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ПЕРЕДМОВА 

 

Виконання та захист дипломної роботи є завершальним етапом навчання, 

що дає право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Вона являє 

собою наукове дослідження, виконане під керівництвом провідного фахівця – 

викладача кафедри. 

Дипломна робота – найважливіша форма самостійної роботи студен-

та, у процесі якої він набуває умінь і навичок організації та проведення науко-

вих досліджень. Вона відображає загальноосвітню і фахову зрілість випускни-

ка, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання під час ви-

конання тих чи інших практичних завдань у сфері системного аналізу складних 

процесів та систем, математичного чи імітаційного моделювання подібних про-

цесів, керування процесами у складних системах та прийняття рішень. 

Дипломна робота магістра – кваліфікаційна робота, на підставі якої 

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) проводить атестацію випускника. ДЕК 

визначає рівень теоретичної підготовки студента, його готовність до самостій-

ної наукової та виробничої діяльності за фахом і приймає рішення про надання 

кваліфікації «Системний аналітик, фахівець у галузі обчислень» освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.04030301 Системний ана-

ліз і управління. 

Виконання магістерської роботи має підтвердити здатність студента об-

ґрунтовувати ідеї та реалізовувати їх на практиці, самостійно проводити науко-

ві дослідження й аналітичну діяльність, а саме: 

– вміти чітко визначити об’єкт і предмет дослідження, мету і конкретні 

науково-практичні завдання дослідження та складати план роботи; 

– обирати необхідні методи і засоби розв’язання наукових і практичних 

задач, використовуючи сучасні інформаційні технології та засоби автоматизації 

досліджень; 

– складати бібліографічну довідку за темою дипломної роботи; 

– робити висновки щодо отриманих результатів з урахуванням загаль-

ноприйнятих вимог до їх оформлення, використовуючи для цього сучасні засо-

би редагування та друкування. 

Дипломна робота магістра виконується за матеріалами виробничої та пе-

реддипломної практик. Написання роботи без використання і аналізу матеріа-

лів, що характеризують діяльність конкретної організації (підприємства, уста-

нови, їх структурного підрозділу), не допускається. 
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1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 

 

1.1. Загальні вимоги. 

 

Дипломна робота магістра характеризується єдністю змісту, має містити 

науково обґрунтовані теоретичні або (та) експериментальні результати і відпо-

відні наукові положення, тобто раніше невідомі знання, а також новий 

розв’язок актуальної науково-практичної задачі. 

Дипломна робота має показати, наскільки студент опанував методику і 

техніку прикладних досліджень, вміє аналізувати, узагальнювати та формулю-

вати висновки з отриманих результатів, працювати з літературними джерелами 

тощо.  

Робота може бути:  

1) експериментальною (самостійні дослідження студента, вивчення та 

засвоєння ним методики, розробка програми тощо);  

2) теоретичною (студент проводить теоретичні дослідження і вивчає 

досвід практичної роботи);  

3) теоретико-практичною (студент проводить теоретичні дослідження, 

результати яких потім застосовуються на практиці). 

Підготовка дипломної роботи потребує глибоких теоретичних знань та 

уміння використовувати їх стосовно об'єкта дослідження. Ретельне, глибоке ви-

вчення дисциплін, що викладаються в університеті, не виключає постійного са-

мостійного удосконалення і поглиблення набутих знань у тих галузях, які від-

повідають обраній темі дипломної роботи. Вибір теми дипломної роботи – ви-

рішальний момент її підготовки. 

Вимоги до структури й оформлення роботи розроблено на базі “Основних 

вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій” та Державних стандартів 

України щодо структури і правил оформлення технічної документації та видав-

ничої справи. 

Назва роботи має бути стислою, конкретною, відповідати спеціальності і 

суті досліджуваної проблеми, вказувати на предмет і мету дослідження. Іноді 

для більшої конкретизації до назви можна додати невеликий (4–6 слів) підзаго-

ловок. 

У назві не бажано використовувати ускладнену, узагальнюючу чи псев-

донаукову термінологію. Крім того, слід уникати слів «Дослідження...», «Ана-

ліз...», «Вивчення...». 

Кожна робота містить теоретичну частину (30–40 % обсягу), де нові фак-

ти складаються в систему і для них виявляються певні принципи, які їх об'єд-

нують. Наукову інформацію слід викладати якомога повніше, обов'язково розк-

риваючи хід та результати дослідження, детально їх описуючи. Повна наукова 

інформація повинна відбиватися в деталізованому фактичному матеріалі з об-

ґрунтуваннями, гіпотезами, широкими історичними екскурсами і паралелями. 
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Основну частину роботи (60–70 % обсягу) має становити принципово но-

вий матеріал: опис відкритих фактів, явищ і закономірностей, а також узагаль-

нення вже відомих даних з інших наукових позицій або аспектів. 

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експеримен-

тальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, водночас 

відображаючи власну позицію дослідника. Слід обов'язково посилатися на ав-

торів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі результати. 

Обсяг магістерської дипломної роботи без урахування додатків, має ста-

новити 80–100 сторінок. 

У роботі потрібно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і ре-

зультати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтоло-

гії. 

Дипломну роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису 

в твердій палітурці. 

 

 

1.2. Вимоги до структурних елементів дипломної роботи 

 

Дипломна робота магістра з системного аналізу і управління має 

обов’язково містити складові, що розташовуються у такій послідовності: 

1. Титульна сторінка. 

2. Завдання на дипломну роботу. 

3. Реферат. 

4. Зміст. 

5. Вступ. 

6. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необ-

хідності). 

7. Основна частина з двох або більше розділів. 

8. Висновки. 

9. Список використаних джерел. 

10. Додатки (поділяються на обов’язкові та допоміжні, не входять до за-

гального обсягу роботи). 

 

1.2.1. Титульна сторінка дипломної роботи 

Титульна сторінка роботи оформлюється за встановленою формою. Зра-

зок оформлення титульної сторінки магістра з системного аналізу наведений у 

Додатку А. 

Титульна сторінка повинна містити: 

– найменування міністерства; 

– найменування вищого навчального закладу і кафедри, де виконано 

кваліфікаційну роботу; 

– прізвище, ім'я, по батькові автора; 

– назву роботи. 

– шифр і найменування спеціальності; 

– кваліфікаційний рівень, на який претендує студент; 
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– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового 

керівника і (або) консультанта; 

– місто та рік захисту. 

Титульна сторінка входить до загального обсягу дипломної роботи, але не 

нумерується. 

 

1.2.2. Завдання на дипломну роботу 

Зміст дипломної роботи магістра визначається індивідуальним науковим 

завданням, зразок якого наведено у Додатку Б.  

У завданні, яке складає науковий керівник роботи на підставі поданого 

магістром плану виконання дипломної роботи і затверджує завідувач кафедри, 

наводяться вихідні дані до роботи, окреслюється та групується за розділами ко-

ло питань, які необхідно розглянути. При цьому інформаційно-аналітичні пи-

тання відокремлюються від питань дослідних. Фактично, завдання відповідає 

колу задач, які має розв’язати дипломник, аби дослідження вважалося закінче-

ним. 

Тема дипломної роботи магістра повинна повністю відображати зміст ін-

дивідуального завдання. 

Конкретні завдання на дипломну роботу згідно з її темою видаються і за-

тверджуються одразу після закінчення переддипломної практики магістра. 

Крім цього, науковий керівник та керівники розділів (якщо вони є) вста-

новлюють кінцевий термін виконання кожного із завдань або їх групи. 

Видача завдання закріплюється підписом наукового керівника, а згода із 

завданням і взяття на себе обов’язків щодо його виконання – підписом диплом-

ника. 

 

1.2.3. Реферат дипломної роботи 

Кожна дипломна робота має супроводжуватися стислим рефератом (ано-

тацією дипломної роботи), який обов’язково виконується двома мовами: дер-

жавною та англійською. У разі написання пояснювальної записки дипломної 

роботи не державною мовою (з дозволу деканату, про що робиться відповідний 

припис), додатково складається реферат мовою виконання роботи.  

Реферат починають з нової сторінки, він має бути стислим, інформатив-

ним, з суттєвими відомостями про кваліфікаційну роботу, містити відомості 

про обсяг пояснювальної записки, кількість її частин, ілюстрацій, таблиць, до-

датків та джерел згідно з переліком посилань (відомості наводять, включаючи 

дані додатків); текст реферату і перелік ключових слів. 

