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Вимоги щодо написання 

та складання курсового

та дипломного проектів

Інформаційно-

методичний центр



Облік годин, які відводяться для 

курсового і дипломного проектування

Розрахунок і облік навчальної роботи 
викладачів, які ведуть курсове та дипломне 
проектування, проводиться відповідно до 
наказу Міністерства освіти України № 103 від 
14.05.1998 р. 

За одним керівником закріплюється до 
восьми дипломних проектів (робіт).



Курсове проектування

Курсове проектування має мету закріпити і 

систематизувати знання учнів (студентів) із загальнотехнічних і 

спеціальних дисциплін, розвивати в учнів (студентів) навики 

самостійної роботи і навчити їх практично застосовувати 

одержані ними теоретичні знання при вирішенні питань 

виробничого характеру.

Курсові проекти виконуються після закінчення теоретичної 

частини навчальної дисципліни або розділу, який забезпечує 

наявність знань, достатніх для виконання курсового проекту 

(роботи) з даної навчальної дисципліни.



Структура курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка (20-30 сторінок)

Вступ.

Обгрунтування проектування.

Вихідні дані (характеристика об'єкта).

Розрахунково-пояснювальна частина проекту.

Обгрунтування економічної доцільності проектування.

Заходи з охорони праці.

Заходи з основ охорони природи та екології.

Висновки та пропозиції.



Графічна частина проекту

(складає 1-2 аркуші)

Технологічні та принципові електричні схеми, 

конструктивне креслення, розрахунково-монтажні таблиці.

Захист курсових проектів (робіт) проводиться на 

відкритому засіданні комісії, яка призначається наказом 

директора навчального закладу. Комісія створюється щорічно 

(як правило на початку року) і діє протягом календарного 

року.

До складу комісії можуть входити: директор, заступник 

директора з навчально-виробничої частини, старші майстри 

(зав. відділеннями), голови методичних (циклових) комісій, 

викладачі-керівники, провідні спеціаліста виробництва.



Студентом на захист представляються:

- рецензія-відгук викладача-керівника;

- пояснювальна записка;

- графічна частина;

- ілюстративний матеріал;

- фактичний матеріал.

Для захисту курсового проекту (роботи) учень (студент) 

готує доповідь довільної форми, яка за часом не повинна 

перевищувати 10-15 хв. Після доповіді учню (студенту) 

задають питання члени комісії і присутні на захисті. Результати 

захисту визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, 

“задовільно” та “незадовільно”.

Учень (студент), який не захистив курсовий проект,

допускається після його доопрацювання до повторного захисту 

протягом сесії.



Зміст та оформлення дипломного і 

курсового проекту

Дипломний проект – самостійна, творча робота, яка 

носить технологічно-конструкторський характер, відображає 

рівень теоретичних знань і практичних навичок випускника, 

його здатність до професійної діяльності як фахівця.

Вимоги до дипломного проекту:

- цілеспрямованість у розв’язанні завдань;

- чіткість структури та логічність викладення матеріалів;

- переконливість аргументації та доказовість висновків;

- лаконічність формулювань;

- узагальнення результатів та обгрунтованість

пропонованих практичних рекомендацій виробництва.



Зміст та оформлення дипломного і 

курсового проекту

Дипломний проект повинен бути 

виконаний українською мовою.

У дипломному проекті не повинно бути 

переписаних з підручника положень і 

формулювань, а допускається лише посилання 

на них.



Зміст та оформлення дипломного і 

курсового проекту

Пояснювальна записка містить:

- вступ з обґрунтуванням теми та завдання;

- огляд спеціальної літератури з аналізом стану, перспектив, 

проблем і напрямів реалізації завдань, що вирішуються в проекті;

- технологічну частину з методикою вибору і розрахунками 

основних техніко-експлуатаційних параметрів технічних і 

технологічних систем та окремих об’єктів;

- розрахунки та обґрунтування запропонованих інженерно-

конструкторських рішень;

- обґрунтування екологічної і економічної доцільності та аналіз 

економічної ефективності розробки;

- заходи з охорони праці;

- висновки та пропозиції від виробника.



