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ВСТУП 

 

Методичні вказівки розроблено на факультеті низькотемпературної 

техніки та інженерної механіки для випускаючої кафедри «Компресорів та 

пневмоагрегатів» за напрямком  №142 «Енергетичне машинобудування»  та 

спеціальностями «Компресори, пневмоагрегати  та вакуумна техніка»   і  

«Газотурбінні установки та газотурбінні станції»  з урахуванням вимог 

Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація, звіти у сфері 

науки і техніки. Структура і правила оформлення» та стандартів сучасних 

текстових редакторів. 

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра 

призначені для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 14 « 

Електрична інженерія», за напрямком  142 « Енергетичне машинобудування», 

та встановлюють загальні вимоги до підготовки, виконання, оформлення та 

захисту кваліфікаційної роботи магістра (КРМ). КРМ повинна свідчити про 

вміння випускника самостійно працювати з науково-технічною літературою, 

технічною документацією, узагальнювати та аналізувати фактичний матеріал і 

оцінювати отримані результати, демонструвати володіння 

загальнокультурними і професійними компетенціями, які придбані при 

освоєнні навчальної програми за спеціальністю «Енергетичне 

машинобудування».  

Підготовка КРМ є заключним і важливим етапом підготовки фахівця, яка 

потребує від студента застосування отриманих знань та навичок, набутих в 

процесі навчання у вищому навчальному закладі , а  захист кваліфікаційної 

роботи  являється підсумковою атестацією для отримання ступеня вищої освіти 

магістр. 

Кваліфікаційна робота магістра являє собою комплект документів: 

завдання на дипломну роботу, розрахунково - пояснювальна записка, 

ілюстративна частина, рецензія, відгук керівника.  
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Підготовка КРМ потребує від студента використання, поряд із 

теоретичними знаннями та практичними навичками, знання порядку виконання 

кваліфікаційної роботи, знання вимог, що пред’являються до змісту та 

оформлення кваліфікаційних робіт.  

КРМ повинна представляти   комплекс різновидної наукової та технічної 

документації  і тому дані методичні вказівки розроблені відповідно до діючих 

стандартів і вимог. 

Представлені методичні вказівки призначені для надання студенту 

конкретних рекомендацій, які допоможуть йому якісно та  в заданий термін 

підготувати  кваліфікаційну  роботу до публічного захисту.  
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Призначення та галузь застосування 

 

Захист дипломної роботи - форма підсумкової атестації для отримання 

ступеня вищої освіти магістра у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за 

напрямком  142 « Енергетичне машинобудування». 

 

1.2 Основні терміни та їх визначення  

 

Магістр – вищий освітній ступінь, що здобувається на другому рівні 

вищої освіти, який відповідає 6-му кваліфікаційному рівню Національної рамки 

кваліфікацій України, та присуджується вищим навчальним закладом/закладом 

вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. 

Галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка. 

Кваліфікаційна робота магістра – самостійне, завершене науково – 

технічне дослідження або інженерна (практична) розробка на задану тему в 

галузі професійної діяльності, що містить елементи новизни та свідчить про 

вміння випускника працювати з науково-технічною літературою, технічною 

документацією, узагальнювати та аналізувати фактичний матеріал і оцінювати 

отримані результати, демонструвати володіння загальнокультурними і 

професійними компетентностями, які придбані при освоєнні навчальної 

програми.  

Керівник кваліфікаційної роботи магістра – спеціаліст у науково-

виробничій галузі, в рамках якої визначена тема КРМ, який має високу 

кваліфікацію і належні компетенції. 
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Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу наукову та навчальну діяльність і є 

результатом навчання на відповідному рівні вищої освіти. 

Консультант – спеціаліст за профілем виконаної роботи, який визначає на 

основі її тексту рівень виконання вимог  кваліфікаційної  роботи магістра. 

Напрям підготовки – сукупність навчальних програм магістра 

інтегрованих на підставі спільності фундаментальної підготовки. 

Навчальна програма – комплекс основних характеристик освіти (об’єм, 

зміст, заплановані результати), організаційно-педагогічних умов, форм 

атестації, що представлені у вигляді робочого навчального плану, календарного 

навчального графіка, робочих програм навчальних предметів, курсів, 

дисциплін, інших компонентів, а також оціночних методичних матеріалів. 

Студент – фізична особа, яка має ступінь бакалавра та засвоює навчальну 

програму. 

Освітня (освітньо-професійна  або освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, 

що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 

також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти 

Робочий навчальний план (навчальний план) – основний нормативний 

документ, який визначає організацію освітнього процесу за семестрами в межах 

відповідного навчального року окремо для кожної освітньої – професійної 

програми.  Робочий план визначає перелік, трудомісткість, послідовність та 

розподіл за періодами навчання навчальних предметів, курсів, дисциплін, 

практики, інших видів навчальної діяльності і форм проміжної атестації. 
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Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється освітньо -  

професійна підготовка. 

Стандарт вищої освіти – сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів/закладів вищої освіти і 

наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

 

1.3 Мета, задачі та кваліфікаційні ознаки випускної роботи  

магістра.  

 

Кваліфікаційна робота магістра  повинна передбачати аналіз 

характеристик та  властивостей об’єкта дослідження (робочих процесів які 

мають місце в різноманітних теплоенергетичних та холодильних машинах та 

установках,  їх структурних елементів та їх особливостей, систем експлуатації 

та автоматизації) та містити обґрунтування науково - технічного та/або науково 

обгрунтованого  управлінського рішення завдань, визначених темою випускної 

роботи магістра. 

Основною метою КРМ є визначення відповідності рівня теоретичних 

знань і практичних навиків випускника стандарту вищої освіти (СВО) за 

спеціальністю після виконання освітньо – професійної програми і встановлення 

рівня готовності випускника до самостійного виконання  науково – технічних 

професійних задач. 

Перевірка кваліфікаційної роботи магістра  на академічний плагіат 

здійснюється відповідно до Положень, що розробляються вищими навчальними 

закладами. 

Задачами КРМ є: 

− поглиблення, закріплення і систематизація теоретичних знань 

випускника, застосування одержаних знань при вирішенні науково – технічних  

практичних комплексних професійних задач, пов’язаних з майбутньою 

роботою випускників в професійних структурах, на підприємствах і в 

організаціях; 
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− формування і розвиток здібностей до науково - дослідницької 

роботи, в тому числі здібностей отримання, аналізу, систематизації та 

оформлення наукових знань; 

− освоєння методик і прийомів рішення прикладних інженерних задач 

в за напрямком №142 « Енергетичне машинобудування» ; 

− виявлення рівня підготовки студента до самостійної науково- 

технічної роботи; 

− придбання досвіду систематизації, представлення та публічного 

захисту результатів науково – технічних  розробок; 

− підготовка випускника до майбутньої науково – технічної та 

професійної діяльності в залежності від спеціалізації. 