У тексті реферату слід зазначити: 

– об'єкт дослідження або розроблення; 

– мету кваліфікаційної роботи; 

– методи дослідження та використану апаратуру; 

– наукові результати і їх новизну; 

– основні конструктивні, технологічні або техніко-експлуатаційні харак-

теристики і показники; 

– галузь застосування; 
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– економічну ефективність; 

– значення роботи для науки і практики; 

– прогнозні припущення про розвиток об'єкта дослідження або розробки. 

Структурні частини реферату, в яких відсутні відомості, випускають. 

Обсяг реферату – до 500 слів. Реферат повинен розміщуватися на одній 

сторінці формату А4. 

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті кваліфікаційної 

роботи, наводять після тексту реферату великими літерами у називному відмін-

ку в рядок через коми, перелік їх має містити від 5 до 15 слів (словосполучень). 

Приклад оформлення реферату наведений у Додатку В. 

 

1.2.4. Зміст 

Зміст подають на початку роботи з найменуваннями та номерами почат-

кових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголо-

вок), а також вступу, висновку, додатків, списку використаних джерел. 

Не допускається використання у змісті посилання на нумерований еле-

мент роботи без зазначення його назви. 

Сторінки завдання, рефератів та власне змісту нумеруються за загальни-

ми правилами, але до змісту не включаються. 

Прикладом оформлення змісту має слугувати зміст до даних методичних 

рекомендацій. 

 

1.2.5. Вступ 

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми, її значущість, підста-

ви і вихідні дані для розробки теми й обґрунтування необхідності проведення 

дослідження. 

У вступі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій ниж-

че послідовності. 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відо-

мими розв'язаннями проблеми чітко, аргументовано обговорюють актуальність 

і доцільність проведення роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виро-

бництва, особливо на користь України. 

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і задачі, які не-

обхідно виконати для її досягнення. Мета роботи, зазвичай, тісно переплітаєть-

ся з її назвою і повинна чітко показувати, що саме досліджується. Не слід фор-

мулювати мету як «Дослідження...», або «Вивчення...», оскільки ці слова вка-

зують на засіб досягнення, а не на саму мету. 

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну си-

туацію й обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослі-

дження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і 

часткове. B об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. 

Саме на нього спрямована основна увага дослідника, оскільки предмет визначає 

тему роботи, яка зазначається на титульній сторінці як її назва. 
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Методи дослідження. Подають перелік методів дослідження, використа-

них для виконання поставлених у роботі завдань. Перелічувати їх треба коротко 

і конкретно, визначаючи, що саме досліджувалося за допомогою того чи іншого 

методу. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності і прийнятності вибору цих 

методів. 

Теоретичне значення. Оскільки дипломна робота магістра має науково-

дослідний характер, у ході її  виконання слід сформулювати бодай одне наукове 

положення, яке має значення для конкретної галузі, або науковий результат до-

слідження, що може використовуватись у подальшому. 

Наукова новизна отриманих результатів. Подають стислий опис нових 

наукових рішень, запропонованих особисто дослідником. Необхідно продемон-

струвати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати сту-

пінь новизни (вперше одержано, вдосконалено, дістало подальший розвиток). 

Кожен науковий результат чітко формулюють, виокремлюючи його сут-

ність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. 

Отримане формулювання повинно читатися і сприйматися легко й однозначно 

(без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та 

уточнень).  

Практичне значення отриманих результатів. У роботі, котра має теоре-

тичне значення, подають відомості про наукове використання результатів дос-

ліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі з прикладним зна-

ченням висвітлюють результати практичного застосування отриманих резуль-

татів або рекомендації щодо їх використання. 

Апробація результатів роботи. Зазначається на яких конференціях, на-

радах оприлюднено результати досліджень.  

Публікації. Зазначають у скількох статтях, наукових журналах, збірниках 

наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опублі-

ковано результати роботи. 

Згідно з вимогами МОН до кваліфікаційних робіт магістрів, результати, 

що виносяться на захист, мають бути апробовані та опубліковані у фахових пе-

ріодичних виданнях. 

Обсяг вступу магістерської дипломної роботи не має перевищувати 5 

сторінок. 

 

1.2.6. Основна частина 

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, під-

пунктів. Кожен розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного 

розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напрямку й 

обґрунтуванням застосованих методів досліджень. 

У розділах основної частини подають матеріал, як правило, в такій послі-

довності: 

Розділ 1, інформаційно-аналітичний – огляд літератури за темою і вибір 

напрямів досліджень; 

Розділ 2, спеціальний – викладення загальних підходів і основних методів 

досліджень, опис теоретичних та (або) експериментальних досліджень; 
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Розділ 3, експериментально-аналітичний – аналіз і узагальнення резуль-

татів досліджень (не обов’язковий). 

У розділах основної частини подають: 

– огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 

– обґрунтування обраного напряму роботи; 

– призначення та область застосування результатів наукової роботи; 

– приклади впровадження результатів наукової роботи. 

У першому розділі викладається стан розв'язання поставленої проблеми 

на момент, коли за неї взявся автор дослідження. Для цього проводиться де-

тальний огляд літератури, у якому окреслюються основні етапи розвитку нау-

кової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітивши праці поперед-

ників, слід назвати ті питання, котрі залишилися невирішеними і, отже, визна-

чити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким 

резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Як прави-

ло, перший розділ не перевищує 40 % усієї роботи. 

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку дослід-

жень, наводять методи розв’язання задач та їхні порівняльні оцінки, розробля-

ють загальну методику проведення досліджень. Теоретичні роботи спрямову-

ють на розкриття методів розрахунків, гіпотез, які розглядають, а експеримен-

тальні – на принципи дії та характеристики розробленої апаратури, оцінки по-

хибок вимірювань. 

Наступні розділи присвячують вичерпному викладенню результатів влас-

них досліджень з висвітленням того нового, що вноситься у розробку пробле-

ми. Автор має оцінити повноту виконання поставлених завдань, достовірність 

отриманих результатів (характеристик, параметрів), порівняти їх з аналогічни-

ми результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтувати потребу у дода-

ткових дослідженнях. 

У заключній частині роботи слід розрахувати економічний ефект від 

упровадження або використання досягнутих результатів магістерської роботи. 

Розрахунок економічного ефекту виконують під керівництвом відповідного 

консультанта – фахівця з прикладної економіки. 

Обов’язковим у дипломній роботі магістра є розрахунок заходів з охоро-

ни праці на об’єкті дослідження. Під час виконання розрахункової частини та 

формування рекомендацій щодо заходів з охорони праці студенти мають вико-

ристовувати відповідні методичні вказівки, розроблені кафедрою аерології та 

охорони праці. Написання розділу охорони праці відбувається під керівництвом 

консультанта з відповідного напрямку, затвердженого кафедрою. 

Структура основної частини може відрізнятися від запропонованої вище. 

При узгодженні з дипломним керівником та кафедрою окремі розділи можна 

опустити або об'єднати, а також ввести нові. 

Кожний розділ дипломної кваліфікаційної роботи має самостійне значен-

ня, але всі вони повинні бути підпорядковані основній меті й завданням дослі-

дження, узгоджуватись з направленістю теми та органічно пов'язуватись між 

собою. У магістерській роботі не слід подавати матеріали, що не стосуються 

сформульованого автором наукового завдання. 
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Структура та зміст розділів визначаються метою і завданнями, конкрет-

ними потребами розробки тих чи інших питань теми для даного об'єкта (підп-

риємства, організації, установи тощо). Кожний із розділів дипломної роботи, 

залежно від обсягу поданого матеріалу, може складатися з 3–4 підрозділів обся-

гом до 10 сторінок. 

 

1.2.7. Висновки  

Хоча кожен розділ магістерської дипломної роботи завершується виснов-

ками, в кінці роботи обов’язково слід підбити підсумки дослідження.  

У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, 

отримані в роботі, з формулюванням розв'язаної наукової проблеми та значення 

її для науки і практики. Далі подають висновки і рекомендації щодо наукового 

та практичного використання здобутих результатів.  

Перший пункт висновків має дати коротку оцінку стану питання. Потім у 

висновках розкривають методи розв’язання поставленої в роботі проблеми, їх-

ній практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями, наголошують на 

якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтовують їхню дос-

товірність, наводять оцінку результатів роботи або її окремого етапу (негатив-

них також).  

Текст висновків може бути поділеним на пункти. Обсяг висновків не має 

перевищувати 3–5 сторінок. 

