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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дипломний проект (робота) - випускна робота студента, що повинна
показати ступінь зрілості студента-дипломника як фахівця з певної області
техніки. В процесі роботи над дипломним проектом (роботою) (ДІЇ, ДР)
поглиблено вивчається певний напрямок розвитку ЕОМ або програмного
забезпечення згідно із темою і технічним завданням на проектування, вдо
сконалюються розрахунково-графічні навички, розвивається вміння аналі
зувати вітчизняну та зарубіжну технічну літературу, виконувати патент
ний пошук, розв’язувати інженерні задачі з використанням ЕОМ та САПР.
Мета і задачі дипломного проектування окреслені в "Положенні про
дипломне проектування у ВДТУ" (далі - "Положення"). Метою дипломно
го проектування згідно з Положенням про підготовку дипломних проектів
(робіт) у вузах є:
- систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних
знань зі спеціальності та застосування цих знань при розв’язанні конк
ретних науково-технічних, економічних і виробничих задач згідно з те
мою проекту або роботи;
- вдосконалення навичок самостійної роботи і опанування методики до
сліджень та експериментів при розв’язанні задач та питань, що розроб
ляються;
- з ’ясування підготовленості студентів до самостійної інженерної діяль
ності в умовах сучасного виробництва та економічних відносин.
Згідно із метою дипломне проектування розв’язує задачі:
-

-

-

вибору технічного рішення, яке найбільш повною мірою задовольняє
вимоги системи або пристрою, що проектується (програмного продук
ту); вибір повинен здійснюватися з декількох можливих варіантів на
базі патентного пошуку та аналізу досягнень сучасної науки і техніки,
повною мірою задовольняти вимоги системи або пристрою (програмно
го продукту), що проектується:
розробки структури системи або пристрою, що відповідає технічному
завданню, з теоретичним і розрахунковим обгрунтуванням рішень, а
також обгрунтуванням проектування програмного продукту з прогно
зуванням якості його роботи;
розробки принципових схем пристрою або програмного продукту та
розгляд питань документального супроводу продукту, що проектуєть
ся;
техніко-економічного обгрунтування створення продукту, що проекту
ється, розрахунок економічного або соціального ефекту від впрова
дження цього продукту;
розробки допоміжних розділів дипломного проекту, питань охорони
навколишнього середовища і екології.

З

В процесі дипломного проектування слід звернути особливу увагу на
такі складові:
- наявність в пояснювальній записці окрім завдання на дипломну
роботу ще й технічного завдання, оформленого окремим розділом
чи підрозділом, що міг би мати заголовок типу «Розробка та техніко-економічне обгрунтування ТЗ на проект» (п.2.8 "Положення");
- багатоваріантний аналіз основної задачі та варіантні підходи при
вирішенні усіх проектних задач;
- інженерний рівень обгрунтувань усіх проектних рішень та обгрунтувальний стиль викладення матеріалу пояснювальної записки;
- наявність тестування програмних засобів та аналізу його резуль
татів.
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Навчальне видання
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціа
льності 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі”, підготовки спеціаліс
тів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання.
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