Кваліфікаційна робота магістра є свідоцтвом про рівень відповідної 

сформованості знань та вмінь студента : 

− обґрунтувати рівень актуальності дослідження або розробки; 

− чітко формулювати проблему і тему дослідження або розробки; 

− визначати мету і задачі, предмет і об’єкт дослідження або розробки; 

− здійснювати відбір фактичного матеріалу, нормативно-технічної 

документації, чисельних даних та інших відомостей; 

− аналізувати відібраний матеріал, статичні і інші дані, 

використовувати відповідні методи обробки і аналізу інформації; 

− виконувати рішення конкретної окремої прикладної задачі в галузі 

науково – технічної професійної діяльності, що відповідає стандарту вищої 

освіти за відповідною спеціалізацією підготовки магістра; 

− застосувати сучасні методи, засоби і технології для рішення 

практичних задач і досліджень; 

− робити обґрунтовані висновки за результатами роботи і 

формулювати практичні рекомендації; 

− представляти аудиторії основні положення та висновки  роботи. 
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В процесі підготовки до виконання КРМ студент повинен бути 

зорієнтований на один із видів робіт:  

− робота науково - дослідного характеру, що містить аналіз і 

систематизацію наукових джерел, фактичного матеріалу або результатів 

експериментів, аргументованих узагальнень та виводи по вибраній темі; 

− робота прикладного характеру, яка представляє собою науково 

обгрунтовану інженерну розробку теплоенергетичної  або холодильної машини 

або її елементів, що забезпечує їх комплектацію, експлуатацію та управління. 

КРМ може ґрунтуватися на узагальнені виконаних курсових проектів і 

робіт, а також розрахунково-графічних робіт, об’єднаних темою  

кваліфікаційно роботи. У цьому випадку вона повинна містити науково- 

дослідницький розділ. 

КРМ виконується на останньому році навчання. Трудомісткість роботи в 

академічних годинах визначається робочим навчальним планом (РНП) за 

освітньо – професійною  програмою  магістр. 

КРМ має бути особисто захищена на відкритому засіданні Екзаменаційної 

комісії (ЕК) у присутності не менше як 2/3 від її складу. За підсумками 

публічного захисту КРМ екзаменаційна комісія  приймає рішення про 

присвоєння освітньої кваліфікації магістр за спеціальністю у відповідності до 

стандарту вищої освіти. 

Виконання та захист КРМ не може бути замінено оцінкою якості 

освоєння освітньої - професійної  програми на підставі підсумків поточного 

контролю навчання та проміжної атестації студента.  

 

1.4 Вибір, формулювання і затвердження тем кваліфікаційних робіт 

 

1.4.1 Тематика  кваліфікаційних  робіт формується на випускаючих 

кафедрах та повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки, передовим 

технічним рішенням та потребам професійної практики в сфері енергетичних 
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технологій і формується з урахуванням пропозицій науково – технічних 

роботодавців за спеціальністю. 

1.4.2 На основі запропонованої тематики кафедра, на якій виконується 

КРМ, формує індивідуальні теми кваліфікаційних робіт, що затверджуються у 

протоколах засідань на випускаючих кафедрах. Теми кваліфікаційних  робіт 

підлягають щорічному оновленню. 

1.4.3 Студенту надається право вибору теми кваліфікаційної роботи із 

сформованого переліку тем. Допускається можливість пропозиції своєї теми з 

необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки, наявності необхідних 

матеріалів. 

1.4.4 Обрані теми кваліфікаційних робіт розглядаються на засіданні 

Вченої Ради факультету і затверджуються наказом ректора  ОНАХТ не пізніше, 

як за 16 тижнів до захисту кваліфікаційних випускних  робіт. 

1.4.5 Корегування затвердженої теми може проводитися у виключних 

випадках – тільки за зверненням керівника (консультанта) випускної  роботи з 

наступним розглядом нової теми на засіданні випускаючої кафедри та Вченої 

Ради факультету. Зміни у наказі ректора  ОНАХТ проводяться на підставі 

витягу з протоколів засідання випускаючої кафедри та Вченої Ради факультету. 

 

1.5. Керівництво виконанням кваліфікаційної  роботи магістра та  

консультування 

1.5.1 Загальне керівництво, координацію і контроль підготовки здійснює 

керівник КРМ у відповідності із затвердженим завідуючим випускаючої 

кафедри завданням на виконання КРМ. 

1.5.2 Керівникам КРМ можуть призначатися особи професорсько-

викладацького складу випускаючої кафедри, інших кафедр факультету або 

інших вузів і наукових установ, які мають необхідну кваліфікацію та стаж 

практичної роботи у науково-виробничої галузі в рамках якої визначена тема 

КРМ, а також високо кваліфікаційні спеціалісти виробництва. 

1.5.3 В обов’язки керівника кваліфікаційної роботи магістра входить: 



 

 12 

− формування завдання  кваліфікаційної роботи магістра; 

− рекомендації з вибору та використання джерел інформації і 

літератури за темою КРМ; 

− надання допомоги в розробці плану роботи над КРМ і 

консультування з питань його виконання; 

− контроль відповідності змісту і оформлення КРМ діючим вимогам; 

− аналіз відповідності отриманих результатів вимогам завдання на КРМ; 

− інформування про порядок і зміст процедури захисту (у тому числі і 

попереднього захисту) кваліфікаційної роботи магістра; 

− консультування у підготовці до публічного виступу, презентації та 

підбору ілюстративних матеріалів до захисту; 

− періодичний звіт про хід виконання КРМ на засіданнях кафедри; 

− складання письмового відгуку  кваліфікаційної роботи магістра. 

1.5.4 Завдання на КРМ визначає об’єкт і зміст роботи в цілому, її 

основних розділів та терміни виконання. 

Завдання, яке відповідає затвердженій темі затверджує завідуючий 

випускаючої кафедри. При видачі завдання виконавець розписується в отримані 

узгоджених термінів виконання етапів кваліфікаційної роботи магістра. 

1.5.5 З метою надання випускнику спеціалізованих консультацій з 

окремих розділів дослідження або підготовки роботи до захисту призначаються 

консультанти КРМ, які визначаються відповідними розпорядженнями ректора 

(проректора) ОНАХТ 

1.5.6 Не допускається призначення двох керівників кваліфікаційної 

роботи магістра. 
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2 ВИМОГИ ДО ОБ’ЄМУ ТА СТРУКТУРИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  

РОБОТИ МАГІСТРА 

 

2.1 Обсяг кваліфікаційної роботи магістра. 