 

1.2.8. Список використаних джерел 

Після тексту роботи наводиться список використаних джерел. Серед лі-

тературних джерел (з урахуванням вимог до їх оформлення)можуть фігурувати 

такі: 

– документи і матеріали Уряду (розташовуються у хронологічній послі-

довності); 

– збірки документів, матеріали міністерств і відомств, щорічники, статис-

тичні збірки, матеріали обласних органів управління і соціологічних дослі-

джень (розташовуються у хронологічному порядку); 

– монографії, книги, статті (наводяться в алфавітному порядку за прізви-

щами авторів. Якщо авторів три і більше, то називають прізвище першого авто-

ра з додаванням «та ін.»). 

– колективні монографії та збірки наукових праць, що не мають на ти-

тульному аркуші прізвищ авторів (включаються в список за абеткою, з ураху-

ванням назви книги); 

– відомчі документи і матеріали об'єднань, організацій, фірм (розміщу-

ються після монографій, книг і статей); 

– при використанні джерел інформації з Інтернету наводять повне поси-

лання на джерело (сайт, на якому розміщена дана інформація та сторінка). 

До переліку джерел слід включати тільки ті, які дійсно використовували-

ся в роботі. 

Список використаної літератури слід розміщувати в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків. Бібліографічний опис джерел склада-
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ють відповідно до чинних стандартів бібліотечної та видавничої справи. Поси-

лання на літературу в тексті роботи розмішують у квадратних дужках після ві-

дповідної цитати, наприклад [12, с. 387]. Тут «12» – це номер у списку літера-

тури тієї публікації, на яку посилається автор, а 387 – номер сторінки в цій пуб-

лікації, на якій розміщено цитований текст. Припускається посилатися на робо-

ту в цілому, без зазначення сторінок. Також можна посилатися в одних дужках 

на кілька джерел одночасно. В цьому випадку їх розділяють комою. 

 

1.2.9. Додатки 

Додатки розміщуються після списку використаних джерел.  

Існує три обов’язкових додатка до дипломної роботи магістра: опис мате-

ріалів роботи (зразок наведено у додатку Ж), відгук на роботу наукового керів-

ника (додаток Д) та зовнішня рецензія на роботу магістра (додаток Е). 

Кількість додатків до дипломної роботи потенційно не обмежена. Вони 

можуть містити необхідний ілюстративний і довідковий матеріал, що служить 

базою для розрахунку, або її результатом, а саме: 

– вихідні дані, результати експериментів; 

– проміжні докази, формули і розрахунки; 

– таблиці допоміжних цифрових даних; 

– блок-схеми алгоритмів програмного забезпечення, розробленого авто-

ром; 

– копії екрану окремих етапів роботи програмного продукту; 

– протоколи і акти випробування і обстеження; 

– описи апаратури і приладів, що використовуються під час випробувань; 

– акти чи довідки про застосування результатів роботи у практичній дія-

льності; 

– відгуки на роботу сторонніх організацій чи потенційних замовників. 
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2. ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

 

 

 

2.1. Загальні вимоги 

 

Назва дипломної роботи повинна бути максимально стислою, відповідати 

освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістра за відповідною спеціальністю 

та відображати суть наукового або практичного завдання, що виконується здо-

бувачем. 

Тематика дипломних робіт має бути актуальною. У зв'язку з цим вона ро-

зробляється, періодично переглядається кафедрою системного аналізу і управ-

ління та затверджується у встановленому порядку.  

Студент має право запропонувати власну тему дипломної роботи, але при 

цьому він повинен обґрунтувати доцільність розробки запропонованої теми. 

Обрані теми закріплюються за кожним студентом наказом ректора згідно з по-

данням деканату. Цим самим наказом кожному студенту призначається науко-

вий керівник дипломної роботи, який контролює виконання індивідуального 

плану підготовки дипломної роботи.  

Керівниками дипломних робіт магістрів можуть бути лише доктори наук, 

професори. Водночас, фахівці з будь-яким вченим званням та науковим ступе-

нем можуть бути керівниками окремих розділів або виступати у ролі консуль-

тантів. 

На початку підготовки дипломної роботи студент повинен ознайомитися 

зі змістом спеціальної літератури за обраною темою, скласти розгорнутий план 

із зазначенням основних розділів та підрозділів роботи, який слід узгодити з 

науковим керівником. Виконані розділи роботи подаються на розгляд керівни-

ку, відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються, а в разі необ-

хідності переробляються студентом. 

Тема має бути актуальною, мати теоретичне і практичне значення, відпо-

відати сучасному стану та перспективам розвитку системного аналізу, автома-

тичного чи автоматизованого керування, прийняття рішень, оптимізації, моде-

лювання та прогнозування виробничих процесів підприємства або установи, де 

студент проходив виробничу та переддипломну практику. 

Бажано, аби дипломні роботи магістрів були реальними, базувалися на 

прикладних дослідженнях того чи іншого об’єкта. При цьому результати дослі-

джень доцільно подавати керівництву підприємства або установи з метою їх ре-

ального використання у господарській діяльності. Робота вважається реальною 

за виконання однієї з умов: 

– тема роботи запропонована підприємством, виконується на його замов-

лення, що оформлено листом від керівництва; 

– до роботи додаються документи, які засвідчують фактичне впроваджен-

ня її результатів, або його можливість. 
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2.2. Актуальна тематика магістерських дипломних робіт кафедри систем-

ного аналізу й управління 

 

Тематика магістерських робіт системних аналітиків формується згідно з 

профілем університету, де підготовка магістрів спеціальності 04030301 Систем-

ний аналіз і управління передбачається, в першу чергу, для підприємств важкої 

промисловості (гірнича, збагачувальна, металургійна, машинобудівна) Придні-

пров’я. Також допускається розгляд питань функціонування об’єктів діяльності 

банківського сектора, сфери послуг і торгівлі.  

Доцільно, аби тема дипломної роботи відповідала одному з напрямів нау-

кових досліджень, запропонованих у табл. 2.1. Водночас формулювання кон-

кретної теми дипломної роботи не має повторювати назву наведених вище на-

прямів досліджень, але має перебувати в цих рамках. 

У разі, якщо йдеться про дослідження діяльності великих підприємств та 

організацій, може передбачатись комплексна тематика дипломних робіт кількох 

магістрів, кожен з яких опрацьовує свій напрям виконання комплексного за-

вдання. 

 

Таблиця 2.1 

Актуальна тематика дипломних робіт магістрів спеціальності «Системний 

аналіз і управління» 
№ 

з/п Тематика Примітки 

-1- -2- -3- 

1 Оптимізація технологічного процесу на об’єкті дослідження з 

метою отримання екстремально-можливих показників ефек-

тивності 

 

2 Дослідження технологічних операцій та розв’язання задач лі-

нійного, нелінійного, дробово-чисельного чи квадратичного 

програмування 

 

3 Оперативне і довгострокове планування діяльності об’єкта до-

слідження за умови існування обмежень 

 

4 Аналіз і синтез математичних моделей технологічних компле-

ксів та систем, їх систем керування чи окремих блоків 

 

5 Оптимальне, адаптивне та робастне керування технологічним 

об’єктом за умови наявності збурень різного характеру 

 

6 Статистичне моделювання та прогнозування процесів та явищ 

у межах об’єкта дослідження 

 

7 Інтелектуальні та експертні системи аналізу, синтезу чи вибо-

ру управлінських рішень на основі баз даних та баз знань 

 

8 Оптимізація за одним чи декількома критеріями логістичних 

процесів (складування, транспортування, пакування, розподіл 

та ін.) 

