 1.58; 9 – 0.65; 10 –

СЗЗ за ЕОЛ

Рисунок М.2 – Iзолiнiї розсiювання пилу вапняку (у частках

ГДК)

(a) «ДО»: 1 – 3.07; 2 – 2.73; 3 –

2.39; 4 – 2.06; 5 – 1.72; 6 – 1.38; 7 –

1.04; 8 – 0.71; 9 – 0.37; 10 – СЗЗ за

ЕОЛ

(b) «ПIСЛЯ»: 1 – 0.77; 2 – 0.69;

3 – 0.60; 4 – 0.52; 5 – 0.44; 6 – 0.35;

7 – 0.27; 8 – 0.19; 9 – 0.11; 10 – СЗЗ

за ЕОЛ

Рисунок М.3 – Iзолiнiї розсiювання дiоксиду азоту (у частках

ГДК)
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Додаток Н

Приклади оформлення таблиць

Оформлення виконується з урахуванням вимог додатку Л.

Таблиця Н.1 – Результати вивчення коагулюючих властивостей

сульфату алюмiнiю

Доза

коагулянту,

мг Al2O3 /дм3

Реактивний П р о д у к т

Al2(SO4)3 без вапнування з вапнуванням

каламу-
тнiсть,
мг/дм3

рН
каламу-
тнiсть,
мг/дм3

рН
каламу-
тнiсть,
мг/дм3

рН

0 10,44 8,5 10,56 8,5 11,96 8,5

9 5,80 7,1 5,53 7,1 5,91 6,9

18 2,00 6,2 3,50 6,5 5,00 6,8

27 5,70 5,4 7,81 5,1 5,54 6,5

6 5,80 5,0 3,54 5,0 14,00 5,0

Таблиця Н.2 – Характеристика твердого залишку пиролiзу

автошин

Параметр
Твердий залишок

пиролiзу автошин
Антрацит

Масова частка вологи,% 13,0 0,7–3

Зольнiсть,% 13,2 -

Масова частка сiрки, % 2,31 -

Сiрка на сухий стан, % 2,36 -

Вихiд летких речовин, % 4,0 -

Вуглець на сухий знезолений стан, % 95,5 94–97

Вища теплота горiння, кДж/кг 34131 33520–35615
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ЛЕ71.15.ДП.00.012.ЗП
Аркуш

Зм. Арк. № докум. Пiдп. Дата 46

Продовження таблицi А.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6051 Тушильний вагон № 1 15911 5437 5 4 2,513 0,2 450 8745

6052 Тушильний вагон № 2 15788 5568 5 4 2,513 0,2 450 8754

6053 Коксова рампа № 1 15881 5464 2 6 0,61 0,022 70 8754

6054 Коксова рампа № 2 15791 5560 2 6 0,7 0,025 70 8754

0031* Димова труба № 1 15854 5554 100 3 12,72 1,8 250 240

0036* Димова труба № 2 15816 5596 69 2,5 11,29 2,3 250 240

0040* Димова труба № 3 15878 5631 90 3 10,6 1,5 250 240

0044* Димова труба № 4 15757 5660 90 3 14,14 2 250 240

Таблиця А.2 – Параметри джерел викидiв РКХД за забруднюючими

речовинами (ЗР)

Номер
джерела

Код
ЗР Назва ЗР Конц.,

мг/м3
Потужнiсть,

г/с т/рiк

1 11 12 13 14 15

301 Азоту дiоксид 27,195 0,346 10,613

304 Азоту оксид (II) 197,8 2,516 77,171

0031 328 Сажа 56,59 0,72 22,084

330 Сiрки дiоксид 935,3 11,9 365,2

337 Вуглецю оксид 346,9 4,413 135,4

703 Бенз(а)пiрен 0,0005 0,00000063 0,00019

301 Азоту дiоксид 1,754 0,049 1,533

303 Амiак 2,191 0,061 1,914

304 Азоту оксид (II) 7,016 0,194 6,131

317 Цiановодень 0,484 0,013 0,423

330 Сiрки дiоксид 6,568 0,182 5,74

0034 333 Сiрководень 1,299 0,036 1,135

337 Вуглецю оксид 10,971 0,304 9,587

602 Бензол 1,299 0,036 1,135

703 Бенз(а)пiрен 0,00007 0,000006 0,00006

708 Нафталiн 0,469 0,013 0,41

1071 Фенол 0,219 0,0061 0,191

10416 Пил коксу кам‘яновугiльного 10,935 0,303 9,57

301 Азоту дiоксид 21,258 0,24 7,361

304 Азоту оксид (II) 212,6 2,4 73,6128

328 Сажа 53,942 0,609 18,679

0036 330 Сiрки дiоксид 1006,2 11,36 348,434
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Додаток П

Форма штампiв креслень
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Додаток Р

Форма специфiкацiї для креслень. Форма 1
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Додаток С

Шкала рейтингової оцiнки якостi проекту

Рейтингова оцiнка якостi виконання проекту та його захисту

складається з експертних оцiнок членiв Державної екзаменацiйної ко-

мiсiї (ДЕК), рецензента та керiвника проекту. Бажана позитивна рей-

тингова оцiнка лежить в межах [60 . . . 100] i будується на основi фор-

мули бажаностi Харрiнгтона.

Для отримання студентом вiдповiдних ECTS та традицiйної

оцiнки його рейтингова оцiнка переводиться згiдно з таблицею:

Рейтингова
оцiнка Оцiнка ECTS Традицiйна

оцiнка

95 . . . 100 A вiдмiнно

85 . . . 94 B
добре

75 . . . 84 C

65 . . . 74 D
задовiльно

60 . . . 64 E

< 60 FX незадовiльно

< 40 F не допущений
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