Загальний об’єм КРМ має складати до 60 – 70 сторінок друкованого 

тексту, виконаного у відповідності із вимогами до оформлення КРМ. 

2.2 Структурні елементи кваліфікаційної роботи магістра 

Обов’язковими структурними елементами КРМ є: 

− титульний лист; 

− завдання на кваліфікаційну роботу магістра; 

− реферат; 

− зміст;  

− перелік умовних позначень, символів, термінів, абревіатур; 

− вступ; 

− основна частина, що може складатися з декількох розділів; 

− висновки; 

− список використаних джерел; 

− додатки. 

Всі структурні елементи КРМ, а також розділи основної частини, 

починаються з нової сторінки. 

2.3 Вимоги до змісту структурних елементів 

Титульний лист є першою сторінкою і оформлюється у відповідності до 

прикладу (додаток А.1). Приклад оформлення титульного аркуша наведено у 

додатку А.2. На титульній сторінці номер сторінки не проставляється, але 

включається у загальний обсяг записки. Перенесення слів на титульному 

аркуші у заголовках не дозволяється. 

Завдання на кваліфікаційну роботу магістра є другим аркушем 

пояснювальної записки. Завданням є заповнений бланк встановленої форми, 

підписаний керівником, виконавцем та затверджений завідуючим випускаючої 
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кафедри. Номер сторінки цього аркуша не проставляється, але включається в 

загальний обсяг записки.  

Бланк завдання на дипломну роботу наведено в додатку Б. 

Реферат  в стиснутому виді повинен містити:  

− відомості про об’єм роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, 

використаних джерел;  

− короткий виклад змісту і основних результатів роботи; 

− перелік ключових слів або словосполучень з тексту роботи, що в 

найбільшій мірі характеризують її зміст. 

Об’єм реферату – не більше однієї сторінки. Приклад оформлення 

реферату наведено у додатку В. 

Зміст повинен включати перелік назв заголовків всіх структурних частин 

пояснювальної записки: вступ, заголовки розділів і підрозділів основної 

частини, висновки, список використаних джерел, перелік додатків. У Змісті 

вказують номери сторінок, з яких починаються всі структурні елементи. Назви 

у Змісті повинні повністю відповідати назвам  у пояснювальній записці. 

Приклад оформлення Змісту приведений у додатку Д. 

Перелік умовних позначень, символів, скорочень, абревіатур і 

термінів включає перелік використаних у пояснювальній записці науково-

технічних термінів, символів і т. д. з відповідними роз'ясненнями. Сторінки 

Переліку нумеруються і включають у зміст документа. 

Зразок оформлення переліку наведено у додатку Е. 

Вступ повинен містити характеристику сучасного стану та перспективи 

розвитку тематики, що розглядається, обґрунтування мети і задач роботи, 

визначення об’єкта і предмета дослідження, методів дослідження для роботи 

дослідницького характеру, методологічних основ розробки для роботи 

прикладного характеру. У вступі надається короткий огляд інформаційної бази 

дослідження. Завершується вступ формулюванням мети кваліфікаційної 

роботи, досягнення якої є головним завданням, що ставить перед собою 

студент у ході виконання  роботи. 
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Вступ за обсягом може займати до 5 % КРМ. У вступі не повинно 

міститися рисунків, формул і таблиць.  

Основна частина кваліфікаційної роботи повинна містити не менше двох 

розділів з підрозділами. В основній частині КРМ наводяться дані, що 

відображають сутність розробки та методику, що застосовується, основні 

результати роботи.  

Зміст основної частини визначається завданням на КРМ. 

В основній частині повинні бути представлені повні відповіді на всі 

питання, що передбачені завданням на КРМ. 

Додаткові розділи основної частини такі як «Економічні розрахунки», 

«Охорона праці» та « Цивільний захист » можуть займати не більш ніж 20% 

КРМ (15 -20 сторінок).  

Висновки повинні містити короткі основні витяги з основних розділів 

роботи та пропозиції по застосуванню отриманих результатів на практиці. 

Висновки повинні бути чіткими і лаконічними. Його основні рекомендації і 

положення слід надавати у вигляді окремих абзаців. За об’ємом висновок може 

займати до 5 % КРМ. 

Перелік посилань повинен містити перелік літературних джерел 

(бібліографічний опис джерел), які автор використав при складані роботи, та 

відомості про них. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. 

Порядок складання переліку алфавітний, або у порядку появи посилань у 

тексті. 

Список використаних джерел повинен містити не менше як 15 

найменувань, перевага надається джерелам з терміном першого видання не 

більше 5 років. 

Приклад оформлення бібліографічного опису різних видань наведений у 

додатку Ж. 

У Додатки, при необхідності, можна включати допоміжний матеріал, 

наприклад: 

- проміжні математичні доведення, формули, рівняння та розрахунки; 
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- таблиці додаткових цифрових даних; 

- специфікації креслень, тощо; 

- опис нових програм, які використовувались при проведенні 

експериментів та розрахунків; 

- інструкції, методики, опис алгоритмів і програм реалізації на 

комп'ютерах створених методів; 

- текст розроблених програм; 

- ілюстрації допоміжного характеру. 

Додатки розташовуються в кінці пояснювальної записки, в тексті якої на 

них у обов'язковому порядку повинні бути зроблені посилання.  

Додатки повинні бути зброшуровані разом із пояснювальною запискою. 
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3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  РОБОТИ  

МАГІСТРА. 

3.1. Загальні вимоги  

Пояснювальна записка повинна бути надрукована за допомогою принтера 

з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Кількість рядків 

на сторінці  29-32 за умови рівномірного її заповнення (1,5  – інт. Word). 

Необхідно використовувати шрифти текстового редактора Word – Times New 

Roman. Кегль шрифту – 14 пт, мова тексту – українська або  англійська. 

Необхідно дотримуватись рівномірної густини, контрастності й чіткості 

зображення впродовж усієї роботи. Всі лінії, літери, цифри та знаки повинні бути 

однаково чорними. Окремі слова, формули, знаки, які вписують чорнилом, 

тушшю, пастою у надрукований текст мають бути чорного кольору, при цьому 

густина вписаного тексту має максимально наближуватись до густини основного 

тексту. Помилки, описки та графічні неточності можна виправляти підчищенням 

або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між 

рядками виправленого тексту машинописним способом або від руки. 

Виправлення повинно бути чорного кольору. На одній сторінці допускається не 

більше трьох виправлень. 

Текст пояснювальної записки друкують, дотримуючись таких розмірів 

полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 25, праве – 15 мм. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і 

дорівнювати 0,63 – 1,25 см.  