Зміст та оформлення дипломного і 

курсового проекту

Графічна частина містить:

- схеми технологічних процесів;

- конструкторські креслення об’єкта розробки, окремих його частин, 

деталей;

- таблиці (графіки) з показниками використання та економічної 

ефективності розробки.

Для дипломного проекту об’єм пояснювальної записки повинен 

становить:

- 50-70 сторінок рукописного тексту;

- 20-40 машинописного тексту.

Для курсового проекту (роботи) об’єм пояснювальної записки 

повинен становить:

- 20-25 сторінок рукописного тексту;

- 10-15 машинописного тексту.



Організація виконання курсових і 

дипломних проектів

Для надання допомоги учням (студентам) при виконанні дипломного 
проекту наказом директора навчального закладу призначаються 
керівники дипломного проектування з числа викладачів спеціальних 
дисциплін або кваліфікованих фахівців інших організацій.

Для кожного керівника дипломного проектування може бути 
закріплено не більше восьми учнів (студентів).

Основними обов’язками керівника дипломного чи курсового 
проектування є:

- участь у визначенні теми та розробка індивідуального завдання на 
дипломний проект для кожного учня (студента);

- надання методичної допомоги учням (студентам) у визначенні 
переліку питань і матеріалів, які вони повинні опрацювати і зібрати під 
час виробничої переддипломної практики;



Організація виконання курсових і 

дипломних проектів

Основними обов’язками керівника дипломного чи курсового 
проектування є:

- консультування учнів (студентів) з питань порядку і послідовності 
виконання дипломного проекту;

- допомога студентам у конструкторській, графічній, екологічній та 
інших частинах проекту;

- регулярна перевірка графіка виконання дипломного проекту;

- присутність при захисті учнями (студентами) дипломних проектів.

Теми дипломних проектів розробляються відповідними 
викладачами спеціальних дисциплін навчального закладу на підставі 
замовлень виробництва, результатів виробничих практик, наукових 
досліджень, конструкторських та технологічних розробок, 
розглядаються і затверджуються на засіданні методичних (циклових) 
комісій



Рецензування дипломних проектів

Рецензенти дипломних проектів призначаються директором 

навчального закладу за огодженням з головою Державної 

кваліфікаційної комісії з числа досвідчених інженерів або викладачів 

спеціальних дисциплін, які не призначені керівниками дипломних 

проектів чи консультантами, за поданням відповідного старшого 

майстра підрозділу (завідувача відділенням).

Рецензія повинна вміщувати:

- висновки про відповідність змісту дипломного проекту завданню 

на проектування;

- характеристику виконання кожного розділу проекту, використання 

випускником останніх досягнень науки і техніки, глибини економічних 

обґрунтувань, прийнятих у проекті рішень;

- перелік позитивних якостей дипломного проекту та основних його 

недоліків, якщо вони мають місце;

- оцінку якості виконання графічної частини.



Рецензування дипломних проектів

Дипломник повинен бути ознайомлений зі змістом 

рецензії не пізніше ніж за день до захисту проекту. 

Внесення виправлень і доповнень у дипломний 

проект після отримання рецензії не допускається (усі 

пояснення щодо зауважень рецензента даються усно 

на засіданні ДКК при захисті проекту)



Захист і оцінка курсового 

і дипломного проектування

Захист дипломних проектів проводиться на відкритому 
засіданні ДКК за участю не менше половини її складу при 
обов’язковій присутності головки.

Персональний склад членів ДКК затверджується директором 
навчального закладу не пізніше ніж за місяць до початку її роботи.

