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1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1  Мета та задачі дипломного проектування  
 

Процес підготовки інженерів у вищому навчальному закладі завершу-
ється виконанням кваліфікаційної роботи, якою є дипломний проект (ДП) 
або робота. Основною метою дипломування є: систематизація, поглиблення 
й закріплення теоретичних знань та практичних навичок; творче викорис-
тання отриманих знань, та втілення їх в рішення конкретних технічних й 
економічних задач; подальший розвиток розрахункової та графічної культу-
ри, а також розширення загальної ерудиції майбутнього фахівця; виявлення 
підготовки до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва. 

Під час дипломного проектування при постановці та рішенні конкре-
тних задач студент повинен виявити свої знання, навички та способи пра-
вильного використання теоретичних положень; уміння використовувати 
сучасні методи техніко-економічного аналізу для обґрунтування необхід-
ності та доцільності прийнятих рішень, уміння логічно й чітко викладати 
свої думки та пропозиції. 

Повнота та якість дипломного проекту визначають обсяг та глибину 
знань з спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”, а також харак-
теризують якість інженерної підготовки до самостійної роботи на вироб-
ництві. 

Згідно з метою дипломне проектування розв’язує задачі: 
- вибору технічного рішення, що має значну ефективність інвестицій 

за рахунок: застосування оптимальних енерго- й ресурсозбережних 
матеріалів й технологій, що прийняті на основі варіантних проробок; 
комплексної механізації масових і трудомістких робіт з найбільш по-
вним використанням будівельної техніки та обладнання; застосуван-
ня обчислювальної техніки для моделювання гідравлічних і теплоте-
хнічних режимів; 

- розробки заходів й технологічних рішень захисту навколишнього се-
редовища; 

- розробки заходів, що забезпечують експлуатаційну надійність й без-
пеку систем теплогазопостачання і вентиляції; 

- техніко-економічного аналізу проектних рішень та розрахунок еко-
номічного або соціального ефекту від впровадження запропонованих 
розробок. 
Дипломний проект є самостійною атестаційною роботою, на основі 

якої Державна екзаменаційна комісія оцінює знання випускника й вино-
сить рішення про присвоєння йому кваліфікації інженера. У зв’язку з цим 
задачі дипломування, склад даних для його виконання, зміст й обсяг, пов-
нота та якість проектів, вимоги до глибини техніко-економічних розробок, 
організація й методи проектування повинні бути максимально наближені 
до задач, вимог та умов виконання проектної документації в умовах виро-
бництва і відповідати чинним нормативним документам. 
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1.2 Тематика дипломного проектування  
 
Тематика дипломного проектування повинна відповідати сучасному 

стану науки і техніки в галузі теплогазопостачання, вентиляції та охорони 
повітряного басейну та бути актуальною. 

Право вибору дипломного проекту надається студенту. Студент про-
понує тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її виконання. Тема-
тика проектів передбачає проектування інженерних споруд з різними тех-
нологічними параметрами у відповідності з потребами замовників. Ця те-
матика включає: 

1. Газопостачання населених пунктів або мікрорайонів. 
2. Теплогазопостачання та вентиляція будівель. 
3. Вентиляція та кондиціювання промислових або цивільних будівель. 
4. Автомобільна газозаправна станція. 
5. Газоналивна станція. 
6. Теплопостачання та опалювання будівель. 
7. Теплопостачання мікрорайону. 
8. Теплопостачання підприємства з переробки сільськогосподарської 
продукції. 

9. Реконструкція котельні з переведенням котлів на газоподібне паливо. 
10. Підвищення термічного опору захисних конструкцій будівель. 
11. Реконструкція систем теплопостачання. 
12. Розробка систем створення мікроклімату в приміщенні. 
13. Газорозподільна станція. 
14. Реконструкція газонаповнювальної станції. 

 
Завдання для виконання дипломного проекту можуть бути реальни-

ми або навчальними. Навчальне завдання на проектування об'єктів вида-
ється кафедрою на підставі вихідних даних, що зібрані студентами в період 
переддипломної практики. Реальні  завдання видаються на замовлення 
підприємств, з якими є угоди на співпрацю. В цьому випадку студенти мо-
жуть  виконувати проробку варіантів окремих об'єктів, або окремі питання, 
що стосуються розробки технічної документації на будівництво реальних 
об'єктів. 

Комплексні дипломні  проекти виконуються декількома студентами 
випускаючої кафедри або студентами різних спеціальностей. Це надає мо-
жливість детально проробити окремі розділи проектів складних інженер-
них споруд і трудомісткість завдань. В комплексних дипломних проектах 
розробляються об’ємні і взаємопозв’язані науково-технічні задачі, кожна з 
яких складає тему одного дипломного проекту. 

Для виконання комплексного проекту студенти об’єднуються в тим-
часовий творчий колектив на чолі з загальним керівником. Назва комплек-
сного дипломного проекту складається з двох частин. 
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1.3  Застосування ЕОМ в дипломному проектуванні 
 
Комп’ютерна техніка застосовується в дипломному проектуванні для 

оформлення пояснювальної записки, виконання інженерних й економічних 
розрахунків, моделювання та креслень. 

Текст пояснювальної записки друкують за допомогою комп’ютера в 
текстовому редакторі МS DOS WORD-95, 97 або 2000 операційної системи 
Windows 95, 98 або 2000 (чи в іншому редакторі відповідної операційної 
системи) з міжрядковим інтервалом 1,5; шрифтом Times New Roman       
(14 пт) до тридцяти рядків на сторінці. 

Розрахунки за допомогою ЕОМ виконують з метою проробити більшу 
кількість конструктивних або технологічних рішень та визначити їх кошто-
рисну вартість й основні техніко-економічні показники прийнятих рішень. 

Математичне моделювання виконується з метою обґрунтування оп-
тимальних конструктивних й технологічних рішень. Обов’язковим є моде-
лювання гідравлічних режимів інженерних мереж та теплотехнічних хара-
ктеристик об’єктів з використанням ліцензованих пакетів прикладних про-
грам автоматизованого проектування. При розгляданні технологічних про-
цесів математичне моделювання може бути використане для імітації виро-
бничих процесів. 

З метою оволодіння системою автоматизованого проектування 
(САПР) та покращення якості оформлення графічної частини дипломного 
проекту креслення виконуються на ЕОМ за допомогою сучасних графіч-
них редакторів (Компас тощо). 