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і подальшим чи 

попереднім текстом має бути не менше, ніж 1,5 рядки. 

Допускається включення до роботи сторінок, виконаних методом репрографії. 

Вони повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх 

включають до загальної нумерації сторінок роботи і розміщують, як правило, у 

додатках.  

Назви установ, організацій, фірм, програмних засобів, прізвища та інші 

власні назви у тексті роботи наводять мовою оригіналу. Допускається 
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транслітерувати власні назви й наводити назви організацій у перекладі на мову 

роботи, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.  

 

3.2. Перелік умовних позначень, символів, скорочень, абревіатур і  

термінів 

Перелік повинен розташовуватись двома колонками (додаток Е) Ліворуч в 

абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, тощо, праворуч — 

їх розшифровку.  

 

3.3. Нумерація сторінок роботи 

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами без знака №, 

додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер 

сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Титульний аркуш (перша сторінка роботи) включають до загальної нумерації 

сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляють, на наступних 

сторінках номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без 

крапки у кінці.  

3.4. Нумерація та вимоги до оформлення назв розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів  

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. 

Розділи і підрозділи пояснювальної записки повинні мати заголовки. Пункти і 

підпункти можуть мати заголовки, або тільки номери. Такі структурні частини 

як: «ЗМІСТ», «РЕФЕРАТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» та «ДОДАТКИ» не нумерують. Звертаємо 

увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені вище перелічені структурні 

частини КРМ, нумерують звичайним чином. Не нумеруються лише їх 

заголовки, тобто не можна друкувати: «1 ВСТУП» або «6 ВИСНОВКИ». 

Усі розділи та структурні частини пояснювальної записки повинні 

починатися з нової сторінки, бути надруковані заголовними літерами, 
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розміщені по центру без абзацу та без крапки в кінці. Від наступного тексту 

назва розділів та структурних частин відділяється пропущеним рядком.  

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання суті 

роботи і позначитися арабськими цифрами без крапки в кінці номера, 

наприклад, «1 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОТУРБІННОЇ 

УСТАНОВКИ». Якщо розділ складається з підрозділів, то їх повинно бути не 

менше двох.  

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад: 

«2.3» (третій підрозділ другого розділу). Потім, у тому ж рядку, йде заголовок 

підрозділу. Номер та заголовок підрозділу друкують з абзацу, та відділяють від 

тексту зверху та знизу пропущеними рядками.  

Якщо назва підрозділу складається з двох або більше речень, між ними 

ставиться крапка, а наприкінці назви підрозділу крапка не ставиться. 

Підрозділи можуть складатися із декількох пунктів та підпунктів. Якщо 

підрозділ складається з пунктів, то їх повинно бути не менше двох.  

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера крапка не ставиться, наприклад: «2.3.4» 

(четвертий пункт  третього підрозділу другого розділу). У тому ж рядку йде 

заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Текст пункту друкується 

відразу під назвою, без пропущення рядків. 

Якщо підрозділ, пункт або підпункт починаються у нижній частині 

сторінки, то за ними мають розміщуватися не менше двох рядків тексту. В 

іншому разі текст слід починати з нової сторінки. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного 

відступу і друкувати малими літерами (крім першої великої) не підкреслюючи. 

Перенесення слів у заголовках не допускається.  
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3.5 Наведення переліків в тексті 

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів  або 

підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією 

переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не 

нумеруючи – дефіс (–) – це, так званий, перший рівень деталізації.  

Для подальшої деталізації переліку можна використовувати арабські 

цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого рівня деталізації 

друкують малими літерами з абзацного відступу, другого – з відступом 

відносно місця розташування переліків першого рівня. 

Приклад: 

 До складу  компресорної установки  входять:  

    а) компресорні машини: 

          1) основний компресор; 

          2) бустер -компресор;  

   б)допоміжне обладнання: 

          1) відділювачі мастила; 

          2) мастило охолоджувачі; 

          3) теплообмінники 

або 

До складу  компресорної установки  входять: 

     1) компресорні машини:  

           а) основний компресор; 

           б) бустер-компресор; 

     2) допоміжне обладнання:    

          а) відділювачі мастила; 

          б) мастилооходжувачі; 

         с)теплообмінники.  
 

При виконанні роботи комп'ютерним способом допускається 

застосовувати один з вбудованих у текстовий редактор стиль списків. 

 

3.6 Оформлення приміток  

Примітки додають за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або 

ілюстрації. Їх розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, до 

яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» 

друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова 
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«Примітка» ставлять крапку і з великої літери у тому ж рядку подають текст 

примітки, наприклад: 

Примітка. Менші  числові значення відносяться до повітряних 

конденсаторів 

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з 

крапкою. В такому разі після слова «Примітка» ставлять двокрапку і у 

наступному рядку з абзацу після номера примітки з великої літери подають 

текст примітки, наприклад: 

Примітка: 

1. Середньостатистичні дані.  

2. Менші значення стосуються  аміачних холодильних машин.  

 

3.7 Загальні правила цитування та посилання 

Текст роботи може включати посилання, відзначені лапками та індексом 

посилання на джерело з точними вихідними даними або посилання, переказані 

власними словами автора роботи (без лапок), але також проіндексовані, з 

точним наведенням джерела.  

Цитування повинно бути повним, допускається пропуск слів, речень, 

абзаців без перекручення авторського тексту. Випущений з цитування текст 

позначається трьома крапками. Розділовий знак, який стояв перед пропущеним 

знаком, не зберігається. Кожна цитата обов'язково супроводжується 

посиланням на джерело. 

Посилання у тексті роботи на джерело слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад: «... у працях [1-3] ...».  

Якщо використовують відомості, матеріали з джерел з великою кількістю 

сторінок, тоді в посиланні необхідно вказати номери сторінок, ілюстрацій, 

таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі. 
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При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, додатки 

зазначають їх номери. При цьому слід писати: «... у розділі 3 ...», «... дивись 

2.3...», «…(див.2.3)…», «... відповідно до 1.2.3 ...».  

Посилання на формули та рівняння роботи вказують порядковим номером 

формули чи рівняння у круглих дужках, наприклад: «... за формулою (2.1) ...».  

За необхідності, посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим 

номером ілюстрації, наприклад: «... на рисунку 1.2 ...» або зворот типу: «... як це 

показано на рисунку 1.2».  

На всі таблиці роботи повинні бути посилання у тексті, при цьому слово 

«таблиця» у тексті пишуть повністю. Наприклад: «... у таблиці 1.2 ...». При 

повторному посиланні на таблиці та ілюстрації потрібно вказувати скорочено 

слово «дивись», наприклад: «... (див. табл. 1.3) ...» чи «...(див. рис. 1.2) ...». 

