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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

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) (ДГІ, ДР) 
виконується поглиблене вивчення певного напрямку розвитку ЕОМ або 
програмного забезпечення згідно із темою і технічним завданням на прое
ктування, вдосконалюються розрахунково-графічні навички, розвивається 
вміння аналізувати вітчизняну та зарубіжну технічну літературу, викону
вати патентний пошук, розв’язувати інженерні задачі з використанням 
ЕОМ та САПР.

Мета і задачі дипломного проектування окреслені в "Положенні про 
дипломне проектування у ВНТУ" (далі - "Положення"). Метою дипло
много проектування згідно з Положенням про підготовку дипломних про
ектів (робіт) у вишах є:

-  систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практич
них знань зі спеціальності та застосування цих знань при 
розв’язанні конкретних науково-технічних, економічних і вироб
ничих задач згідно з темою проекту або роботи;

-  вдосконалення навичок самостійної роботи і опанування методи
кою досліджень та експериментів при розв’язанні задач та питань, 
що розробляються;

-  з ’ясування підготовленості студентів до самостійної інженерної 
діяльності в умовах сучасного виробництва та економічних відно
син.

Згідно із метою, дипломне проектування розв’язує задачі:

-  вибір технічного рішення, яке найбільш повною мірою задоволь
няє вимоги системи або пристрою, що проектується (програмного 
продукту); '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 (програмного продукту), що проектується;

-  розробка структури системи або пристрою, що відповідає техніч
ному завданню, з теоретичним і розрахунковим обгрунтуванням 
рішень, а також обгрунтуванням проектування програмного про
дукту з прогнозуванням якості його роботи;

-  розробка принципових схем пристрою або програмного продукту 
та розгляд питань документального супроводу продукту, що про
ектується;

-  техніко-економічне обґрунтування створення продукту, що прое
ктується, розрахунок економічного або соціального ефекту від 
впровадження цього продукту;
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-  розробка допоміжних розділів дипломного проекту, питань охо
рони безпеки життєдіяльності людини.

В процесі дипломного проектування слід звернути особливу увагу на 
наявність в дипломних проектах і роботах таких складових:

-  технічного завдання, оформленого як перший додаток (п.2.10 
"Положення");

-  техніко-економічного обґрунтування ДП (ДР) та вибір оптималь
ного варіанта об’єкта проектування (для ДР -  математичних моде
лей, методів дослідження тощо);

-  інженерного рівня обґрунтувань усіх проектних рішень та обґрун- 
тувальний стиль викладення матеріалу пояснювальної записки;

-  матеріалів тестування програмних засобів та аналізу його резуль
татів.
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