 
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

2.1 Загальні вимоги та терміни виконання розділів 
 
Після проходження переддипломної практики студент представляє 

кафедрі весь матеріал, що зібраний ним для виконання дипломного проек-
ту. Керівник дипломного проектування, що призначається кафедрою, пе-
ревіряє матеріал та визначає його відповідність й повноту для розробки 
дипломного проекту. При відсутності всіх необхідних даних він дає студе-
нту вказівку про додатковий збір матеріалів, рекомендує йому джерела їх 
отримання, а також установлює термін виконання роботи. 

До початку роботи над дипломним проектом керівник видає студен-
ту завдання установленої форми /додаток А/, в якому вказується тема, 
склад та зміст дипломного проекту та терміни його виконання. При необ-
хідності в завданні передбачаються консультанти з окремих розділів прое-
кту. Після отримання завдання й ознайомлення з ним студент складає 
план-графік виконання дипломного проекту, який перевіряється та візуєть-
ся керівником. Оформлене таким чином завдання представляється на за-
твердження завідуючому кафедри. 
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Студент-дипломник після отримання завдання самостійно виконує 
дипломний  проект.  Керівник дипломного проектування консультує  сту-
дента з питань, що виникають в процесі роботи, контролює повноту та 
якість виконання проекту, слідкує за виконанням графіка робіт. Раз у мі-
сяць кафедра контролює виконання графіка дипломного проектування. 

Для виконання  окремих розділів дипломного  проекту 
рекомендуються такі терміни:  

1 - ознайомлення з вихідними  даними, технічною й нормативно-
довідниковою  літературою, технологічним процесом                 0,5 тижня; 

2 – техніко-економічне обґрунтування варіантів проектних  
рішень                1  тиждень;  
3 – розробка технічної частини             3 тижні; 
4 - виконання організаційно-технологічного розділу        1 тиждень;  
5 - розробка заходів з експлуатації  та технічних  
     засобів  охорони  довкілля            0,5 тижня;  
6 - виконання розділів з безпеки життєдіяльності, 
охорони праці та цивільної оборони           0,5 тижня;  
7 – розробка техніко-економічних  показників        1 тиждень; 
8 – оформлення креслень та пояснювальної записки        0,5  тижня. 
У випадку незадовільного ходу виконання дипломного проекту або 

його низької якості кафедра може поставити питання про неможливість 
подальшого навчання студента. 

 

2.2 Керівник дипломного проекту  
 

На керівника дипломного проектування покладаються відповідні 
обов’язки та він несе певну відповідальність: 

1. Готує та видає індивідуальне завдання на дипломне проектування, 
чим визначає коло питань, які вирішуються студентом у ДП. Не пізніше 
тижневого терміну після завершення переддипломної практики остаточно 
коригує завдання з урахуванням підсумків практики. 

2. Затверджує та контролює графік виконання ДП. 
3. Консультує та організовує роботу дипломника з усіх питань дип-

ломного проектування, координує роботу з питань, які відносяться до ком-
петенції залучених консультантів. Здійснюючи загальне керівництво і по-
ставивши свій підпис у відповідних графах ДП, несе відповідальність за 
дотримання встановлених нормативних вимог. 

4. В разі необхідності може взяти на себе відповідальність за прави-
льність виконання всіх розділів та матеріалів ДП. 

5. Готує відгук на ДП і дипломне проектування з обов'язковою хара-
ктеристикою доцільності і обґрунтованості прийнятих дипломником рі-
шень. Визначає рівень його інженерної підготовки, ерудиції, творчого по-
тенціалу, ступінь самостійності у вирішенні поставленої задачі та дотри-
мання ним графіка проектування. Виставляє оцінку за виконаний проект та 
несе відповідальність за її об’єктивність. 
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6. Поставивши свій підпис у пояснювальній записці та графічній ча-
стині, керівник засвідчує цим достатню якість проекту, та належний рівень 
самостійної роботи дипломника. 

7. Як правило, має бути присутнім на захисті проектів дипломників, 
керівником яких він є. 

 

2.3  Консультанти дипломного проекту  
 

1. Завідувачем кафедри на пропозицію керівника проекту може при-
значатися консультант з розділів технічної та інших частини проекту з чи-
сла представників виробництва, науково-дослідних та проектних організа-
цій, викладачів суміжних кафедр. Він консультує дипломника та перевіряє 
відповідні розділи, ставить підпис на титульному листі, першому аркуші 
пояснювальної записки та відповідних аркушах графічної частини. 

2. Для консультування дипломника з питань, що містять техніко-
економічні обгрунтування та розрахунки економічних показників, може 
призначатися консультант з кафедри менеджмент організацій, який після 
завершення цих розділів перевіряє відповідні матеріали і ставить підпис на 
титульному листі пояснювальної записки. 

3. Консультант з питань, віднесених до циклу забезпечення безпеки 
життєдіяльності, може призначатися від кафедри охорони праці та безпеки 
життєдіяльності. Консультуючи дипломника при виконанні відповідного 
розділу ДП, він перевіряє якість його виконання та ставить підпис на титу-
льному листі пояснювальної записки. 

4. Завдання, що видаються консультантами окремих розділів, обов'я-
зково погоджуються з керівником проекту. 

 

2.4  Студент-дипломник 
 

1. Студент, який виконав усі вимоги навчального плану та склав усі 
передбачені ним заліки та екзамени, допускається до дипломного проекту-
вання. 

2. До початку переддипломної практики студент отримує від керів-
ника та консультантів конкретне завдання на підбір та опрацювання необ-
хідних матеріалів для виконання ДП. 

3. Якщо закріплена за студентом тема ДП з об'єктивних причин не 
може бути розроблена, то студент під час переддипломної практики або 
відразу після її закінчення може звернутися до завідувача кафедри з за-
явою про зміну теми проекту. Завідувач випускаючої кафедри разом із ке-
рівниками практики та проекту вирішує питання про доцільність її заміни. 

4. ДП - це самостійна (індивідуальна) кваліфікаційна робота студен-
та. Відповідальність за правильність рішень, обґрунтувань, розрахунків та 
якість оформлення несе студент - автор проекту. 

5. Дипломник зобов'язаний розробляти тему проекту з урахуванням 
перспективного розвитку галузі, використовуючи передові досягнення на-
уки і техніки, реалізуючи свої творчі задуми. 
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6. Згідно з встановленим графіком студент-дипломник зобов'язаний 
своєчасно подавати керівникові проекту результати роботи над дипломним 
проектом. 

7. Якщо студент подає на попередній захист несамостійно виконаний 
проект, про що, зокрема, свідчить його некомпетентність у рішеннях та 
матеріалах проекту, рішенням кафедри проект до захисту в ДЕК не допус-
кається, що супроводжується відповідною процедурою. 

