
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОФОРМЛЕННЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ 
БАКАЛАВРА 

 Дипломний проєкт бакалавра складається з обов’язкового графічного 

матеріалу (креслеників) та пояснювальної записки до нього.  

Обсяг дипломних проєктів на здобуття ступеня бакалавра складає 50-70 

сторінок пояснювальної записки до дипломного проєкту (текстової частини 

дипломної роботи) та трьох креслеників. 

 Все, що перевищує обсяг 70 сторінок, можна оформити у вигляді додатків 

і посилань на них в тексті пояснювальної записки. 

Дипломні проєкти необхідно оформлювати згідно з вимогами відповідних 

галузевих стандартів до проєктно-конструкторської та проєктно-технологічної 

документації та ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері 

науки і техніки. Структура та правила оформлювання». 

 Пояснювальна записка до дипломного проєкту  має у стислій та чіткій 

формі розкривати творчий задум проєкту, містити аналіз сучасного стану 

проблеми, методів вирішення завдань проєкту, обґрунтування їх оптимальності, 

методики та результати розрахунків, опис проведених експериментів, аналіз їх 

результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, 

діаграми, таблиці, схеми, рисунки та ін. В ній мають бути відсутні загальновідомі 

положення, зайві описи, виведення складних формул тощо. Текст складається, як 

правило, в друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New 

Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines[3]. 

 Структура (порядок розкладки аркушів) дипломного проєкту бакалавра 

1. Титульний аркуш 

2. Завдання (друкується на одному аркуші з обох сторін) 

3. Відомість дипломного проєкту 

4. Аркуш з написом «Пояснювальна записка» 

5. Реферат українською мовою 



6. Реферат англійською мовою (ABSTRACT) або мовою, яку вивчав студент 

протягом навчання 

7. Зміст (всі аркуші без рамок до змісту не нумеруються, але враховуються 

при нумерації). До змісту попадають всі розділи та підрозділи починаючи 

з  «ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ». 

8. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів зазвичай 

використовується, як «ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ». 

9. Вступ. 

10.  Розділи, які розкривають основний зміст проєкту відповідно до переліку 

питань, наданих у завданні. Кожен розділ закінчується висновками. 

11.  Висновки – загальні висновки до всієї роботи, щодо відповідності 

отриманих результатів завданню на дипломне проєктування та висунутим 

вимогам, можливість впровадження або застосування результатів.  

12.  Перелік джерел посилання. 

13.  Якщо додатки. 

Структурні елементи: «ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ», 

«РЕФЕРАТ», «ABSTRACT», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», 

«ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ» — не нумерують, а 

їхні назви є заголовками структурних елементів, тому пишуться вони 

великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці посередині 

рядка[1]. 

Заголовки розділів треба друкувати посередині рядка великими 

літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці[1]. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту потрібно друкувати з 

абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці. 

Не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й 

підпункту на останньому рядку сторінки. 



 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів[1]: 

1. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими 

цифрами. 

2. Розділи звіту нумерують у межах викладення суті звіту і позначають 

арабськими цифрами без крапки, починаючи з цифри «1». 

3. Підрозділи як складові частини розділу нумерують у межах кожного 

розділу окремо. Номер підрозділу складається з номера відповідного 

розділу та номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера 

підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 тощо. 

4. Пункти нумерують арабськими цифрами в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу та порядкового 

номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та 

порядкового номера пункту, які відокремлюють крапкою. Після номера 

пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 тощо. 

Якщо текст поділяють лише на пункти, їх слід нумерувати, крім 

додатків, порядковими номерами. 

5. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту та порядкового номера 

підпункту, які відокремлюють крапкою. Після номера підпункту крапку 

не ставлять, наприклад, 1.1.1.1 або 2.1.4 тощо. Якщо розділ, не маючи 

підрозділів, поділяють на пункти та підпункти, номер підпункту 

складається з номера розділу, порядкового номера пункту та 

порядкового номера підпункту, які відокремлюють крапкою. Після 

номера підпункту крапку не ставлять. 

6. Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт 

складається з одного підпункту, його не нумерують. 



7. Висновки в кінці кожного розділу не нумерують. Пишемо просто 

«Висновки». Не «Висновок» або «Висновоки». Так само і в змісті. 