 

9 Імітаційне моделювання технологічних процесів у складних 

системах з метою виявлення їх особливостей чи характеристик 
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Продовження табл. 2.1 

-1- -2- -3- 

10 Короткострокове чи довгострокове прогнозування діяльно-

сті об’єкта дослідження чи окремих процесів у ньому з по-

гляду можливих впливів керування та збурення 

 

11 Моніторинг діяльності складної системи з випадковими 

збуреннями для забезпечення певних режимів її діяльності 

 

12 Застосування теорії нечітких множин для опису, аналізу та 

оптимізації технологічних процесів на об’єкті дослідження 

 

13 Застосування нейронних мереж як систем ідентифікації, 

класифікації, керування чи прогнозування діяльності склад-

ної системи 

 

14 Розробка, вдосконалення та адаптація сучасних алгоритмів 

класифікації, кластеризації, ідентифікації та апроксимації 

 

15 Дослідження, моделювання та оптимізація соціальних, еко-

логічних та економічних процесів і систем 

 

16 Розв’язання задач керування, планування та оптимізації 

при неповних, нечітких або недостовірних вхідних даних 

 

17 Моделювання систем масового обслуговування зі стаціона-

рними чи нестаціонарними потоками заявок, чергою, пос-

тійною або змінною кількістю каналів 

 

18 Розробка, планування й оцінювання інвестиційної та інно-

ваційної діяльності, планування пакетів інвестицій, вибір 

проектів для втілення у життя 

 

19 Розробка систем підтримки прийняття рішень під час керу-

вання, діагностики, навчання чи планування 

 

20 Багатофакторний аналіз даних з метою пошуку та викорис-

тання в алгоритмах керування нових знань 

 

21 Управління якістю виробничих процесів та процесів керу-

вання на об’єкті дослідження 

 

22 Розробка багатоагентних систем оптимізації, класифікації 

та пошуку рішення в технічних та економічних системах 

 

23 Застосування децентралізованого управління виробничими 

системами і технологічними комплексами, вибір та налаго-

дження алгоритмів керування 

 

24 Моделювання кооперативних, антагоністичних, коаліцій-

них та безкоаліційних ігор в задачах планування та прийня-

ття рішень 

 

25 Системи та методи керування запасами виробничих і тор-

говельних підприємств 
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

 

3.1. Загальні вимоги 

 

Робота подається у друкованому вигляді. Текст роботи друкується чор-

ною фарбою на білому аркуші формату A4 (210×297 мм). 

Для виконання роботи найкраще застосовувати Microsoft Word версії не 

нижче 6.0. Файл з текстом пояснювальної записки дипломної роботи зберіга-

ється у форматі *.doc або *.rtf і має бути сумісним з MSWord-2003. 

Вимоги до параметрів сторінок: розмір лівого поля – 30 мм; правого – не 

менше 10 мм; розмір верхнього і нижнього полів – не менше 20 мм; 

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту. 

Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman; розмір – 14 пт; міжрядко-

вий інтервал – полуторний; вирівнювання за шириною; відступ абзацу – від 10 

до 15 мм.  

Вимоги до назв розділів: жирним шрифтом; вирівнювання по центру. 

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у роботі 

наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наво-

дити назви організацій у перекладі на мову пояснювальної записки, додаючи 

(при першій згадці) оригінальну назву. 

Скорочення слів і словосполучень у звіті – відповідно до чинних стандар-

тів з бібліотечної та видавничої справи. 

Вимоги до тексту в таблицях: шрифт – Times New Roman; розмір – 12 пт 

(у разі потреби може бути зменшений до 10 пт); інтервал між рядками – одина-

рний; відступи не допускаються. 

Вимоги до ілюстрацій: формули виконають у Microsoft Equation 3.0 або 

Maht Type; графіки та діаграми – за допомогою графічних редакторів з подаль-

шою вставкою малюнку. 

Текст наукової роботи розбивається на розділи, підрозділи (параграфи) і 

пункти, які повинні мати порядкові номери. 

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», 

«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕ-

РЕЛ» не нумерують. Заголовки структурних частин друкують великими літе-

рами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не став-

лять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крап-

кою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. B кінці заголовка, надрукова-

ного в підбір до тексту, ставиться крапка. Кожну структурну частину роботи 

слід починати з нової сторінки. 

Назві підрозділу має передувати інтервал не менший за два порожні ряд-

ки. Між назвою підрозділу й рядками тексту має бути інтервал у один порожній 

рядок.  
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He допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту 

чи підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї, з урахуванням відсту-

пів, розміщено лише один рядок тексту. 

 

 

3.2. Оформлення нумерації 

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків 

(малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№”. 

Такі структурні частини, як ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не мають порядкового номера. Слід 

звернути увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщено згадані структурні еле-

менти роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, 

тобто не можна писати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер роз-

ділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з 

нового рядка пишуть заголовок розділу. 

Першою сторінкою роботи є титульна сторінка, яку включають до загаль-

ної нумерації сторінок. На титульній сторінці номер не ставлять, а наступні 

сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці. 

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті ро-

боти і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Но-

мер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, 

відокремлених крапкою. Після номера підрозділу ставлять крапку, наприклад, 

«1.1.», «1.2.» і т. д. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера 

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

номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту ставлять крапку, 

наприклад, «1.1.1.», «1.1.2.» і т. д. 

Якщо текст поділяють лише на пункти, їх слід нумерувати, за винятком 

додатків, порядковими номерами. 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера під-

розділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокрем-

лених крапкою, наприклад, «1.1.1.1.», «1.1.1.2.», «1.1.1.3.» і т. д. Після номера 

підпункту ставлять крапку. Слід уникати підпунктів, як і будь-якого іншого 

надмірного дроблення матеріалу, якщо його обсяг у структурному елементі 

менший за сторінку. 
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3.3. Оформлення ілюстрацій 

 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти), як і таблиці, 

слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на на-

ступній сторінці. Ілюстрації або таблиці, розміщені на окремих сторінках, 

включають до загальної нумерації сторінок.  

Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші формату A4, ра-

хують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у 

тексті або в додатках. 

Ілюструвати роботу слід, виходячи із певного загального задуму, за ре-

тельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути випадкових 

ілюстрацій, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправ-

даним пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має від-

повідати тексту, а текст – ілюстрації. 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюст-

рації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи: 

– найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом 

«Рис.»; 

– порядковий номер ілюстрації, який пишеться без знаку номера араб-

ськими цифрами; 

– тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислі-

шою характеристикою зображеного; 

– експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які 

виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. 

Основними видами ілюстративного матеріалу є: креслення, технічний ри-

сунок, схема, фотографія, діаграма та графік. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового но-

мера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідов-

но під ілюстрацією по центру сторінки. Якщо в розділі подано одну ілюстра-

цію, то її нумерують за загальними правилами. 

Не слід оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в 

яких лише повторюється той самий текст, що міститься у підписі. У тому місці, 

де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на 

неї, розміщують посилання в круглих дужках «(рис. 3.1)» або застосовують 

звороти на кшталт: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1». 

Нижче наведено приклад оформлення рисунка в тексті роботи. Слід звер-

нути увагу, що текст у підписі має виконуватися шрифтом Times New Roman; 

розмір – 12 пт (у разі потреби може бути зменшений до 10 пт); інтервал між ря-

дками – одинарний; відступи не допускаються. 
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Не допускається використовувати ілюстрації, на які немає посилань у те-

ксті роботи, такі, що не мають підпису, а також графіки чи діаграми без позна-

чення осей координат. 

Абзац, що містить рисунок, відокремлюється від загального тексту робо-

ти інтервалом не менше 12 пт згори. Пояснювальний підпис, відповідно, пови-

нен мати інтервал не менше 12 пт знизу. 

 

Рис. 3.1. Рівень практичної готовності інформаційної культури вчителів  

(за самооцінкою вчителів) 

 

 

3.4. Оформлення таблиць 

 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додат-

ках) в межах розділу. B правому верхньому куті над відповідним заголовком 

таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначеннями номера. Номер таблиці 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 

ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).  

Якщо в розділі лише одна таблиця, її нумерують за загальними правила-

ми. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Табли-

ця» і її номер друкують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над 

іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і зазначають номер таб-

лиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і дру-

кують симетрично до тексту. Текст у таблиці друкують кеглем 12 або меншим з 

одинарним інтервалом. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб 

її можна було читати без повороту переплетеного блоку або з поворотом за 

стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на 

наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву пишуть 

лише над її першою частиною. 

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то 

в ньому ставлять прочерк. 

Нижче наведено приклад оформлення таблиці з форматуванням її пере-

ходу на наступну сторінку. Слід звернути увагу на службовий рядок нумерації 

стовпчиків, який повторюється на кожній сторінці. 
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Таблиця 3.1 

Покоління технологій дистанційного навчання 

Параметри Перше поко-

ління з 1850 

до 1960 

Друге покоління 

з 1960 до 1985 

Третє покоління з 

1985 до 1995 

Четверте покоління з 1995 

до 2005 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Особливість Переважає 

одна техно-

логія 

Багато техно-

логій. Без ком-

п'ютерів 

Багато технологій. 