 

3.8 Оформлення ілюстрацій 

 

Ілюстрації (блок-схеми, схеми, графіки, діаграми, фотознімки, рисунки) 

разом з їх назвами слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути 

посилання в тексті. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. Аркуші більшого формату розміщують у 

кінці роботи після висновків чи рекомендацій (якщо вони є) у тому порядку, в 

якому вони згадуються у тексті. 

Ілюстрації мають відповідати вимогам стандартів «Системи 

конструкторської документації» та « Системи програмної документації». 

Ілюстрації нумерують арабськими цифрами без знаку № порядковою 

нумерацією у межах розділу (додатку). Номер ілюстрації складається з номера 

розділу (букви додатку) та порядкового номера ілюстрації у цьому розділі, 

відокремлених розділовим знаком (крапка або дефіс). Наприклад: "... Рисунок 

1.2 ..." — другий рисунок першого розділу. Назва ілюстрації розташовується 
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під нею, після слова «Рисунок» та номера, наприклад: «Рисунок 3.2 – Схема 

передачі інформації». 

При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під 

рисунковим підписом), які розташовують на полі, перед або після назви 

ілюстрації. 

У будь-якому випадку ілюстрація з назвою та пояснювальними даними 

повинні бути розташовані на одній сторінці. Між ілюстрацією і основним 

текстом та між під рисунковим підписом і основним текстом має бути відстань 

близько одного міжрядкового інтервалу. 

Приклади оформлення ілюстративного матеріалу наведено у додатку К. 

При наведенні у роботі ілюстрацій запозичених ілюстрацій необхідно 

дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права. 

 

3.9 Оформлення таблиць 

Таблицю слід наводити безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці (рисунок 2.1). Таблицю 

розташовують таким чином, щоб було зручно її читати без повороту 

переплетеного блоку роботи (чи з поворотом за годинниковою стрілкою). 

Кожна таблиця повинна мати назву. Назва таблиці складається зі слова 

«Таблиця», порядкового номера і заголовка, вона розміщується посередині 

рядка. Номер таблиці і заголовок відокремлюють розділовим знаком, зазвичай – 

це крапка або тире. Назва таблиці може не мати заголовка.  

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією у 

межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці 

складається з номеру розділу та порядкового номеру таблиці у межах розділу, 

відокремлених крапкою. Наприклад: «Таблиця 3.1 ...» – перша таблиця третього 

розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують згідно із загальними 

вимогами. Заголовок друкують малими літерами (крім першої великої). Між 

основним текстом та назвою таблиці, а також між таблицею та основним 

текстом залишають принаймні один вільний рядок. 
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Слід намагатися розміщувати таблиці на одній сторінці. За необхідності 

таблицю можна переносити на наступну сторінку. При цьому на наступних 

сторінках повторюється головка чи  боковик таблиці. Допускається головку або 

боковик заміняти відповідними номерами граф чи рядків, нумеруючи їх 

арабськими цифрами у першій частині таблиці. В останньому випадку над 

продовженням таблиці з лівого боку сторінки пишуть: "Продовження таблиці 

…" із зазначенням номера таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з 

малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що 

мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і 

підзаголовків таблиць крапки не ставлять.   

 

Рисунок 3.1 – Приклад оформлення таблиці 

 

Слово, що повторюється в якійсь графі, можна заміняти лапками, два та 

більше слів при першому повторенні заміняють виразом "Те саме", а далі – 

лапками. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не 

наводять, то в ньому ставлять прочерк.  

На всі таблиці повинні бути посилання у тексті роботи.  

 

Таблиця 3.1 – Властивості газів 
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3.10 Написання формул та рівнянь 

 

Формули або групи формул, що наводяться в окремих рядках, 

відокремлюють від основного тексту вільним рядком. 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Формули 

та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони 

згадуються, посередині сторінки. Формули та рівняння у роботі, за винятком 

формул та рівнянь, наведених у додатках, нумерують порядковою нумерацією 

арабськими цифрами у межах розділу. Номер формули або рівняння складають 

з номера розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених 

крапкою. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або 

рівняння у круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку, 

наприклад: (3.1) — перша формула третього розділу.  

Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний 

рядок – нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні 

останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули 

записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. 

Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски 

формули.  

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних 

фігурною дужкою (парантезом), ставиться по правому краю тексту на рівні 

вістря парантеза.  

Формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці 

формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил 

пунктуації.  

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених 

правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; 

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.  
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Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не 

відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за 

формулою до її номера.  

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині 

парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і 

матриці, можна розділові знаки не ставити.  

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій 

послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення 

кожного символу та числового коефіцієнту бажано давати з нового рядка. 

Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. 

Наприклад: 

Кінетична енергія T1 обертового руху мас у переносному русі 

визначається сумою 

 

T1 = T11 + T12 + T13 + T14; 

22 2 2
31 2 4

11 12 13 14

ωω ω ω
; ; ; ,

2 2 2 2

zz z zII I I
T T T T= = = =  

 

де ω – частота обертання приводного валика регулятора;  

    1 2 3 4 , ,  и z z z zI I I I  – моменти інерції зовнішніх і внутрішніх мас відносно вісі 

приводного валу.  

Інші приклади написання формул наведені у Додатку Л. 

 

3.11 Оформлення додатків 

 

Додатки слід оформлювати як продовження роботи на її наступних 

сторінках, розташовуючи додатки у порядку появи посилань на них у тексті 

роботи. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки 

повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.  
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Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з 

першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковане слово 

"Додаток" і велика літера, що позначає додаток.  

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», 

«Додаток Б» і т. д. Текст додатка за необхідності можна розділити на 

підрозділи, пункти та підпункти, які слід нумерувати арабськими цифрами у 

межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять 

позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: «А.2» (другий розділ додатка 

А), «Д.3.1» (підрозділ 3.1 додатка Д) і т. д.  

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, розміщені у тексті додатка, слід 

нумерувати арабськими цифрами у межах кожного додатка, наприклад: 

«Рисунок Д.2» — другий рисунок додатка Д; «Таблиця А.2» — друга таблиця 

додатку А, «формула (А.1)» — перша формула додатка А. 

 В посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння 

рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...», «... у таблиці А.1 ...», «... за 

формулою (А.3) ...».  

Переліки, примітки у тексті додатка оформлюють і нумерують як і в 

основній частині.  

Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатись незалежно 

від тих, які цитують в основній частині, і повинні бути перелічені наприкінці 

кожного додатка в переліку посилань (список використаної літератури). Форма 

цитування, правила складання переліку посилань повинні бути аналогічними 

прийнятим в основній частині роботи. 

 

3.12 Презентаційна частина роботи  

 

Для презентації роботи на засіданні Екзаменаційної комісії  (ЕК) студент 

має підготувати погоджену з керівником кількість електронних слайдів, що 
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ілюструють основні положення роботи. Сюди входять схеми систем, ескізи 

запропонованих та модернізованих вузлів і деталей, графіки, діаграми тощо. 

Схеми та ескізи виконують згідно з вимогами ЄСКД. Орієнтовна кількість 

слайдів для роботи бакалавра – 8…10. На слайдах мають бути вказані прізвища 

виконавця і керівника роботи.  

На роздруківках – також їхні особисті підписи, а на титульному аркуші 

альбому слайдів має стояти відмітка про допуск до захисту. 

До захисту необхідно підготувати, крім електронної презентації, 6 (шість) 

альбомів роздруківок слайдів (формат А4) (відповідно до кількості членів ЕК),5 

(п’ять) з яких подають членам ЕК, а 1 (один) після захисту разом з 

пояснювальною запискою роботи та електронним варіантом роботи (CD – 

диском) здається до архіву. 

Приклади оформлення слайді наведені у додатку М. 
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4 КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ПЕРЕД ЗАХИСТОМ, ПІДГОТОВКА ТА 

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  РОБОТИ МАГІСТРА 

 

4.1 Порядок розгляду на кафедрі, допуск до захисту і рецензування 

кваліфікаційної роботи магістра. 

 

4.1.1 Термін виконання КРМ встановлюється у індивідуальному завданні 

на виконання КРМ, що було затверджене завідуючим випускаючої кафедри. 

4.1.2 В встановлений термін завірена КРМ, що містить всі матеріали, 

передбачені завданням, має бути представлена на кафедру, на якій вона 

виконується, для попереднього розгляду: 

–  відповідності та повноти виконання завдання на КРМ; 

–  відповідності вимогам до структури та оформлення КРМ; 

–  роботи на авторство і запозичення. 

Результати попереднього розгляду КРМ на кафедрі заносяться у протокол 

засідання кафедри. Позитивне рішення про ступінь готовності КРМ є підставою 

подачі роботи для розгляду на випускаючій кафедрі. 

У разі виникнення у ході попереднього розгляду роботи зауважень та 

рекомендацій, виконавець КРМ повинен усунути їх, та знову представити 

роботу на кафедру, на якій вона виконується, для повторного розгляду. 

4.1.3 На підставі витягу з протоколу кафедри, де виконується КРМ, та 

наявності відгуку керівника робота представляється для розгляду на 

випускаючу кафедру. Рішення про допуск КРМ до захисту приймається на 

засіданні випускаючої кафедри та фіксується у протоколі засідання кафедри. 

Затвердження дозволу до захисту КРМ на відкритому засіданні екзаменаційної 

комісії підтверджується наказом ректора  ОНАХТ. 

4.1.4 Розподіл обов’язків викладачів на випускаючих кафедрах, щодо 

розгляду КРМ для прийняття рішення про допуск до захисту, встановлюється 

розпорядженням завідуючого випускаючої кафедри. 
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4.1.5 Переплетена робота, ілюстративні матеріали, згідно завданню на 

КРМ, і відгук керівника представляються рецензенту. Рецензент видає рецензію 

на роботу безпосередньо виконавцю. Кінцевий термін отримання рецензії — за 

тиждень до захисту роботи. 

4.1.6 Рецензент КРМ призначається деканатом з переліку фахівців, 

визначених Вченою Радою факультету, які мають вищу освіту профіль якої 

відповідає тематиці КРМ  

Підставою для не допуску КРМ до захисту є: 

– наявність у студента академічної заборгованості (незавершене 

теоретичне навчання); 

– порушення студентом встановлених термінів представлення КРМ; 

– відсутність відгуку керівника або рецензії; 

– невідповідність матеріалів КРМ завданню або неповне виконання 

завдання на КРМ; 

– невідповідність матеріалів КРМ нормативними документами; 

– наявність в матеріалах КРМ суттєвих запозичень (плагіат) без 

відповідних посилань на джерела. 

4.1.7 При захисті кваліфікаційної роботи магістра до Екзаменаційної 

комісії подаються: 

-  виконана кваліфікаційна робота у твердому переплетінні; 

- достатня кількість альбомів роздруківок слайдів ілюстративного 

матеріалу за темою КРМ (формат А4) (по одному екземпляру кожному члену 

ЕК та один екземпляр до дипломної роботи); 

- CD – диск з копією ілюстративного матеріалу, що використовується для 

презентації роботи; 

- письмовий відгук керівника (бланк відгуку наведено у додатку Н); 

- письмова рецензія на роботу (бланк рецензії наведено у додатку П). 
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4.2 Підготовка до захисту 

 

 Студент, отримавши позитивну рецензію на кваліфікаційну роботу та 

рішення про допуск до захисту, повинен підготувати доповідь (до 10 хвилин). 

Доповідь, зазвичай, готують у письмовій формі, але виступати потрібно не 

зачитуючи текст.  

У доповіді повинні бути розкриті такі важливі питання роботи:  

- обґрунтування актуальності теми дослідження;  

- мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження;  

- характеристика використаних джерел;  

- структура роботи і основний зміст викладених питань;  

- що вдалося встановити, виявити, довести;  

- висновки студента за темою дослідження,  рекомендації щодо 

практичного застосування отриманих результатів. 

Основні положення кваліфікаційної роботи в усній доповіді студента 

треба доповнювати слайдами, оформленими у вигляді презентації (MS Office 

Power Point) на електронному носії та роздрукованого матеріалу формату А4 (за 

необхідністю), які повинні чітко відображати зміст кваліфікаційної роботи та 

мати нумерацію відповідно послідовності їх згадування у доповіді. 

 

4.3 Захист кваліфікаційної роботи магістра 

 

4.3.1 Публічний захист КРМ проводиться на відкритому засіданні ЕК у 

відповідності з Положенням про підсумкову державну атестацію. Захист 

проводиться у відповідності до графіку, затвердженого ректором  ОНАХТ та за 

обов'язкової присутності голови комісії або його заступника. 

4.3.2 Обов’язковими елементами процедури публічного захисту 

кваліфікаційної роботи є: 

− виступ автора роботи; 

− запитання членів ЕК та осіб, присутніх на захисті, до автора роботи; 
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− відповіді автора на питання членів ЕК; 

− оголошення відгуку керівника; 

− оголошення рецензії; 

− відповіді автора на зауваження рецензента. 