 

  

  



ПРИКЛАД ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ 

СІКОРСЬКОГО» 
Факультет електроенерготехніки та автоматики 

Кафедра автоматизації енергосистем 
До захисту допущено: 
Завідувач кафедри 
__________  Анатолій МАРЧЕНКО 
 
“   ”                        20   р. 

 

Дипломний проєкт 
на здобуття ступеня бакалавра 

за освітньо-професійною програмою  

«Управління, захист та автоматизація енергосистем» 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та  
електромеханіка» 

на тему: «Тема» 

Виконав (-ла):  
студент (-ка) IV курсу, групи XX-XX 
Прізвище, ім’я, по батькові  __________ 

Керівник:  
Посада, науковий ступінь, вчене звання, 
Прізвище, ім’я, по батькові __________ 

Консультант з назва розділу: 
Посада, науковий ступінь, вчене звання, 
Прізвище, ім’я, по батькові __________ 

Рецензент: 
Посада, науковий ступінь, вчене звання, 
Прізвище, ім’я, по батькові __________ 

 
Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті 
немає запозичень з праць інших авторів без 
відповідних посилань. 
Студент (-ка)_____________ 

(підпис) 
Київ – 20__ року 



 

Пояснення. 

1. Шифр і назву спеціальності, та спеціалізацію вказуємо свою.  
2. Дату вказуємо попереднього захисту. 
3. Тему вписуємо, ту що вказана в наказі допуску до захисту без змін. 

4. Виконав (-ла): студент (-ка) обираємо один свій варіант. 
5. ____ курсу, групи _________ вказуємо свій курс (наприклад 4), шифр групи 

(наприклад ЕК-з61) 
6. Свої  прізвище, ім’я, по батькові – повністю в називному відмінку. 
7. Посаду, науковий ступінь, якщо є, Прізвище, ім’я, по батькові керівника. 
8. Свій підпис. 
9. Рік захисту. 

Зауваження:  

1. Посаду, науковий ступінь можна дізнатися на сайті кафедри. 
https://ae.fea.kpi.ua/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-

%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0

%b0%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9/ 
2. Дату попереднього захисту в розділі «Дипломи» 

https://ae.fea.kpi.ua/%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b8/%d0%b3%d1%80

%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba-

%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%96%d0%b2/ 
3. Назву спеціальності та спеціалізації шукаємо за роком вступу в робочих-

навчальних планах або Див. зразок. 
https://ae.fea.kpi.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/%d0%bd

%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8/ 
 

  

  



 ПРИКЛАД ЗАВДАННЯ 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Факультет електроенерготехніки та автоматики 

Кафедра автоматизації енергосистем 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)  

Спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка  

Освітньо-професійна програма «Назва» 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

__________  Анатолій МАРЧЕНКО 

 «___»_____________20__ р. 

 

ЗАВДАННЯ 
на дипломний проєкт студенту 

Іваненку Івану Івановичу 

1. Тема проєкту «Тема», керівник проєкту Прізвище, ім’я, по батькові, науковий 
ступінь, вчене звання, затверджені наказом по університету від  

«___»_________ 20__ р. №_____ 

2. Термін подання студентом проєкту  _______________________________  

3. Вихідні дані до проєкту  _______________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  

4. Зміст пояснювальної записки ___________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  



5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, 
плакатів, презентацій тощо)  _____________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  

6. Консультанти розділів проєкту  

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 
завдання  

видав 
завдання 
прийняв 

    
    

7. Дата видачі завдання   

Календарний план 
№ 
з/п 

Назва етапів виконання  
дипломного проєкту (роботи) 

Строк виконання  
етапів проєкту (роботи) 

Примітка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Студент  ____________ Іван ІВАНЕНКО 
   

Керівник  ____________ Петро ПЕТРЕНКО 
   

 

 

  

                                                           
   Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проєкту. 