 

2.5  Допуск до захисту у ДЕК 
 

До захисту у ДЕК допускаються ДП, теми яких затверджені наказом 
ректора, виконані з дотриманням нормативних вимог, що підтверджено 
підписами керівника та консультантів проекту, відгуком керівника і прото-
колом спеціального засідання випускаючої кафедри - попереднього роз-
гляду дипломних проектів і робіт.  

1. Допуск до захисту ДП у ДЕК здійснюється завідувачем кафедри, 
який приймає рішення на підставі підсумків попереднього розгляду кафед-
рою виконаних проектів, а в окремих випадках - самостійно. 

2. Дипломний проект, допущений до захисту в ДЕК, направляється 
завідувачем кафедри на рецензування або опанування з вилученим відгу-
ком керівника. 

3. Несамостійно виконаний проект, як і проект, у якому виявлені 
принципові помилки у прийнятих рішеннях, обґрунтуваннях, розрахунках 
та висновках, суттєві відхилення від вимог стандартів, до захисту в ДЕК не 
допускається. Витяг з протоколу засідання кафедри з відповідною ухвалою 
подається через директора інституту ректору. 

 

2.6  Рецензування та опанування дипломних проектів  
 

1.  Рецензент призначається із числа висококваліфікованих фахівців з 
інженерною освітою за поданням випускаючих кафедр. За некомпетент-
ність рецензента відповідає завідувач випускаючої кафедри. 

2. Рецензент після ретельного аналізу проекту складає рецензію за 
встановленою формою з висвітленням таких питань: 

- відповідність змісту ДП темі і завданню на дипломний проект;  
- актуальність теми, наявність замовлення проекту організацією, за-

твердження ТЗ чи завдання підприємством-замовником проекту тощо; 
- достатність вихідних даних на проект, їх спрямованість на пошуки 

оптимальних рішень з урахуванням останніх досягнень науки та техніки, 
обґрунтованість розробки ТЗ; 

- наявність багатоваріантного аналізу основної задачі на основі літе-
ратурного та патентного пошуку новітніх досягнень і розробок з техніко-
економічним обґрунтуванням оптимального варіанта, застосування варіан-
тних підходів при вирішенні усіх проектних задач; 

- глибина обґрунтувань прийнятих рішень, ступінь врахування фак-
торів безпеки життєдіяльності тощо; 
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- рівень пророблення основного рішення (синтез, аналіз, технічні 
розрахунки тощо), достатність глибини пророблення для створення дослі-
дного зразка; 

- науковий рівень (для робіт дослідницького характеру) та глибина 
експериментальних досліджень; 

- застосування ЕОМ для вирішення задач основної частини проекту 
(оптимізація, моделювання, САПР та ін.), застосування стандартних та 
оригінальних програм, наявність аналізу результатів та їх використання у 
проекті; 

- наявність у пояснювальній записці обґрунтування всіх проектних 
рішень, стиль її написання (обгрунтувальний чи описовий), відповідність 
оформлення вимогам діючих стандартів; 

- повнота відображення графічним матеріалом основного змісту ди-
пломного проекту, відповідність графічних матеріалів конкретному об'єкту 
проектування, вимогам ЕСКД; 

- практична цінність проекту, можливість його реалізації. 
3. Рецензент виставляє оцінку у відповідності з існуючими критерія-

ми оцінювання якості дипломних проектів (робіт) та ставить підпис на 
графічних матеріалах і на титульному листі пояснювальної записки. 

4. Опанування дипломних проектів проводиться на засіданні ДЕК 
членами комісії - викладачами випускаючих кафедр, фахівцями народного 
господарства, представниками від інших організацій. Попередньо опонент 
переглядає роботу, оцінює її якість у відповідності до існуючих критеріїв, 
заповнює відгук встановленого зразка та ставить підпис на титульному ли-
сті пояснювальної записки. Опонент бере безпосередню участь у процесі 
захисту ДП. 

5. Після отримання відгуку керівника (консультанта) та рецензії ніякі 
зміни або виправлення в ДП не допускаються. 

 

2.7  Перенесення термінів захисту дипломного проекту  
 

1. Студенту, який не захищав ДП у визначений графіком термін з по-
важних причин, підтверджених документально, може бути продовжений 
строк навчання з подальшим захистом проекту до наступного терміну ро-
боти ДЕК, але не більше ніж на один рік. 

2. Для продовження строку навчання студент повинен подати до ди-
рекції інституту особисту заяву на ім'я ректора університету та документи, 
які підтверджують поважність причин неможливості захисту проекту у ра-
ніше визначений термін. Після розгляду заяви і прийняття позитивного рі-
шення документи з рекомендацією директора інституту, декана і завідува-
ча випускаючої кафедри передаються до навчального відділу не пізніше, як 
за день до останнього за графіком засідання ДЕК із спеціальності. Після 
цього навчальним відділом готується проект наказу про перенесення тер-
міну захисту. 

3. Студенти, що не допущені до захисту ДП, та ті, що не захистили 
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їх, відраховуються з університету з отриманням академічної довідки і пра-
вом повторного захисту роботи протягом трьох років після закінчення 
ВДТУ. Для повторного захисту ДП відрахований студент до початку дип-
ломного проектування відповідного року подає заяву на ім'я ректора, заві-
зовану директором інституту, деканом та завідувачем випускаючої кафед-
ри, на підставі якої видається наказ про допуск до дипломного проекту-
вання та закріплюється тема дипломного проекту. 

 

3   СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 
 

3.1  Орієнтовний склад та обсяг дипломного проекту 
 

Складовими частинами дипломного проекту є пояснювальна записка 
та графічний матеріал  у вигляді креслень формату А1. 

Пояснювальна записка повинна відображати всі етапи проектування: 
техніко-економічне обґрунтування варіантів рішень, розробку технічної 
частини проектів теплогазопостачання і вентиляції; розробку організацій-
но-технологічних рішень будівництва запроектованих систем; розробку 
заходів з експлуатації, енергозбереженню й захисту довкілля; виконання 
розділів з безпеки життєдіяльності; розрахунок техніко-економічних пока-
зників та технічне завдання на проектування. 

Матеріал пояснювальної записки повинен бути опрацьованим і сис-
тематизованим з дотриманням таких вимог: чітка побудова; логічна послі-
довність; переконлива аргументація положень та їх чітке й точне форму-
лювання; конкретність і обґрунтованість рекомендацій. 