4.3.3 Виступ автора кваліфікаційної роботи повинен бути в терміні до 10 

хвилин. У доповіді повинні бути чітко та лаконічно викладені основні 

положення роботи, приділяючи головну увагу актуальності тематики, новизні 

результатів, практичної цінності виконаних розробок, та сформульовані власні 

висновки та рекомендації. Автори спільних розробок повинні навести особисті 

результати. 

4.3.4 Під час захисту ведеться протокол засідання ЕК, в який вносяться 

запитання та рішення комісії. Протокол засідання підписується головою і 

членами ЕК. 

4.3.5 Після закінчення захисту дипломної роботи з метою оцінки її 

результатів проводиться закрите засідання ЕК, на якому обговорюються 

результати захисту кваліфікаційних робіт, оцінювання і приймає колегіальне 

рішення про присвоєння  студенту  - випускнику відповідної кваліфікації. 

4.3.6 Дипломні роботи оцінюються членами ЕК за 4-х бальною шкалою: 

5– «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно».  
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КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА 
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Керівник:  

________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Нормоконтроль___________________________________________________ 
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Завідувач кафедри __________ 
____________________________________________________________________________________________ 

            (вчене звання, посада)                                                      (підпис)                                              (П.І.Б.) 

Рекомендовано до захисту в ЕК, протокол № __ від __ ______ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри ______________________ 
                                                (назва випускаючої кафедри)        
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КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА 

 

на тему: 
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Додаток Б 

Бланк завдання на дипломну роботу 
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_______________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
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                     (підпис)                                        (П.І.Б.) 

 

10. Календарний план виконання роботи 

 

№ 

п./п. Назва етапу  

кваліфікаційної роботи 

Термін  

виконання 

Відмітка керівника  

про виконання 

етапу 
(дата, підпис) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Керівник кваліфікаційної роботи   __________   _________________________ 
                     (підпис)                      (вчене звання, посада, П.І.Б.) 

Виконавець кваліфікаційної роботи______   _________________________ 
                     (підпис)                                        (П.І.Б.) 
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Додаток В 

Приклад оформлення реферату  

 
РЕФЕРАТ 

Кваліфікаційна  робота магістра містить ____ с., ____ рис., ____ табл., 

____додатків, ____ джерел, _____ілюстративного матеріалу. 

 

Розглянуті основні методи зниження температури нагнітання 

холодильного агенту в компресорах парокомпресійних холодильних машин, які 

базуються на використання регенеративних теплообмінних апаратів  

проміжного тиску.  При цьому проведені розрахунки енергетичної 

ефективності для різних холодильних агентів. Надані основні експлуатаційні 

вимоги   при застосуванні поршневих компресорів.. 

Освітлені питання охорони праці та цивільного захисту. 

 

ПАРОКОМПРЕСІЙНА ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА, ПОРШНЕВИЙ 

КОМПРЕСОР, ХОЛОДИЛЬНИЙ АГЕНТ, РЕГЕНЕРАТИВНИЙ 

ТЕПЛООБМІННИК  ПРОМІЖНОГО ТИСКУ, ТЕМПЕРАТУРА 

НАГНІТАННЯ,ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
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Додаток Д 

Приклад оформлення змісту роботи  

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ… 

 ВСТУП……………………………………………………………………………. 

1. ПАРОКОМПРЕСІЙНІ ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ ТА ЇХ 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ   .ОСОБЛИВОСТІ ……………………… 

    1.1 Загальні характеристики компресорів…………………………………. 

    1.2. Порівняльні характеристики холодильних компресорів………………. 

    1.3. Загальні характеристики  парокомпресійних  холодильних  машин… 

     1.4. Оптимальні режими експлуатації холодильних компресорів…………… 

2.  ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОБОЧИХ ТІЛ НА РОБОТУ КОМПРЕСОРІВ.. 

    2.1. Загальна характеристика  холодильних агентів………………………… 

       2.1.1. Озононебезпечність фреонів………………………………………….. 

       2.1.2. Вплив газів на парниковий ефект…………………………………….. 

    2.2.Головні причини присутності повітря  в холодильній системі…………. 

       2.2.1. Вплив домішок  на роботу аміачних установок………………………… 

       2.2.2. Вплив на роботу фреонових холодильних  систем…………………….. 

3.ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЦИКЛІВ ІЗ ВПРИСКОМ РІДИНИ………………… 

    3.1. Особливості холодильних машин з РТО………………………………….. 

    3.2. Цикли та схеми холодильних машин із приском рідини………………. 

      3.2.1. Аналіз циклу із приском холодильного агенту високого тиску……. 

       3.2.2. Аналіз циклу із приском холодильного агенту проміжного тиску…… 

4. ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………. 

    4.1.  Вимоги до розміщення технологічного обладнання…………………….. 

    4.2. Вимоги до контрольно-вимірювальних приладів…………………………. 

    4.3. Попередження пожеж від електроустановок……………………………… 

    4.4. Надання першої долікарської допомоги при ураженні холодоагентом…. 

5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА…………………………………………………………. 

    ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 

    СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ЛІТЕРАТУЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ………………… 

    ДОДАТОК А. ………………………………………………………………….. 
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44

54 
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55 

58 

61 

63 

66 

67 
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69 
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Додаток Е 

Зразок оформлення переліку умовних позначень, символів, скорочень, 

абревіатур і термінів 

 

АБХМ – абсорбційна холодильна машина 

ВМТ – верхня мертва точка; 

НМТ – нижня мертва точка;  

ПКХМ– парокомпресійна холодильна машина; 

ЕУ – енергетична установка;  

СОП – коефіцієнт перетворення енергії;  

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

КШМ – кривошипно-шатунний механізм; 

НМТ – нижня мертва точка; 

ТК – турбокомпресор; 

ДВЗ – двигун внутрішнього згоряння;  

ПКВ – поворот колінчатого валу; 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина; 

СЕС – суднова електрична станція; 

МДП – максимальна допустима потужність; 

МВ – машинне відділення; 

ТО – технічне обслуговування; 
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 Додаток Ж 

Приклад оформлення бібліографічного опису у переліку посилань 

Нормативна документація, стандарти і технічні умови (без автора)  

1. Озор хладоагентов. Битцер-интернациональ. Изд. 13., А-501-12. 

       

2.Холодильные компрессоры. Справочник / под ред. А.В. Быкова.- М.:    

    Легкая и пищевая промышленность, 1981.-256с 

 3.Котлы судовые водотрубные. Общие технические условия на ремонт.   

      Часть III. Ремонт коллекторов и камер. УО31-415-575-82. – М.: В/О  

        «Мортехинформреклама», 1997. – 112 с.  