1. Завдання друкуємо на одному аркуші з двох сторін. 
2. Шифр і назву спеціальності, та спеціалізацію вказуємо свою.  
3. Дату біля завідувача та дату подання – ставимо дату попереднього 

захисту. 
4. Свої  прізвище, ім’я, по батькові – повністю в давальному відмінку. 
5. Тему вписуємо, ту що вказана в наказі допуску до захисту без змін. 
6. Керівник проєкту – прізвище, ім’я, по батькові  повністю в називному 

відмінку, науковий ступінь, вчене звання (останні два якщо є). 
7. затверджені наказом по університету від – вказуємо номер і дату наказу з 

стенду кафедри, або знаходимо на сайті. 
8. Решту інформації заповнюємо разом з науковим керівником. 

 

Зауваження:  

1. Посаду, науковий ступінь можна дізнатися на сайті кафедри. 
https://ae.fea.kpi.ua/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-

%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0

%b0%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9/ 
2. Дату попереднього захисту в розділі «Дипломи» 

https://ae.fea.kpi.ua/%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b8/%d0%b3%d1%80

%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba-

%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%96%d0%b2/ 
3. Назву спеціальності та спецалізації шукаємо за роком вступу в робочих-

навчальних планах. 
https://ae.fea.kpi.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/%d0%bd

%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8/ 



 



1. Відомість формується у вигляді таблиці в рамці з підписами. 
2. Шифр формується наступним чином. 

141 – шифр спеціальності (Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка) 
3120 – номер залікової книжки (своєї) 
015 – номер за наказом (про наказ див. вище) 
ДБ – для пояснювальної записки 
ТК1…ТК3 – для технічного креслення, де числа відповідають номеру 
креслення.  

3. Розробив – Ви. Перевірив – Керівник. Затвердив – зав.каф. 
 

  



ПРИКЛАД АРКУША «ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснювальна записка 
до дипломного проєкту 

на тему: «Тема» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 20__ року 
  



На цьому аркуші: 

1. Вказати свою тему (див. вище) 

2. Вказати рік захисту. 

 

Реферат обсягом 0,5-1 сторінки державною та іноземною (яку вивчав 

студент) мовами повинен стисло відображати загальну характеристику та 

основний зміст ДП і містити: 

– відомості про обсяг текстової частини, кількість ілюстрацій, таблиць, 

креслеників, додатків і бібліографічних найменувань за переліком 

посилань; 

– об’єкт дослідження; 

– предмет дослідження; 

– мету дослідження; 

– рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження 

розробок або досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, 

публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо), якщо є; 

– перелік ключових слів (не більше 20). 

Реферат оформлюється в рамці без підписів. 

Зміст – включає всі розділи та підрозділи починаючи з Прийнятих 

скорочень 

Прийняті скорочення - слід розташовувати стовпцем за абеткою. Ліворуч 

в абетковому порядку наводять скорочення або умовні познаки початку 

українською мовою, а потім іншими мовами (за наявності), а праворуч — їх 

розшифрування. 



 



 



 



 



 

Вступ має відображати актуальність і новизну проєкту  та містити: 

– обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) 

існуючого об’єкта проєктування на основі аналізу сучасного стану проблеми за 

даними вітчизняної та зарубіжної науковотехнічної літератури та періодичних 

видань, патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних 

фірм у відповідній галузі виробництва, економіки або науки; 

– обґрунтування основних проєктних рішень або напрямків досліджень; 

– можливі галузі застосування результатів проєкту (роботи). 

Основна частина пояснювальної записки має включати: 

– розробку вимог до характеристик об’єкта проєктування; 

– вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних 

та експериментальних методів досліджень поставлених задач; 

– вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів 

розрахунків параметрів елементів (електричних схем, механічних елементів на 

міцність та ін.); 

– експериментальні дослідження, розробку методики досліджень, опис 

експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту; 

– висновки за розділами (главами) та загальні висновки щодо відповідності 

отриманих результатів завданню на дипломне проєктування та висунутим 

вимогам, можливість впровадження або застосування результатів.  

Перші сторінки кожного розділу оформлюються рамками з підписами, 

назва розділу повинна повністю співпадати з описом в рамці. Номер розділу в 

рамці не потрібен. В рамці назва розділу пишеться розмірами літер як в реченні.                     

Якщо назва завелика і не влазить у відведену область потрібно зменшити розмір 

шрифту.  

Кожен розділ закінчується висновками, що оформлюються як 

підрозділ без номера.  