Структура, зміст та обсяги окремих розділів дипломного проекту-
вання  наведені в таблиці: 
Таблиця 3.1 – Структура та обсяги дипломного проекту 

Обсяг по частинах № 
п/п Назва  частини  проекту Пояснювальна 

записка, стор. 
Креслення, 
кількість 

1 2 3 4 
1 Вступ 2 ... 3 - 

2 Техніко-економічне обґрунтування варіантів 
проектних рішень 10 ... 14 1 

3 Технічна частина 40 ... 50 4 ... 5 
4 Організаційно-технологічна частина 10 ... 12 2 ... 3 
5 Технічні засоби охорони довкілля 8 ... 11 1 ... 2 
6 Заходи з енергозбереження й експлуатації 10 ... 19 1 
7 Охорона праці 4 ... 5 - 
8 Безпека життєдіяльності 3 ... 5 - 
9 Техніко-економічні показники 8 ... 10 - 
10 Висновки 1 ... 2 - 
11 Список літератури 3 ... 4 - 

              Р а з о м  80 ... 140 8 ... 12 
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Дані про обсяги окремих частин дипломного проекту є орієнтовни-
ми. Вони уточнюються керівником в залежності від теми дипломного 
проекту. 

 

3.2 Зміст пояснювальної записки 
 

Пояснювальна записка включає титульний лист, анотацію, зміст, 
вступ, основну проектну частину, висновки, список використаної літерату-
ри та додатки. Порядок розташування матеріалів в пояснювальній записці 
регламентується завданням на проектування та може бути різним. 

На титульному листі приводиться назва міністерства, якому підпо-
рядкований вуз; назва університету, інституту та факультету, де навчається 
студент; назва кафедри, на якій виконувався проект; повна назва теми дип-
ломного проекту; прізвище, ім’я та по батькові студента, керівника, рецен-
зента та консультантів (додаток Б). 

Анотація відображає основний зміст дипломного проекту в обсязі, 
що достатній для характеристики особливостей, можливості й галузі вико-
ристання результатів дипломного проектування. Обсяг анотації не повинен 
перевищувати однієї сторінки. Анотація складається на українській, 
російській та іноземній мовах, яку вивчав студент. 

В змісті вказують найменування розділів пояснювальної записки, які 
записують у відповідності до текстової частини з нумерацією розділів. В 
змісті вказують номери сторінок текстової частини, з якої розпочинається 
відповідний розділ, підрозділ та інше. 

У вступі коротко характеризують сучасний стан науково-технічної  
проблеми, що вирішується в дипломному проекті, вказують мету проекту-
вання, що витікає з задач, які вирішує суспільство. Необхідно чітко сфор-
мулювати назву та актуальність роботи, обґрунтувати необхідність та до-
цільність її  виконання. Також вказують об’єкт й предмет проектування, 
новизну одержаних результатів та їх практичне значення, апробацію та пу-
блікацію матеріалів, що розроблені. 

Основна частина пояснювальної записки складається з розділів, під-
розділів та пунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Основ-
ному тексту кожного розділу може передувати передмова. В кінці кожного 
розділу формулюють висновки із стислим наведенням отриманих в ньому 
результатів. 

Основна проектна частина включає техніко-економічне обґрунту-
вання, технічну частину, організаційно-технологічний розділ, заходи по 
експлуатації та технічним засобам довкілля, розділи з безпеки життєдіяль-
ності, охорони праці та цивільної оборони, розрахунки техніко-
економічних показників. 

Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки виконуєть-
ся після ретельного критичного вивчення новітньої періодичної вітчизня-
ної та зарубіжної літератури, пошуку в системі Internet, якісного порівнян-
ня з іншими аналогами та з врахуванням досвіду передового виробництва. 
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Основна технічна частина виконується у відповідності з темою прое-
кту. В ній o6ов’язково необхідно проаналізувати сучасний стан питання, 
розв’язанню якого присвячений дипломний проект, проаналізувати отри-
мані результати. Всі технічні й економічні рішення повинні бути в достат-
ній мірі обґрунтуванні техніко-економічними розрахунками, а також логі-
чними та переконливими доказами. Прийняті рішення повинні ґрунтува-
тись на останніх досягненнях світової та вітчизняної науки й передового 
виробничого досвіду. Бажано обґрунтувати окремі рішення результатами 
досліджень студента, що виконані в період навчання. 

В технічних та економічних розрахунках необхідно використовувати 
діючі нормативні положення й технічні вказівки, а також сучасні методи 
розрахунків з використанням обчислювальної техніки. В розрахунках не 
допускається переписування виводів формул із підручників. Коротко ре-
феруються нові оригінальні роботи, які не включені в загально відомий пе-
релік літератури. 

Текстова частина проекту повинна ілюструватися розрахунковими 
схемами, фотографіями, графіками, результатами моделювання на 
обчислювальних машинах та іншими матеріалами. 

Організаційно-технологічний розділ містить елементи проекту виро-
бництва будівельних й монтажних робіт. Розробляються технологічні кар-
ти на один-два технологічних процеси, вибираються основні механізми й 
пристосування. При цьому необхідно враховувати сучасний рівень розвит-
ку технології будівництва з забезпеченням підвищення якості виконаних 
робіт, продуктивності праці, скорочення термінів будівельно-монтажних 
робіт при умові безпеки праці й комплексній механізації виробничих про-
цесів. Розділ організація будівельно-монтажних робіт включає календар-
ний план або сітковий графік, графіки постачання машин і матеріалів, гра-
фіки руху робочої сили та розробку будгенплану. 

В розділі з експлуатації визначається структура служби експлуатації 
для конкретної системи теплогазопостачання та вентиляції, технічний на-
гляд під час будівництва й прийняття їх в експлуатацію. Розглядаються пе-
реліки робіт при експлуатації конкретного об’єкта відповідно завданню на 
проектування й розробляються заходи з енерго- та ресурсозбереженню. 

В розділі з охорони довкілля визначаються джерела забруднення, 
якісні та кількісні показники забруднювачів, їх вплив на людей та навко-
лишнє середовище. Розробляються організаційно-технологічні і технічні 
засоби по захисту довкілля та використанню вторинних енергоресурсів. 

В розділі безпека життєдіяльності розглядаються питання охорони 
праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки. Звертається увага на фун-
кціонування об’єктів, що проектуються, під час їх експлуатації в надзви-
чайних ситуаціях. 

Розділ техніко-економічні показники включає кошторисні розрахун-
ки, розрахунки економічного ефекту від прийнятих проектних рішень, ви-
значення і аналіз техніко-економічних показників проекту. Кошторисні 
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розрахунки складаються з локального кошторису на загальнобудівельні 
або спеціальні монтажні види робіт, об’єктного та зведеного кошторисів, 
що виконані за діючою концепцією ціноутворення в будівництві з враху-
ванням чинного законодавства. Для визначення переваг проектних рішень 
розраховують техніко-економічні показники, які зіставляють з норматив-
ними або з показниками проектів-аналогів. 