Комп'ютери і ком-

п'ютерні мережі 

Багато технологій. Поча-

ток високих комп'ютер-

них технологій 

Засоби ін-

формації 

Друк (з 

1890) Радіо 

(з 1930) Те-

лебачення (з 

1950) Теле-

фон 

Аудіокасети, 

телебачення, 

відеокасети, 

факс, 

ДРУК, 

телефон 

Комп'ютери, Інтра- 

нет, Інтернет, елект-

ронна пошта, чат, 

комп'ютерні програ-

ми та дані на цифро-

вих носіях, відеоко-

нференції. Телефон, 

факс, друк 

Комп'ютери, Інтранет, Ін-

тернет, електронна по-

шта, чат, комп'ютерні 

програми та дані на циф-

рових носіях, відеокон-

ференції. Телефон, факс, 

друк 

--------------- розрив сторінки ----------------- 

Продовження табл. 3.1 
-1- -2- -3- -4- -5- 

Зв'язок Переважно 

односторонній 

Переважно од-

носторонній 

Переважно односто-

ронній 

Двосторонній та багатос-

торонній діалог у реаль-

ному часі 

Особли-

вості 

взаємодії 

Взаємодія за 

допомогою 

телефону і 

пошти, досить 

рідко 

Взаємодія за 

допомогою те-

лефону, факсу і 

пошти, досить 

рідко. Особисті 

зустрічі викла-

дача зі студен-

тами 

Додається взаємодія 

за допомогою ком-

п'ютерних програм. 

B Інтернет переважає 

асинхронна взаємо-

дія студентів і викла-

дача 

Інформаційні ресурси до-

ступні через Інтернет. 

Синхронний відео-  та  

аудіозв’язок через циф-

рові канали 

 

 

3.5. Оформлення формул 

 

Математичні формули і вирази, які є в роботі, слід пояснити. Якщо фор-

мула запозичена з літератури, то можна обмежитися посиланням на джерело і 

розкрити суть символів, що входять до неї. Оригінальні формули пояснюються 

в ході їх обґрунтування. При цьому наводяться не всі елементарні проміжні ре-

зультати, а лише основні етапи виведення формули та остаточний результат. 

Позначення величин пояснюють під час їх першої появи у тексті. Всі ма-

тематичні або хімічні вирази, а також знаки математичних дій, у тексті для до-

сягнення єдиного стилю друкуються прописними літерами. 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються, посередині сторінки.  

Вище і нижче від кожної формули або рівняння слід залишати вільне міс-

це. Краще використовувати інтервал зверху та знизу не менше 12 пт. Також до-
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пускається використовувати по одному вільному рядку з одинарним міжрядко-

вим інтервалом як у порожніх рядках, так і у рядку формули. 

Формули у роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) 

слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або 

рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рів-

няння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула 

першого розділу. Номер зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у 

крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до фор-

мули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідов-

ності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. 

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід да-

вати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» 

без двокрапки. 

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після 

знака рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×). Коли пе-

реносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують 

знак «×». 

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить 

до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул та в тексті пе-

ред 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) коли цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. 

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і не ві-

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

формулою до її номера. 

 

 

3.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 

 

Під час написання кваліфікаційної роботи студент має посилатися на ци-

товану літературу, або на ту літературу, з якої взято ідеї, висновки, задачі, пи-

тання, вивченню яких присвячена робота. Посилатися слід на останні видання 

публікацій. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових ста-

тей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні бажано точно 

подавати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є по-

силання. Посилання в тексті на літературні джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, на-

приклад, «... у працях [1, c. 134; 3, c.29]...». 

Якщо ж певне джерело, на яке посилається автор, цілком присвячене 

розв’язанню розглянутої проблеми, або ж джерелом є стаття, авторське свідоц-
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тво чи тези доповіді, які лише мають кілька сторінок, посилання вказує лише на 

номер джерела, наприклад, «… у роботах Ю.П. Зайченка [1, 3–7]... ». 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне дже-

рело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору, слід наво-

дити цитати. Науковий етикет вимагає точного відтворення цитованого тексту, 

оскільки найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, за-

кладений автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей 

авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз «так званий»; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення автор-

ського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців 

при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначаєть-

ся трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, 

всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розді-

ловий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів сво-

їми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у ви-

кладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати 

відповідні посилання на джерело; 

д) якщо необхідно виявити ставлення до окремих слів або думок з цито-

ваного тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак пи-

тання; 

е) коли автор роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, то ро-

биться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, 

ставиться крапка, потім дефіс та ініціали автора, а весь текст застереження 

вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є, наприклад: (курсив 

авт. – автори), (підкреслено авт. – Т.Ж.), (розбивка авт. – А.М.) тощо. 

 

 

3.7. Оформлення списку використаної літератури 

 

Список використаної літератури – елемент бібліографічного апарату, ко-

трий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. 

Джерела розташовують в алфавітному порядку або в порядку, в якому 

вони згадуються в тексті роботи. Оформлення бібліографічного переліку вико-

нується згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання». 

Приклади оформлення джерел наведено у таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2. 

Приклади оформлення бібліографічного опису наукових робіт 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

-1- -2- 

Книга одного 
автора 

Андреев, B.B. Kaк организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / 

B.B. Андреев. – M. : ИНФРА-М, 1997. – 94 с. 

Книга двох 
авторів 

Белов, A.B. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / A.B. Белов, B.H. Николаев ; 

КНУ им. Т.Г. Шевченко. – К. : Университет, 2004. – 215 с. – Библиогр. : с. 

213–215. – ISBN 5–7042–1441–Х. 

Книга трьох 

авторів 

Агафонова, H.H. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие / H.H. Агафонова, 

T.B. Богачева, Л.И. Глушкова ; под обш. ред. А.Г. Калпина ; MOH Украины. – 

2-е изд., перераб. и доп. – X . :  Фактор, 2000. – 542 с. – (Университетская  

книга). 

Книга 
чотирьох 
авторів 

Елементи інформатики [Текст] : довідник / B.C. Височанський, A.I. Кардаш, 

B.C. Костєв, B.B. Черняхівський. – К. : Наук. думка, 2003. – 192 c. 

Книга п’яти і 
більше авторів 

Коротковолновые антенны [Текст] : учеб. пособие / Г.З. Айзенберг, С.П. Бело-

усов, Я.М. Журбин и др. ; под общ. ред. A.A. Стогния. – 2-е изд. – M. : Радио и 

связь, 2003. – 192 c. 

Перекладене 

видання 

Нойман, Э. Происхождение и развитие сознания [Текст] : пер. с англ. / Э. 

Нойман. – K. : Ваклер ; M. : Реал-бук, 1998. – 462 c. 

Книги під 

заголовком 

Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. / под ред. Г.А. Ти-

таренко. – M. : ЮНИТИ, 2000. – 335 с. - (Textbook). – ISBN 5–238–00154—1. 

Багатотомне 

видання, 

окремий том 

Савельев, И.В. Kypc общей физики [Текст] : Т. 1. Механика. Молекулярная 

физика : учеб. пособие / И.В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – M. : Наука,  

1982. – 432 с. 

Статті з 
журналів 

Гончаров, B.A. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого 

сжимаемого газа [Текст] / B.A. Гончаров, B.M. Кравцов // Журн. вычисл. ма-

тематики и мат. физики. – 1988. — Т. 28, № 12. – С. 1858–1866. 

Анализ направляемого движения электрической дуги по массивному электро-

ду, покрытому тонким слоем изолятора [Текст] /'/ Приклад. физика. – 2001. – 

№ 3. – С. 58–67. 

Збірники 
наукових 
праць 

Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ на 2003 год 

[Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд. – Новосибирск : СО 

РАМН, 2004. – 83 с. 

Тези 
конференцій 

Образование, наука, производство: пути углубления интеграции и повышения 

качества инженерного образования [Текст] : тез. докл. науч.-практ. конф. (окт. 

2000) / отв. ред. В.Г. Вдовенко. – Красноярск : CAA, 2000. – 53 с. 

Матеріали 

конференцій 

Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и разви-

тием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства 

[Текст] : материалы ГУ междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г., Ново-

черкасск / редкол. : Б.Ю. Серебряков (отв. ред.). – Новочеркасск : Темп,  

2005. – 58 с. 
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Продовження табл. 3.2. 

-1- -2- 

Стандарти ГОСТ P 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и вы-

ходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 

Введ. 2002-01-01. – M. : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. 