  









Висновки – загальні висновки до всієї роботи, щодо відповідності 

отриманих результатів завданню на дипломне проєктування та висунутим 

вимогам, можливість впровадження або застосування результатів. 

При оформленні дипломного проєкту  необхідно дотримуватись 

наступних правил: 

- Структурні елементи: «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «СКОРОЧЕННЯ ТА 

УМОВНІ ПОЗНАКИ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА» — 

не нумерують, а їхні назви є заголовками структурних елементів, тому 

пишуться вони прописними літерами. 

- Таблиці підписуються зліва вгорі, нумерація таблиць виконується в 

межах розділу (Таблиця 1.1 – Назва таблиці). 

- Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, 

таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою 

або поруч, чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. У 

кожній частині таблиці повторюють її головку та боковик. 

- У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку чи боковик 

заміняти відповідно номерами колонок або рядків, нумеруючи їх 

арабськими цифрами в першій частині таблиці. 

- Слово «Таблиця » подають лише один раз над першою частиною 

таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують 

«Продовження таблиці ___» або «Кінець таблиці ____ » без повторення 

її назви. 

- Рисунки підписуються знизу по центру, нумерація рисунків 

виконується в межах розділу (Рисунок 1.1 – Назва рисунка). 

- Ілюстрації дозволяється виконувати тушшю, простим олівцем, 

графічними редакторами. Забороняється використання ксерокопій 

та сканованих рисунків. Тільки в оглядовій частині проєкту 

допускаються чіткі відредаговані копії. 



- Якщо є таблиця, рисунок, літературне джерело – то в тексті 

пояснювальної записки повинна бути згадка про них у вигляді 

посилання. 

- У разі посилання на структурні елементи самого звіту зазначають 

відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, позицій 

переліків, рисунків, формул, рівнянь, таблиць, додатків. Посилаючись, 

треба використовувати такі вирази: «у розділі 4», «див. 2.1», 

«відповідно до 2.3.4.1», «(рисунок 1.3)», «відповідно до таблиці 3.2», 

«згідно з формулою (3.1)», «у рівняннях (1.23)— (1.25)», «(додаток Г)» 

тощо.  

- Дозволено в посиланні використовувати загальноприйняті та 

застандартовані скорочення згідно з ДСТУ 3582, наприклад, «згідно 

з рис. 10», «див. табл. 3.3» тощо.    

          

Перелік джерел посилання оформлюється згідно: ДСТУ 8302:2015. 

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання.    

 

Оформлення додатків 

Додатки оформлюють як продовження документу, але без рамок. При 

цьому додатки повинні мати наскрізну нумерацію сторінок, загальну з 

документом. Номери сторінок додатку розміщують в правому верхньому куті 

аркуша. Всі додатки повинні бути перераховані у змісті. Розташування додатків 

у порядку появи посилань на них у тексті. 

Кожен додаток (якщо їх кілька) починають з нової сторінки. Додаток 

повинен мати заголовок, написаний (надрукований) вгорі малими літерами (крім 

першої великої) симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 



заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово 

“Додаток _____” і велика літера, що його позначає. 

Додатки слід позначати послідовно літерами української абетки, за 

винятком літер “ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь” наприклад: додаток А, додаток Б і т.д. 

Один додаток позначається як додаток А. 

За необхідності текст додатків може поділятись на розділи, підрозділи, 

пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У такому 

випадку перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку 

(див. додаток Г, рис. Г. 1). 

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід 

нумерувати в межах кожного додатку, наприклад: рисунок Б. 3 – третій рисунок 

додатку Б; таблиця А.2 - друга таблиця додатку А; формула (А. 1) - перша 

формула додатку А. 

Якщо у додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула чи одне 

рівняння, їх також нумерують, наприклад: рисунок А. 1, таблиця А. 1, формула 

(В. 1). 

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

рекомендується писати: "... на рисунку À.2 .. ", "... в таблиці Б.3 ...'', або "... в табл. 

Б.3 ..: ", "... за формулою (В. 1) ...:'', "... у рівнянні (Г.2) ..." Джерела, що 

використовуються тільки у додатках, розглядаються незалежно від тих, що 

використовуються у основній частині роботи, і повинні бути перелічені 

наприкінці кожного додатку в переліку посилань.
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