Висновки включають коротку оцінку результатів роботи, їх відпові-
дність вимогам завдання й техніко-економічній ефективності. Вказується 
галузь використання результатів дипломного проекту або проектно-
конструкторської документації. Підкреслюється чим закінчилось дипломне 
проектування: отриманням нових експериментальних або теоретичних да-
них; розробкою технічної документації на виготовлення експерименталь-
ного або серійного зразка. 

До додатку включаються великі за формою та обсягом розрахункові 
таблиці допоміжних цифрових даних та графіки, довідники й інші матеріа-
ли, що доповнюють текстову частину проекту. Додатки розміщують в по-
рядку появи посилання в тексті основних розділів. 

За списком використаної літератури наводиться вся література, що 
була використана при виконанні дипломного проекту. Вся література роз-
міщується в порядку, в якому на неї були посилання за текстом. 

 

3.3 Зміст графічної частини 
 

Графічний матеріал, що включає комплекс графічних креслень та 
плакатів, повинен наочно характеризувати основні висновки, рішення та 
пропозиції дипломника. На кресленнях в логічній змістовній формі треба 
показати типи, конструкції та розміри основних споруд, що передбачені 
проектом. 

Робочі креслення, які призначені для впровадження будівельних і 
монтажних робіт, об’єднують в комплекти за марками, наприклад, архітек-
турно-будівельні рішення – АБ, генеральний план – ГП тощо. 

Зміст графічної частини визначається тематикою дипломного проек-
ту, але обов’язковим є такі креслення: будівельний генеральний план; пла-
ни й розрізи основних споруд й конструкцій, що характеризують технічну 
частину, технологічні карти на основні види робіт, календарний або сітко-
вий план виконання робіт по об’єкту з графіками руху машин та механіз-
мів і робітників. 

На будівельному генеральному плані показують розміщення спору-
джених постійних і тимчасових будівель та споруд, а також визначені ра-
ціональний склад і розміщення об’єктів будівельного господарства з ме-
тою максимальної ефективності їх використання з урахуванням вимог охо-
рони праці та пожежо- і вибухонебезпеки. На креслені будівельного гене-
рального плану вказують розміщення загального плану будівельного май-
данчика з нанесеними на ньому постійними будівлями та спорудами, зна-
ками геодезичної розмічувальної основи і об’єктами тимчасового будіве-
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льного господарства. Також наводять експлікацію основних постійних і 
тимчасових будівель та споруд; умовні позначення, прийняті на будівель-
ному плані; техніко-економічні показники. При розробленні будівельного 
генерального  плану  необхідно  дотримуватися  вимог  ДСТУ Б А.2.4-2-95 
та  ДСТУ Б А.2.4-6-95. 

На кресленнях, що характеризують технічну й технологічну частину, 
відповідно з тематикою й завданням на дипломне проектування зображу-
ють плани типових поверхів з запроектованим технологічним й інженер-
ним обладнанням, аксонометричні схеми інженерних мереж будівель та 
споруд з відповідною запірною й регулюючою арматурою. Детально на 
кресленнях зображують окремі відповідальні вузли споруд та інженерних 
мереж. При розробленні робочих креслень технічної частини проекту не-
обхідно дотримуватися вимог ДСТУ Б А.2.4-4-99. 

Технологічні карти розробляють на будівельні або монтажні проце-
си, які визначені завданням на дипломний проект. У технологічній карті 
відповідно до ДБН А.3.1-5-96 наводяться: 

- ескізи конструктивних частин споруд, де виконуються роботи; 
- схеми організації будівельного майданчика і робочої зони на час 

виконання даного виду робіт із зазначенням всіх основних розмі-
рів місць розташування машин, установок, складів основних ма-
теріалів, виробів та конструкцій тощо; 

- методи послідовності виконання робіт, розбивка споруди на за-
хватки та ділянки, способи транспортування матеріалів і констру-
кцій до робочих місць; 

- типи риштувань, монтажної оснастки і пристосувань; 
- професійний і кількісно-кваліфікаційний склад будівельних під-

розділів; 
- графік виконання робіт і калькуляція трудових затрат; 
- вказівки щодо здійснення контролю і оцінки якості робіт; 
- перелік прихованих робіт, на які необхідно складати акти; 
- рішення з техніки безпеки, пожежо- і вибухонебезпеки. 
В календарному плані виконання робіт на об’єкті відображують: пе-

релік і обсяг будівельних, монтажних та спеціальних робіт, які підлягають 
виконанню; кількість, типи й марки будівельних машин, обладнання, інве-
нтарю та пристроїв; професійний та кількісно-кваліфікаційний склад робі-
тників; інтенсивність та тривалість виконання кожного виду робіт; трудо-
місткість виконання кожного виду робіт. Також встановлюється організа-
ційна й технологічна послідовність виконання будівельних процесів та їх 
взаємозв’язок у часі. Трудомісткість робіт і кількість машино-змін роботи 
будівельних машин і обладнання визначається за діючими одиницями або 
відомчими та місцевими нормами і розцінками. 
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4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

4.1 Вимоги до оформлення пояснювальної записки  

Пояснювальна записка до дипломного проекту виконується згідно з 
вимогами Єдиної системи конструкторської документації й основних вимог 
проектної та робочої документації для будівництва (ДСТУ Б А .2.4-4-99). 

Текстові документи виконуються одним із способів: машинописним - 
на одній стороні листа через 1,5...2 інтервали; рукописним способом з висо-
тою букв і цифр на менше 2,5 мм. Цифри та букви необхідно писати чітко. 

Віддаль  від рамки аркуша до початку тексту слід залишати: на поча-
тку  рядка не менше 5 мм, а в кінці рядка - не менше 3 мм. 

Віддаль від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або 
нижньої  рамки аркуша повинна бути не менше 10 мм. 

Абзаци в тексті розпочинаються відступом 15-17 мм. Помилки або 
описки допускається виправляти підчисткою або закрашуванням білою 
фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту. Розриви листів, 
помарки і сліди неповністю підчищеного тексту не допускаються.  

Титульний лист для кожного розділу пояснювальної записки викону-
ється на форматі А-4 (210×297 мм) з рамкою (ліворуч - 20 мм, а зверху, 
знизу і праворуч - по 5 мм) і штампом. Назва кожного розділу пишеться 
великими буквами по відношенню до тексту. 