Инструкция по проектированию, строительству
-
 и эксплуатации гидротехни-

ческих сооружений на подрабатываемых горными работами территориях 

[Текст] : CH 522-85. – Утв. Госстроем CCCP 03.05.86.-Изд. офид. – M. : 

Стройиздат, 1986. – 32 с. 

Дисертації Антопольский, А.Б. Лингвистическое описание и оценка информационных 

языков [Текст] : дис. ... канд. филол. наук 04.01.01 / А.Б. Антопольский. – M., 

1969. – 404 с. 

Автореферат
и дисертацій 

Бутковский, О.Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предска-

зуемости хаотичных процессов [Текст] : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. назтс : 

01.04.03 / O.Я. Бутковский ; [Ин-т радиотехникии и электроники РАН]. – M., 

2004. – 39 с. 

Авторські 
свідоцтва 

А. c. 1007970 СССР, МПК B 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей 

[Текст] / B.C. Ваулин, В.К. Калов (СССР). – 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; 

опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.–2c. 

Патенти Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК 7 

H 04 B 1/38, H 04 J 13/00 / В.И. Чугаева ; заявитель и патентообладатель Во-

ронеж, науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 32. –  3 с.  

Звіти про 
НДР 

Оценка эффективности автоматизированных ИПС [Текст] : отчет о HИP 

(промежуточ.) / ВНТИЦентр ; рук. М.И. Иванов. – ОЦ 02604-И5В ; ГР 

01821100006 ; Инв. Б452743. – M., 1982. — 90 с. 

Електронні 
ресурси 
віддаленого 
доступу 

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе 

текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной матема-

тики и процессов управления. – Режим доступу : www/ URL: 

http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html – 10.12.2004 г. – Загл. с 

экрана 

Електронні 
ресурси 
локального 
доступу 

Internet шаг за шагом [Электронный pecуpc] : интеракт. учебн. – Электрон. 

дан. и прогр. – СПб. : Питер Ком, 1997. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Систем. требования : ПК от 486 DX 66 МГц ; RAM 16 Мб ; Windows 95 ; зв. 

плата. – Загл. с этикеткики диска. 

 

3.8. Оформлення додатків 

 

Додатки слід оформлювати як продовження роботи на наступних її сто-

рінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи в порядку появи посилань 

на них у тексті звіту. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, то кожний з 

них має починатися з нової сторінки. Заголовок друкують вгорі малими літера-

ми з першої великої по центру сторінки. Посередині рядка над заголовком ма-

лими літерами з першої великої пишуть слово «Додаток» і велику літеру, що 

його позначає. 

Додатки слід називати послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. 

http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html
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Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію 

сторінок. 

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід ну-

мерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.4 – четвертий рису-

нок додатка Г; таблиця A.2 – друга таблиця додатка А; формула (A.1) – перша 

формула додатка А. 

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

рекомендується писати: «... на рисунку A.2 ...», «... на рисунку A.1 ...» – якщо ри-

сунок єдиний у додатку А; «... в таблиці Б.3 ...», або «... в табл. Б.3 ...»; «... за 

формулою (B.1) ...» чи «...у рівнянні (Г.2) ...». 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кож-

ним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, A.2 – 

другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у ме-

жах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу 

додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А. 

До обов’язкових розділів дипломної роботи магістрів з системного аналі-

зу слід зарахувати опис матеріалів дипломної роботи, відгук наукового керів-

ника та рецензію на дипломну роботу. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

 

 

4.1. Порядок підготовки дипломної роботи 

 

Тема і завдання на дипломну роботу в орієнтовному вигляді видаються 

студенту з початку навчального періоду (в осінньому семестрі 5-го курсу), по-

тім уточнюються та конкретизуються напередодні виробничої практики, а за-

тверджуються остаточно одразу після закінчення переддипломної практики. 

Зміна теми після її затвердження наказом ректора розглядається на засіданні 

кафедри за поданням керівника дипломної роботи магістра й теж оформлюєть-

ся відповідним наказом ректора. Зміна теми дипломної роботи після затвер-

дження наказом ректора має носити винятковий характер, пов’язаний із отри-

манням нових, раніше непередбачених науково-практичних результатів, не 

включених у попереднє формулювання теми роботи. 

Дипломна робота має готуватися кожним магістром самостійно. Науко-

вий керівник проводить консультації щодо виконання роботи. За магістром за-

лишається право дотримуватися власної думки, якщо вона не збігається з пог-

лядами керівника, і захищати її на засіданні ДЕК. 

Обов'язки керівника: 

– консультування магістра з питань вибору теми дипломної роботи, роз-

робки її плану, змісту окремих розділів, допомога в доборі спеціальної літера-

тури; 

– контроль якості роботи: керівник вказує на помилки й неточності, по-

яснює, в чому вони полягають, пропонує раціональні шляхи їхнього усунення; 

– контроль дотримання регламенту підготовки роботи. У разі невико-

нання складеного плану керівник повинен письмово доповісти про це завідува-

чу кафедри і декану факультету й висловити відповідні пропозиції щодо цього 

питання. У разі невиконання завдання в повному обсязі у передбачений термін 

питання про недопущення студента до захисту роботи на ДЕК розглядається на 

засіданні випускної кафедри, при цьому обов'язкова присутність дипломника та 

його керівника. Протокол засідання кафедри з мотивованим висновком пода-

ється декану факультету для підготовки відповідного наказу по університету; 

– підготовка відгуку про дипломну роботу (додаток Д) з аргументова-

ною характеристикою її якості відповідно до критеріїв оцінювання, з відзна-

ченням елементів новизни та практичної цінності. У відгуку повинна бути по-

дана характеристика студента як фахівця зі спеціальності та оцінка ступеня са-

мостійності виконання роботи та оцінка роботи за чотирибальною системою, а 

також дані рекомендації щодо присвоєння випускнику відповідної кваліфікації. 

Обов'язки консультантів окремих спеціальних розділів: 

– консультування зі спеціальних питань, допомога в доборі спеціальної 

літератури, нормативних документів, комп'ютерних засобів; 

– контроль якості спеціальних розділів роботи (юридичного, економіко-

математичного моделювання, інформаційної комп'ютерної технології, охорони 

праці, тощо); 
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– підготовка рецензії на окремі спеціальні питання та рішення, прийняті 

у дипломній роботі, їх оцінка за чотирибальною системою. 

Обов'язки студента-дипломника: 

Студент повинен самостійно обрати тему дипломної роботи і скласти 

план її виконання протягом навчального року, узгодити цей план з науковим 

керівником та отримати від нього індивідуальне завдання. 

Починаючи з виробничої практики за спеціальністю, у терміни, визначені 

науковим керівником, але не менше одного разу на місяць, дипломник зобов'я-

заний звітувати перед ним про хід виконання плану підготовки дипломної ро-

боти. Відповідальність за виконання плану підготовки роботи покладається 

безпосередньо на студента – виконавця дипломної роботи. 

 

 

4.2. Порядок рецензування та захисту 

 

Закінчена дипломна робота магістра, яка містить відгук та оцінку науко-

вого керівника, а також оцінки консультантів розділів, подається на нормокон-

троль не пізніше, ніж за три тижні до призначеної дати захисту. Нормоконтро-

лер має право вимагати оформлення пояснювальної записки дипломної роботи 

відповідно до вимог, сформульованих у даних рекомендаціях.  

Корективи, що вносить студент у текст пояснювальної записки на вимогу 

нормоконтролера, можуть мати поверхневий характер (передбачають виправ-

лення на кількох сторінках роботи, не передбачають зміни її структури чи зміс-

ту). В цьому разі повторний нормоконтроль не потрібен, робота допускається 

до захисту з урахуванням зазначених коректив. 

Якщо ж у ході нормоконтролю виявлено суттєві відхилення під час вико-

нання роботи від вимог до тематики, змісту чи оформлення магістерських ро-

біт, студент має їх виправити й подати роботу на повторний контроль. Робота, 

що не пройшла нормоконтроль, не допускається до захисту та рецензування. 

Закінчена робота, яка пройшла нормоконтроль, подається завідувачу ка-

федри не пізніше, ніж за тиждень до призначеної дати захисту. Останній на під-

ставі цих матеріалів приймає рішення про допущення дипломної роботи магіс-

тра до захисту та направляє її на рецензію.  

До рецензування залучаються провідні фахівці даної галузі з науково-

дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Коло наукових і фахових ін-

тересів рецензента має відповідати тематиці дипломної роботи магістра.  