Старшим майстром (завідувачем відділення) перед захистом 
дипломних проектів подаються ДКК такі документи:

- наказ директора про затвердження складу ДКК;

- наказ директора про затвердження тем дипломних проектів;

- списки учнів (студентів), допущених до захисту ДП;

- зведена відомість про виконання учнями (студентами) 
навчального плану і про отриманні ними оцінки з теоретичних 
дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, державних екзаменів;



Захист і оцінка курсового 

і дипломного проектування

Старшим майстром (завідувачем відділення) перед захистом 

дипломних проектів подаються ДКК такі документи:

- відгук керівника про дипломний проект;

- рецензія на дипломний проект.

Студентом-випускником на захист подаються:

- пояснювальна записка проекту;

- графічна частина;

- ілюстративний матеріал (плакати, фотографії, первинні матеріали 

експериментів тощо);

- фактичний матеріал (макети, моделі, натуральні зразки, 

лабораторні стенди).

Хід захисту фіксується в протоколі ДКК.

Результати захисту визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, 

“задовільно” та “незадовільно”.



Захист і оцінка курсового 

і дипломного проектування

Оцінка “5”, “10-12”

Учень (студент) повністю висвітлює зміст матеріалу з установленого 

питання або проблеми; чітко уявляє зміст матеріалу, вільно володіє 

спеціальними термінами; технічно грамотно ілюструє відповідь 

схемами, ескізами, кресленнями; вільно читає принципові, монтажні 

схеми; послідовно викладає матеріал, застосовує довідники, нормативні 

документи; впевнено і правильно застосовує одержані знання з даного 

предмета і суміжних предметів для вирішення практичних завдань; 

вільно володіє українською та російською мовою, не робить 

граматичних помилок.



Захист і оцінка курсового 

і дипломного проектування

Оцінка “4”, “7-9”

Учень (студент) розкриває основний зміст матеріалу; точно 

використовує спеціальні терміни, не допускає грубих 

граматичних помилок, роботу виконує чисто, акуратно; схеми, 

ескізи креслення виконує відповідно до ГОСТ, вільно читає 

креслення, схеми; можливі у відповідях одна-дві неточності в 

термінології, другорядних висновках, помилки в арифметичних 

підрахунках, які не змінюють суті одержаних результатів.



Захист і оцінка курсового 

і дипломного проектування

Оцінка “3”, “4-6”

Учень (студент) зміст питання розкриває частково, не 

завжди послідовно; не пов’язує свої відповіді з раніше 

одержаними з предмета і суміжних дисциплін; читає схеми, але 

допускає окремі помилки; відповіді неповні, але суть питання в 

цілому висвітлена; для вирішення практичних завдань 

застосовує одержані знання з деякими труднощами; у 

виконанні схем, ескізів, креслень допускаються граматичні 

помилки; у спеціальній термінології допускає помилки, слабо 

володіє технікою обчислень.



Захист і оцінка курсового 

і дипломного проектування

Оцінка “2”, “1-3”

Учень (студент) не висвітлює основного змісту питання; 

допускає грубі помилки в обчисленнях і кінцевих висновках; 

читає схеми, креслення з грубими помилками, слабо володіє 

спеціальною термінологією; текстовий матеріал має значну 

кількість помилок, є велике число виправлень, слабо володіє 

мовою викладу матеріалу.



Зберігання курсових 

і дипломних проектів

Дипломні проекти зберігаються в бібліотеці навчального закладу 

протягом п’яти років.

Після цього терміну питання про зберігання дипломних проектів 

вирішується спеціальною комісією, що створюється наказом директора.

Кращі дипломні проекти, які мають навчально-методичну цінність, 

можуть використовуватись у навчальних закладах як навчальні 

посібники в кабінетах дипломного проектування або в кабінетах 

спеціальних дисциплін. Ці дипломні проекти можуть видаватися учням 

(студентам) лише під наглядом викладача.

Курсові проекти (роботи) зберігаються в методичній (цикловій) 

комісії протягом одного року. Після закінчення зазначеного терміну 

курсові проекти (роботи) знищуються, про що складається відповідний 

документ (акт).



Приклад оформлення…



Титульний аркуш

















Дякуємо за увагу…