Аркуші пояснювальної записки дипломного проекту повинні мати 
наскрізну нумерацію (арабськими цифрами, що проставлені в рамці). Запи-
ска виконується на листах формату А-4 (210×297 мм), на які наноситься 
рамка, з полями: зліва  - 20  мм і від інших граней - 5 мм. 

Основний надпис для наступних аркушів текстової  документації 
розміщують з правої сторони аркуша знизу (130×15), в якому дають  по-
значення документа та порядковий номер аркуша. 

Текст основної частини пояснювальної записки поділяють на розді-
ли, підрозділи, пункти та підпункти. Розділи, підрозділи, пункти і підпунк-
ти нумеруються арабськими цифрами, згідно з наведеним прикладом: 

1.1   Нумерація пунктів першого розділу 
1.2  
 
2.1.1 Нумерація пунктів першого підрозділу другого розділу 
2.1.2  
Віддаль між заголовком і текстом – 15 мм; між заголовками розділу і 

підрозділу 8-10 мм. Кожний розділ необхідно розпочинати з нової сторінки. 
В тексті пояснювальної  записки не дозволяється: 
- скорочувати позначення одиниць фізичних величин; 
- використовувати скорочення слів, крім встановлених правилами 

орфографії;  
- використовувати математичні знаки без цифр, наприклад, 
  ≥, ≤ , = , а також знаки №  і  %. 
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Всі формули, якщо їх більше однієї, нумеруються арабськими циф-
рами в рамках розділу. Номер формули складається з номера розділу і по-
рядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номери 
формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в 
круглих дужках. Наприклад, 

М = m / n .          (4.1) 
Всі ілюстрації,  якщо їх більше однієї в тексті, нумерують в рамках 

розділу арабськими цифрами, наприклад, рис.1.1., рис. 1.2. 
Цифровий матеріал пояснювальної записки, як правило, оформляють 

у вигляді таблиць (журналів). Таблиця може мати заголовок, який слід пи-
сати малими буквами (крім першої великої) і розміщати над таблицею. Ви-
сота рядків в таблиці повинна бути не менше 8 мм. При перенесенні таб-
лиці на наступний аркуш, заголовок розміщують тільки над першою час-
тиною, над наступними частинами пишуть слово “Продовження”,  напри-
клад: “Продовження табл. 2.1”. Всі таблиці, якщо їх в роботі більше однієї, 
нумерують в рамках розділу цифрами. 

Ілюстрації та таблиці необхідно подавати безпосередньо після текс-
ту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації та табли-
ці, які розміщуються на окремих сторінках, включають до загальної нуме-
рації сторінок. 

 

4.2 Вимоги до оформлення графічної частини 
 

Графічна частина дипломного проекту виконується на кресленнях фо-
рмату А1 (841×594). Кожне креслення повинно мати рамку з полями: ліво-
руч на кресленні поле з рамкою – 20 мм; знизу, зверху та праворуч - по 5 мм. 

В правому нижньому кутку розміщують штамп, в якому зазначають 
найменування вищого навчального закладу, інституту, факультету, шифр 
спеціальності, номер студентського квитка, двозначний номер кафедри, 
двозначний номер дипломного проекту, тему дипломного проекту, зміст 
креслення, назву зображень на листі, масштаб, загальну кількість креслень 
в проекті і номер даного листа, прізвище виконавця, консультанта з даного 
розділу проекту, керівника, завідувача кафедрою, рецензента.  

Графічна частина проекту повинна виконуватись з врахуванням ви-
мог “Єдиної системи конструкторської документації” /ЕСКД/ та “Єдиної 
документації для будівництва” (СПДБ).  

Плани, перерізи, окремі деталі та вузли повинні креслитись в масш-
табі, згідно з стандартами (ДСТУ Б А.2.4-4-99).  

Використовують такі масштаби: 
- масштаби зменшення: 
1:2;  1:4;  1:5;  1:10;  1:20;  1:50;  1:100;  1:200;  1:400;  1:500;  1:1000; 
- масштаби збільшення:  2:1;  5:1;  10:1. 
Якщо необхідно яку-небудь деталь або вузол зобразити в масштабі, 

що відрізняється від наведених в штампі, тоді необхідний масштаб проста-
вляється під підписом деталі або вузла, наприклад 
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Вузол А 
М 1:10 
Лист можна розташовувати горизонтально або вертикально. Компо-

нування графічної частини проекту узгоджується з керівником. 
На планах і перерізах розміри проставляються в міліметрах, на ген-

планах в метрах. 
Елементи систем опалення та газопостачання вказують умовними 

графічними позначками; елементи систем вентиляції і кондиціювання по-
вітря, а також обладнання систем теплогазопостачання установок систем 
(наприклад, опалювальні агрегати, насоси) у вигляді графічних зображень. 
Трубопроводи діаметром більше 100 мм на фрагментах і вузлах   зображу-
ють двома лініями. 

Детальовані креслення повинні мати всі необхідні розмірі, що в по-
дальшому використовуються для визначення кількості матеріалів, об’єму 
робіт, кубатури будинку і загального уявлення про величину об’єкта. 

Специфікацію матеріалів і обладнання розташовують над штампом. 
Ширина таблиць, умовних позначок і технічних вказівок повинна 

бути такою ж, як і ширина штампа. 
Не рекомендується кінцеве оформлення креслення без перевірки йо-

го консультантом. Спочатку креслення розробляють в тонких лініях, і ли-
ше після узгодження з консультантом можна їх обводити і виконувати від-
повідні надписи. 

 
5  ЗАХИСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

5.1 Підготовка дипломного проекту до захисту та його захист 

Завершений дипломний проект, що включає пояснювальну записку 
та креслення, з відгуком керівника здається на кафедру за три дні до захис-
ту. Після ознайомлення з містом та оформленням завідуючий кафедрою 
вирішує питання про допуск до захисту та направляє його на зовнішню ре-
цензію або призначає опонента. 

Кафедра визначає рецензентів із числа висококваліфікованих спеціа-
лістів тих підприємств та організацій, за матеріалами яких виконано дип-
ломний проект, та куди направляється на роботу випускники. За вимогою 
рецензентів  студент зобов’язаний давати необхідні пояснення зі всіх пи-
тань, що виникають при розгляданні проекту. 

Рецензію та дипломний проект, що підписані рецензентом та завірені 
печаткою підприємства, студент представляє до захисту на кафедру. В рецен-
зії відмічається відповідність змісту темі, повнота та глибина проробки техні-
чних питань, реальність та практичну цінність запропонованих заходів. В кі-
нці рецензії дається загальна оцінка роботи за дванадцятибальною шкалою.  