У рецензії (додаток Е) відзначається цінність роботи з позиції науки і 

практики, вказується на недоліки, робота оцінюється за чотирибальною систе-

мою, а також подаються рекомендації щодо присвоєння випускнику відповідної 

кваліфікації. 

Студент-дипломник подає на захист магістерську роботу у вигляді пояс-

нювальної записки та демонстраційного матеріалу. Текст, рисунки, таблиці та 

інше, що подано у записці, мають бути набрані на комп'ютері. 

Перед захистом студент зобов'язаний ознайомитися з відгуком керівника 

та рецензіями, проаналізувати їх і підготувати відповіді на зауваження. 
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До захисту не допускаються студенти, які не виконали навчальний план і 

на момент подання дипломної роботи на захист мають академічну заборгова-

ність або подали дипломну роботу, яка за змістом та оформленням не відпові-

дає кваліфікаційним вимогам. 

Захист дипломних робіт відбувається на відкритому засіданні державної 

екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за обов'язкової 

присутності голови комісії та наукового керівника роботи. 

Процедура захисту дипломної роботи магістра має таку послідовність: 

– доповідь магістра в межах 10 хвилин; 

– відповіді на запитання членів ДЕК; 

– відповіді на зауваження керівника, консультанта (-ів) і рецензента; 

– підбиття підсумків захисту дипломної роботи. 

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначаються 

висновки ДЕК щодо практичної цінності результатів дослідження та рекомен-

дації щодо їх подальшого використання. 

Студент-дипломник готує до захисту тези доповіді та демонстраційний 

матеріал (креслення, таблиці, графіки, діаграми, рисунки, блок-схеми алгорит-

мів, формули), що має повністю відображати положення, які виносяться на за-

хист, та розкривати тему і результати дослідження. 

Демонстраційний матеріал може подаватися на аркушах паперу стандарт-

ного формату A4 та оформлюватися олівцем, тушшю, фломастером або за до-

помогою комп'ютерної графіки.  

Доповідь також має супроводжуватися комп'ютерною демонстрацією або 

показом матеріалів за допомогою графопроектоpa. За зміст візуального мате-

ріалу несе відповідальність дипломник. 

Електронний носій (диск або дискета) з презентацією, демонстраційним 

матеріалом і текстом дипломної роботи вкладається у спеціальну кишеньку з 

внутрішнього боку обкладинки дипломної роботи. 

У разі подання матеріалів на аркушах формату A4 їхня кількість не має 

перевищувати 12–15. Вони супроводжуються титульним аркушем та брошуру-

ються з розрахунку по одному комплекту кожному члену ДЕК, один комплект – 

для зберігання в архіві. 

Рекомендується на першому аркуші або слайді презентувати тему, об'єкт, 

предмет, мету досліджень, наукову новизну, що виносяться на захист. На дру-

гому – актуальність теми досліджень з визначенням суперечностей, що висуває 

практика. На третьому – завдання дослідження та методи їх виконання. На по-

дальших аркушах або слайдах подаються описи етапів роботи та досягнуті ре-

зультати. На останньому – результати досліджень, впровадження (можливі 

шляхи) та економічний або соціальний ефект, що очікується. 

У доповіді дипломник повинен розкрити такі аспекти роботи: 

– актуальність, мету, об'єкт, предмет і завдання дослідження; 

– наукові положення, що виносяться на захист; 

– наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів; 

– зміст запропонованих рішень з обґрунтуванням їх ефективності; 

– ступінь упровадження результатів дослідження. 
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Після публічного захисту дипломних робіт Державна екзаменаційна ко-

місія на своєму закритому засіданні обговорює результати захисту, враховуючи 

отримані відгуки, рецензію, акти про впровадження, і більшістю голосів вино-

сить рішення про оцінку дипломної роботи та присвоєння студенту-випускнику 

відповідної кваліфікації. 

Державна екзаменаційна комісія може рекомендувати магістра до вступу 

в аспірантуру, а також, за відповідним поданням деканату, рекомендувати ви-

дати випускнику диплом про вищу освіту з відзнакою. 

Студенти-дипломники, які під час захисту магістерської роботи одержали 

незадовільні оцінки, або були недопущені до дипломування через відсутність 

роботи або її неналежне оформлення, відраховуються з університету, отримую-

чи академічну довідку. На повторний захист дипломну роботу можна подавати 

протягом трьох років після закінчення навчання в університеті. 

 

 

4.3. Приклади формулювання основних наукових ознак роботи 

 

4.3.1. Приклад формулювання наукових ознак роботи, присвяченої 

оптимізації технологічного процесу в гірничо-збагачувальній промислово-

сті 

Тема магістерської роботи: Оптимізація параметрів конструкції шпуро-

вих зарядів і компенсаційної порожнини (предмет) з метою підвищення ефек-

тивності руйнування гірських порід і скорочення витрат на буро-підривні робо-

ти (об’єкт). 

Об’єкт дослідження: процес руйнування гірських порід складної будови. 

Предмет дослідження: параметри конструкції шпурових зарядів і ком-

пенсаційної порожнини. 

Мета дипломної роботи: підвищення ефективності руйнування гірських 

порід і скорочення витрат на буро-підривні роботи. 

У дипломній роботі виконано такі завдання: 

– досліджено вплив параметрів компенсаційної порожнини на розподіл 

фракційного складу; 

– побудовано регресійні моделі, які відображають  залежність між фрак-

ціями різного типу і діаметрами еліпсу; 

– побудовано оптимізаційні математичні моделі для пошуку максималь-

ної кількості середніх фракцій; 

– обрано оптимальну конструкцію компенсаційної порожнини; 

– розраховано максимальну кількість середніх фракцій, за умов оптима-

льної компенсаційної порожнини; 

– обрано оптимальну конструкцію вибухового заряду; 

– зменшено кількість витрат на буро-підривні роботи в умовах Петрів-

ського кар'єру ЦГЗК, за рахунок упровадження рекомендованої конструкції за-

ряду; 

– розроблено проект у програмі Microsoft Project, який поетапно описує 

технологічний процес. 
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Під час виконання перелічених завдань застосовано такі методи: регре-

сійно-кореляційного аналізу – для оцінки впливу параметрів зарядів і порожни-

ни на фракційність породи та побудови оптимізаційної моделі; нелінійної оп-

тимізації – для знаходження оптимальних параметрів буро-вибухових робіт; де-

термінованого факторного аналізу – для отримання коефіцієнтів цільової функ-

ції та обмежень. 

На захист виноситься таке наукове положення: 

Співвідношення радіусів еліпсів компенсаційної порожнини, близьке до 

3/4, дозволяє максимізувати вихід середньої фракції подрібненої породи на рів-

ні масової частки більше 26 % незалежно від форми заряду. 

Наукова новизна отриманих у роботі результатів полягає в такому: 

– запропоновано нові математичні моделі, що описують залежність вихо-

ду середньої фракції гірської породи під час виконання буро-вибухових робіт 

при різній формі вибухових каналів; 

– шляхом математичного моделювання були отримані оптимальні спів-

відношення радіусів еліпсів компенсаційної порожнини, яке дозволяє максимі-

зувати вихід середньої фракції подрібненої породи. 

Практична цінність отриманих результатів полягає у тому, що вибір ра-

ціональних параметрів технологічного процесу забезпечує оптимальну швид-

кість і якість проведення підземних виробок, що є головною умовою інтенсифі-

кації гірничого виробництва, а отже зменшення їх собівартості. 

Отримані наукові результати відображено у публікації: Іщенко, К.С. Рі-

шення оптимізаційних моделей обґрунтування параметрів буро-вибухових ро-

біт для ефективного руйнування міцних напружених порід [Текст] / К.С. Іщен-

ко, С.А. Ус, М.М. Вдовиченко // Матеріали міжнародної конференції «Форум 

гірників – 2011». – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – с. 95–103. 

Апробація результатів дипломної роботи здійснена на конференціях: 

1) «Наукова весна – 2011». Всеукраїнська науково-практична конферен-

ція студентів, аспірантів та молодих учених.  Дніпропетровськ. ДВНЗ «НГУ», 

21–23 квітня 2011 р. 

2) «Форум гірників – 2011». Міжнародна наукова конференція. Дніпро-

петровськ. ДВНЗ «НГУ», 21–23 квітня 2011 р. 