 

         Книги (брошури) одного, двох і трьох авторів 

4. Константинов Л. И., Мельниченко Л. Г. Расчеты холодильных машин и 

установки. – М.: Агропромиздат. – 1991. – 527 с. 

5. Корнилов Э. В. Технические характеристики современных дизелей:  

справочник / Э. В. Корнилов, П. В. Бойко, Э. И. Голофастов. Изд-во: Одесса. 

2008. – 272 с. 

6. Курылев Е.С., Герасимов Н.А. «Холодильные установки». – 3-е изд., перераб.  

доп. – Л.: Машиностроение, 1980. – 622с. 

 

Книги чотирьох і більше авторів 

7. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин: Учеб. пособие для 

вузов по специальности "Холодильные и компрессорные машины и установки"/ 

Е.М.Бамбушек, Н.Н.Бухарин, Е.Д.Герасимов и др.; Под общ. ред. И.А.Сакуна. - 

Л.: Машиностроение, 1987. - 423 с. 

8. Основи охорони праці на морському транспорті. / [Іванов Б. М., Колегаєв М. 

О., Касилов Ю. І., Іванов О. І.] – Одеса: Компас, 2003. – 416 с. 

 

Багатотомні видання(в цілому і окремий том)  
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9. Таблицы и диаграммы термодинамических свойств рабочих веществ.Техника  

низких  температур.   Атлас  /  под  ред.   И.Р.   Усюкина. -   М.: Пищевая 

промышленность, 1977.- 625 с. 

 

Журнальна стаття, розділ з книги 

10. Прохоров В.І., Шікопер С.М. Метод розрахунку ексергії вологого повітря. 

//Холодильна техніка, М.,- 1987.№- 9, с. 12-17 

11. Ярошенко В.М. Ексергетична оцінка термодинамічної ефективності 

холодильних систем./ Матеріали міжнародної науково-технічної конференції 

«Енергетика судна. Експлуатація и ремонт » - Одеса:     ОНМА, 2012. - с. 131-

135. 

Стаття з серійного або періодичного видання 

12. Хакимов А. Г. Пространственные колебания трубопровода под действием 

переменного внутреннего давления /А. Г. Хакимов, М. М. Шакирьянов // 

Вестник УГАТУ. – Уфа: УГАТУ, 2010. – Т. 14. – № 2 (37 ). – с. 30 – 35 
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Додаток К 

Приклади оформлення ілюстративного матеріалу 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема експериментального стенду: 1 – електродвигун;  2 – насос; 

3 – клапан; 4 –теплообмінний апарат; 5 – термометр; 6 – ВОДД; 7 – 

контрольний манометр; 8 – волоконна лінія; 9 – оптичний рефлектометр 

 
 

 

 

Рисунок К.1 – Система накопичення стічних вод у збірному танку: 

І — повітря для аерування; II — промивна вода; III —  в навколишнє 

середовище; IV — стічні води; V — господарсько-побутові води;  
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Продовження Додатку К 

 

 

Рисунок К.3 – Концентрація водню у зразках 

 

Рисунок К.4 – Зовнішні характеристики електричного генератора  

в різних варіантах підключення 
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Додаток Л 

Приклади написання формул 

 

1. Формула не має номеру. Вона розташовується посередині рядка і 

відокремлюється від основного тексту вільними рядками: 
 

Введемо до розгляду кут δ ( i )  для судна  

 

( )
( )( )

( )
arcsin sign

2

ii
ii

op

y P
x P

L

 
  = − +
 
  , 

 

де 
( )i
opL  —  відстань між точками O і Рi. 

 

2. Формула має номер. Вона розташовується посередині рядка, а номер 

вирівняно по правому краю тесту; формула відокремлюється від основного 

тексту вільними рядками: 
 

 

3. Номер формули розташовується на рівні середньої лінії дробу: 
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. (2.34) 

 

4. Система рівнянь. Номер розташовується на рівні вістря парантеза: 
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Додаток М 

Приклади оформлення слайдів 

 

Одеська національна  академія харчових технологій 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки   
 

Кафедра ________________________________ 
         (назва кафедри, на якої виконується робота) 

 

Кваліфікаційна  робота магістра 

Дослідження методів зниження 

температури нагнітання холодильних 

компресорів 

     Студент                                       Петренко В. В. 

      Керівник                                     Сірко В. В. 
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Додаток Н 

Бланк відгуку керівника на кваліфікаційну  роботу магістра 

 

ВІДГУК КЕРІВНИКА 

на кваліфікаційну  роботу магістра 

Студента__________________________________________________ 

                                                П.І.Б.студента 

На тему_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1. Обсяг кваліфікаційної  роботи_______________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Основні розділи роботи______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Характеристика студента____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Робота заслуговує оцінки __________ , а студент _________________________ 

заслуговує присвоєння кваліфікації магістр з енергетичного машинобудування 

за спеціальністю « Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка»                                                                                                       

(назва спеціальності згідно Стандарту вищої освіти) 

 

Керівник кваліфікаційної роботи___________________________________ 

(підпис, вч.ступінь, звання, П.І.Б.) 

«____» _______________ 20____р. 
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Додаток П 

Бланк рецензії до кваліфікаційну  роботу магістра 

РЕЦЕНЗІЯ 

На кваліфікаційну роботу магістра 

 

 Студента _________   факультету    НТТ і ІМ Одеської національної академії харчових 

технологій 

 

на тему______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Робота включає: розрахунково-пояснювальну записку на ________________________ арк.; 

графічну частину ____________________________________________ плакатів (креслень).  

 

1. Відповідність роботи затвердженої темі та завданню по змісту і обсягу  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Актуальність теми, теоретична та практична доцільність розробки 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Рівень використання літературних джерел 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Якість оформлення пояснювальної записки (включаючи грамотність 

викладення та графічної частини) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Недоліки і зауваження по розділах і кресленнях роботи 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ВИСНОВКИ 

 

Підготовленість студента до самостійної інженерної роботи і можливість присвоєння 

відповідної кваліфікації (формулювання згідно з навчальним планом за спеціальністю 

Студент___________________виконав роботу, що відповідає вимогам до кваліфікаційної 

роботи для отримання освітньої кваліфікації «магістр» з енергетичного машинобудування і  

готовий до самостійної науково-технічної професійної діяльності. 

 

Оцінка роботи __________________________________________________________ 
                                                                   (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) 

 

                                                               Рецензент _____________________________ 

« ___ » ________________ 20 __ р.                                     _____________________________ 
                                                                                                                         (інж. кваліфік., вч.ступінь, звання) 

 
 



 

 