Попередній захист дипломного проекту відбувається на кафедрі в 
присутності керівника та інших викладачів. Студент повинен заздалегідь 
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підготувати тези доповіді. Доповідь повинна бути коротка на 10 – 15 хви-
лин, але змістовна. Немає необхідності переказувати повністю зміст всіх 
розділів. Необхідно коротко охарактеризувати об’єкт проектування, суть 
запропонованих заходів та технічних рішень, методику та техніку розраху-
нків, а також обґрунтувати їх ефективності. Під час доповіді необхідно 
звертати увагу на демонстраційні матеріали, коротко роз’яснювати їх при-
значення та зміст. 

Захист дипломного проекту відбувається на відкритому засіданні Дер-
жавної екзаменаційної комісії (ДЕК). Після доповіді студент відповідає на 
питання членів ДЕК та присутніх на засіданні. Потім зачитують відгук 
керівника та рецензента або опонента. На закінчення дипломнику надається 
можливість відповісти на зауваження керівника, рецензента або опонента. В 
кінці захисту, після закритої наради, голова ДЕК оголошує її результати. 

Дипломний проект оцінюється за дванадцятибальною системою. Рі-
шення про оцінку приймається в ДЕК відкритим голосуванням більшістю 
голосів. Оцінка дипломного проекту є комплексною й враховує рівень тео-
ретичної підготовки студента; якість проекту та доповіді; професійну та 
загальну ерудицію студента, що виявлена в дипломному проекті, доповіді, 
відповідях на зауваження рецензента та запитання членів ДЕК; оцінку про-
екту рецензентом та керівником. 

Студент, що не виконав дипломний проект в установлений термін 
або отримав за результатами захисту незадовільну оцінку, відраховується з 
університету. Йому надається право захисту дипломного проекту протягом 
наступного року. 

 
5.2 Критерії оцінювання якості та захисту дипломних  проектів  

Дипломний проект є кваліфікаційною роботою. До нього ставиться 
комплекс вимог, тому оцінка якості дипломних проектів є багатокритеріа-
льною задачею. При визначенні оцінки за дипломний проект (дипломну 
роботу) враховується якість його виконання, рівень захисту, а також дося-
гнення студента протягом навчання. 

12 балів. Студентом виконана дипломна робота дослідницького ха-
рактеру, яка має елементи наукової новизни і закінчена розробленням кін-
цевих результатів, або дипломний проект містить науково-дослідну части-
ну, що стосується теми  ДП. ДП виконані з широким використанням ЕОМ, 
у тому числі з складанням власних програм, з використанням 
комп’ютерної графіки при оформленні. Дотримані нормативні вимоги до 
оформлення. 

Студент при захисті виявляє особливі творчі здібності, глибокі сис-
тематизовані знання з рішення питань теплопостачання і вентиляції, охо-
рони праці та навколишнього середовища. Він показує уміння у лаконічній 
формі викладати основні ідеї і проектні рішення, доводити свої ідеї з пере-
конливою аргументацією при відповідях на запитання членів ДЕК. 
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11 балів. Проект виконаний на замовлення підприємства або окремі 
результати його можуть бути реалізовані у практиці (дипломна робота має 
науково-практичний характер). Виконані 3-4 варіанти рішень основної зада-
чі, є варіантні пророблення у інших розділах, представлені варіанти мають 
творчий, оригінальний характер, відрізняються від традиційно прийнятих. 

Усі прийняті технічні і технологічні рішення обґрунтовані, підтвер-
джені відповідним аналізом і розрахунками, які виконані за сучасними ме-
тодами з урахуванням усіх вихідних факторів. ЕОМ використовується для 
оформлення та рішення завдань головної частини проекту (моделювання, 
оптимізація, розрахунок складних статично-невизначених систем) та ін-
ших частин (технічні розрахунки). 

ДП містить усі необхідні розділи і елементи, які відповідають за-
вданню. Оформлення графічної частини і пояснювальної записки повністю 
відповідає вимогам норм. 

Студент при захисті виявляє  глибокі систематизовані знання з рі-
шення питань теплопостачання і вентиляції, охорони праці та навколиш-
нього середовища, використовує набуті знання і вміння у нестандартних 
ситуаціях, самостійно оцінює різноманітні явища і факти, виявляючи осо-
бисту позицію щодо них; вміє у лаконічній формі викладати основні ідеї і 
проектні рішення, вільно висловлює власні думки, аргументовано відпові-
дає на запитання членів ДЕК. 

10 балів. Окремі результати проекту можуть бути реалізовані у 
практиці (дипломна робота має науково-практичний характер). Виконані   
3-4 варіанти рішень основної задачі, є варіантні пророблення у інших роз-
ділах, представлені варіанти основного рішення відрізняються від тради-
ційно прийнятих, враховують останні досягнення у будівельній галузі. 

Усі прийняті технічні і технологічні рішення обґрунтовані, підтвер-
джені відповідним аналізом і розрахунками, які виконані за сучасними ме-
тодами з урахуванням усіх вихідних факторів. ЕОМ використовується для 
оформлення та рішення завдань головної частини проекту (розрахунок 
складних статично-невизначених систем, оптимізація технологічних рі-
шень) та інших частин (технічні розрахунки). 

ДП містить усі необхідні розділи і елементи, які відповідають за-
вданню. Оформлення графічної частини і пояснювальної записки повністю 
відповідає вимогам норм. 

Студент при захисті виявляє глибокі систематизовані знання з рі-
шення питань будівництва, охорони праці та навколишнього середовища, 
оцінює окремі факти і явища, вміння у лаконічній формі викладати основні 
ідеї і проектні рішення, відповідати на запитання членів ДЕК. 

9 балів. Проект виконаний на основі реального проектного рішення, 
одержані технічні результати мають переваги у порівнянні з аналогом. Ви-
конані три варіанти рішень основної задачі, є варіантні пророблення у ін-
ших розділах. Представлені варіанти основного рішення відрізняються від 
традиційно прийнятих та враховують останні досягнення у галузі. 
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Усі прийняті технічні і технологічні рішення обґрунтовані, підтвер-
джені відповідним аналізом і розрахунками, які виконані за сучасними ме-
тодами з урахуванням усіх вихідних факторів, але глибоке пророблення 
спостерігається тільки для основного рішення. 

ЕОМ використовується для рішення завдань головної частини прое-
кту (розрахунок складних статично-невизначених систем, оптимізація тех-
нологічних рішень) та інших частин (технічні розрахунки). ДП містить усі 
необхідні розділи і елементи, які відповідають завданню. 

Оформлення графічної частини і пояснювальної записки повністю 
відповідає вимогам норм. 

Студент при захисті виявляє повні знання з рішення питань теплога-
зопостачання і вентиляції, знання нормативних документів з проектування, 
охорони праці та навколишнього середовища. Він вільно розв’язує задачі у 
стандартних ситуаціях, при захисті допускає несуттєві помилки та неточ-
ності, відповідає не на усі запитання членів ДЕК, але вміє професійно від-
стоювати свою точку зору. 

8 балів. Проект виконаний на основі реального проектного рішення, 
одержані технічні результати мають переваги у порівнянні з аналогом. Ви-
конані три варіанти рішень основної задачі. Представлені варіанти основ-
ного рішення відрізняються від традиційно прийнятих та враховують 
останні досягнення у галузі. 

Усі прийняті технічні і технологічні рішення обґрунтовані, підтвер-
джені відповідним аналізом і розрахунками, які виконані за сучасними ме-
тодами з урахуванням усіх вихідних факторів, але глибоке пророблення 
спостерігається тільки для основного рішення. ЕОМ використовується для 
рішення завдань головної частини проекту (розрахунок складних статично-
невизначених систем, оптимізація технологічних рішень або технічні роз-
рахунки). 

ДП містить усі необхідні розділи і елементи, які відповідають за-
вданню. Оформлення графічної частини і пояснювальної записки повністю 
відповідає вимогам норм. 

Студент при захисті виявляє  повні знання з рішення питань теплога-
зопостачання і вентиляції, знання нормативних документів з проектування, 
охорони праці та навколишнього середовища. Він вміє зіставляти, узагаль-
нювати, систематизувати інформацію під керівництвом керівника. При за-
хисті допускає несуттєві помилки та неточності, відповідає не на усі запи-
тання членів ДЕК. Відповіді правильні по суті, але не завжди достатньо 
повні і чітко сформульовані. 

7 балів. Проект виконаний на основі реального проектного рішення, 
одержані технічні рішення мають переваги у порівнянні з аналогом. 
Виконані три варіанти рішень основної задачі, представлені варіанти 
основного рішення відрізняються від традиційно прийнятих. Усі прийняті 
технічні і технологічні рішення обґрунтовані, підтверджені відповідним 
аналізом і розрахунками, які виконані за сучасними методами з 
урахуванням усіх вихідних факторів, але глибоке пророблення 
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хідних факторів, але глибоке пророблення спостерігається тільки для ос-
новного рішення. 

ЕОМ використовується для рішення завдань головної частини прое-
кту (технічні розрахунки). ДП містить усі необхідні розділи і елементи, які 
відповідають завданню. Оформлення графічної частини і пояснювальної 
записки повністю відповідає вимогам норм. 

Студент при захисті виявляє достатньо повні знання з рішення пи-
тань теплогазопостачання і вентиляції, знання нормативних документів з 
проектування, охорони праці та навколишнього середовища. Він здатний 
застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити 
окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. При захисті 
допускає несуттєві помилки та неточності, відповідає не на усі запитання 
членів ДЕК, відповіді недостатньо чіткі. 

6 балів.  Проект виконаний на основі реального проектного рішення. 
Виконані 2-3 варіанти рішень основної задачі, представлені варіанти 

основного рішення не є типовими. Не усі прийняті технічні і технологічні 
рішення обґрунтовані, підтверджені відповідним аналізом і розрахунками, 
які виконані за сучасними методами з урахуванням усіх вихідних факторів, 
але для основного рішення ця вимога виконується. 

ЕОМ використовується для рішення завдань головної частини прое-
кту (технічні розрахунки). ДП містить усі необхідні розділи і елементи, які 
відповідають завданню. Оформлення графічної частини і пояснювальної 
записки має відхилення від вимог норм. 

Студент може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою керівника 
може аналізувати матеріал, робити висновки. Доповідь при захисті по суті 
вірна, але побудована нечітко, нелогічно, містить неточності. Відповіді на 
запитання не повні, містять неточності. 

5 балів.  Проект виконаний на основі реального проектного рішення. 
Виконано не менше двох варіантів рішень основної задачі, представ-

лені варіанти основного рішення не є типовими. Не усі прийняті технічні і 
технологічні рішення обґрунтовані, підтверджені відповідним аналізом і 
розрахунками, які виконані за сучасними методами з урахуванням усіх ви-
хідних факторів, але для основного рішення ця вимога виконується. 

ЕОМ використовується для рішення завдань головної частини прое-
кту (технічні розрахунки). ДП містить усі необхідні розділи і елементи, які 
відповідають завданню. Оформлення графічної частини і пояснювальної 
записки має відхилення від вимог норм. 

Студент при захисті виявляє задовільні знання програмного матеріа-
лу на рівні, вищому за початковий, здатний за допомогою керівника логіч-
но відтворити значну його частину. При відповіді на запитання утрудня-
ється у деяких положеннях, відповіді не повні. 

4 бали.  Проект виконаний на основі реального проектного рішення. 
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Виконано не менше двох варіантів рішень основної задачі, представ-

лені варіанти основного рішення не є типовими. Не усі прийняті технічні і 
технологічні рішення обґрунтовані, підтверджені відповідним аналізом і 
розрахунками, які виконані за сучасними методами з урахуванням усіх ви-
хідних факторів, але для основного рішення ця вимога виконується. 

ЕОМ використовується для рішення завдань якоїсь частини проекту 
(технічні розрахунки). ДП містить усі необхідні розділи і елементи, які 
відповідають завданню. Оформлення графічної частини і пояснювальної 
записки має відхилення від вимог норм. 

Студент при захисті виявляє задовільні знання програмного матеріа-
лу на початковому рівні. При відповіді на запитання утрудняється у деяких 
положеннях , відповіді не повні, на половину запитань відповідей немає. 

1-3 балів. Проект виконаний на основі реального проектного рішення. 
Виконано не менше двох варіантів рішень основної задачі, представ-

лені варіанти основного рішення є типовими. Не усі прийняті технічні і 
технологічні рішення обґрунтовані, підтверджені відповідним аналізом і 
розрахунками, які виконані за сучасними методами з урахуванням усіх ви-
хідних факторів, але для основного рішення ця вимога виконується. 

ЕОМ не використовується. ДП містить усі необхідні розділи і елеме-
нти, які відповідають завданню. Оформлення графічної частини і поясню-
вальної записки має відхилення від вимог норм. 

Студент працював над проектом неритмічно, теоретичним матеріа-
лом володіє на елементарному рівні або на рівні окремих фрагментів. При 
захисті викладає матеріал уривчастими реченнями, утруднюється у обґру-
нтуванні рішень, прийнятих у проекті, на запитання членів ДЕК дає невірні 
відповіді (до 70%). 
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