Результати дипломної роботи магістра, а саме  конструкція вибухового 

заряду та компенсаторної порожнини, рекомендовано до впровадження на гір-

ничо-збагачувальних комбінатах, де розробка корисних копалин ведеться з ви-

користанням буро-підривних робіт у напружених структурах порід.  

Економічна ефективність розробки досягається за рахунок зниження ви-

трат на буро-вибухові роботи і на подальші етапи переробки корисних копалин. 

 

4.3.2. Приклад формулювання наукових ознак роботи, присвяченої 

аналізу маркетингової діяльності та оптимізації витрат на рекламу 

Тема магістерської роботи: Використання методів випадкового пошуку 

рішення (предмет) для оптимізації поділу (мета) рекламного бюджету компа-

ній (об’єкт). 



 

31 

Об’єкт досліджень: рекламна компанія, етап формування оптимального 

поділу коштів заданого бюджету рекламної кампанії. 

Предмет досліджень: формування рекламного бюджету із застосуванням 

алгоритму пошуку із заборонами та генетичного алгоритму. 

Мета роботи: збільшення ефективності проведення рекламної кампанії 

за рахунок оптимального поділу коштів між носіями. 

У дипломній роботі магістра поставлено та виконано наукові завдання: 

– формалізація задачі формування оптимального поділу бюджетних  

коштів рекламної кампанії та її зведення до цілочисельної форми задачі про 

призначення; 

– визначення обмежень на значення параметрів, що оптимізуються; 

– дослідження ефективності доступних носіїв залежно від часу та виду з 

метою формування коефіцієнтів цільової функції; 

– розробка програмного забезпечення, яке реалізує алгоритм пошуку із 

заборонами та генетичний алгоритм в нотації поставленої задачі; 

– дослідження налагоджень алгоритмів, які б забезпечували найкращу 

ефективність рішень за мінімальний час; 

– формування рекомендацій щодо поділу бюджету рекламної кампанії. 

На захист виноситься таке наукове положення: 

Алгоритм пошуку із заборонами з процедурою періодичної диверсифіка-

ції, періодичність якої пропорційна кількості змінних задачі, та глибиною 

пам’яті, яка мінімум у 10 разів перевищує глибину короткої пам’яті, забезпечує 

з надійністю не менше 95 % отримання оптимального рішення поставленої ці-

лочисельної задачі про призначення розмірності до сотні можливих носіїв у ре-

альному масштабі часу. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у такому: 

– задачу оптимального поділу бюджету рекламної кампанії вперше 

розв’язано у цілочисельній постановці зі зведенням її до задачі про призначен-

ня з урахуванням суттєво нелінійної функції відгуку; 

– в ході експериментів вперше порівняно роботу в однакових часових 

умовах двох сучасних евристичних алгоритмів оптимізації та зроблено виснов-

ки щодо їх раціональних налаштувань. 

Практична цінність. Розроблену загальну методику поділу певного ро-

зміру бюджету за позиціями можна використати у плануванні діяльності підп-

риємств усіх форм власності, розробці маркетингових, соціальних та екологіч-

них проектів. 

Отримані у роботі наукові результати відображено у публікації: Ігнатен-

ко, І.І. Застосування евристичних методів оптимізації в задачі планування рек-

ламного портфеля [Текст] / І.І. Ігнатенко, Т.А. Желдак //  Науковий вісник 

НГУ: – 2008. – № 6.– С. 78–85. 

Апробацію результатів дипломної роботи виконано на конференціях: 

1) «Тиждень студентської науки - 2008». Вузівська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих учених Національного гірничого 

університету. Дніпропетровськ, НГУ, 11 квітня 2008 р. 
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2) «CSE-2008». Міжнародна студентська наукова конференція. Львів, 

НТУУ “Львівська політехніка”, 20–24 листопада 2008 р. 

Результати дипломної роботи магістра, а саме алгоритм роботи програм-

ного забезпечення, що формує оптимальний пакет інформаційних повідомлень 

з урахуванням критеріїв та обмежень замовника, рекомендовано до впрова-

дження у виробничу діяльність рекламних агенцій та суб’єктів рекламної діяль-

ності, що будують свої медіа-плани самостійно.  

Економічна ефективність розробки досягається за рахунок максимізації 

коефіцієнта проникнення рекламних носіїв при незмінному рівні витрат шля-

хом оптимізації поділу коштів за видами носіїв у часі та просторі. 
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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка:  89 с.,  14 рис., 12 табл., 5 додатків, 36 джерел. 

Зменшення витрат на транспортування продукції – актуальне завдання у 

багатьох галузях промисловості, зокрема під час планування збагачувального 

виробництва. Одним із варіантів розв’язання цієї проблеми є визначення опти-

мального розташування підприємств. 
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структуру підприємства. Виконано постановку завдання та розглянуто можливі 

методи розв’язання поставленої проблеми. 

У спеціальному розділі виконано постановку завдання щодо пошуку мож-

ливих місць розташування рудника, які визначалися за допомогою методу оп-

тимального розбиття множин, побудовано математичну модель багатоетапної 

задачі розміщення, обґрунтовано вибір методу розв’язання проблеми розташу-

вання виробництва та розв’язана багатоетапна задача розміщення. Здійснено 

аналіз результатів. 

Практична цінність роботи полягає у розробленні програмного продук-

ту, який дозволяє розв’язати практичну задачу розміщення збагачувального ви-

робництва; запропоновано моделі, які можна використовувати для розв’язання 

задач розміщення виробництва; встановлено та обґрунтовано можливі місця ро-

зташування руднику. 

БАГАТОЕТАПНА ЗАДАЧА РОЗМІЩЕННЯ, МЕТОД ПРОСТОГО ПЕ-

РЕБОРУ, ОПТИМАЛЬНЕ РОЗБИТТЯ МНОЖИН, ЗБАГАЧУВАЛЬНЕ ВИРО-

БНИЦТВО, ТРАНСПОРТУВАННЯ СИРОВИНИ, ТИТАНОВІ РУДИ, ВИТРА-

ТИ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ. 
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Додаток Г 

Зразок титульного аркуша демонстраційного матеріалу 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 
 

КАФЕДРА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ І УПРАВЛІННЯ 
 

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ 

до дипломної роботи магістра 

«Автоматизація систем внутрішньозаводської логістичної мережі 

багатоетапного виробництва в металургії» 

 
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"  

Спеціальність 8.04030301 Системний аналіз і управління 

 

 
 

Виконавець 

студентка групи СА-05-м   ________________ О.В. Сегеденко 

 

 

Керівник роботи 

д-р. техн. наук, проф. кафедри 

системного аналізу і управління _________________ В.В. Слєсарєв 

 

 

 

Допущено до захисту на ДЕК  "___" ___________ 201__ р. 

 

 

 

Дніпропетровськ, 2012 
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Додаток Д 

Шаблон оформлення відгуку на дипломну роботу 

 

Відгук  

на дипломну роботу магістра 

Студента(ки) групи ________ _______________________________ 
      (група)   (ПІБ у родовому відмінку) 

спеціальності 8.04030301 Системний аналіз і управління 

 

Тема дипломної роботи: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Обсяг дипломної роботи ______ стор. 

Мета дипломної роботи: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Актуальність теми ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тема дипломної роботи безпосередньо пов'язана з об'єктом діяльності магістра 

спеціальності 8.04030301 "Системний аналіз і управління", оскільки _________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Виконані в дипломній роботі завдання відповідають вимогам до професійної 

діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Оригінальність 

наукових рішень полягає в _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Практичне значення результатів дипломної роботи полягає в ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Висновки підтверджують можливість використання результатів роботи в _____ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оформлення пояснювальної записки та демонстраційного матеріалу до неї ви-

конано згідно з вимогами. Роботу виконано самостійно, відповідно до завдання 

та у повному обсязі (в разі невідповідності – вказати) 

У роботі відзначено такі недоліки: ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дипломна робота в цілому заслуговує оцінки:_____________________________ 

З урахуванням висловлених зауважень автор (не) заслуговує присвоєння квалі-

фікації “фахівець з обчислень, магістр – системний аналітик”. 

 

Керівник дипломної роботи магістра, 

Науковий ступінь, учене звання, посада  ______________ / ПІБ 
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Додаток Е 

Шаблон оформлення рецензії на дипломну роботу 

 

Рецензія  

на дипломну роботу магістра 

Студента(ки) групи ________ _______________________________ 
      (група)   (ПІБ у родовому відмінку) 

спеціальності 8.04030301 Системний аналіз і управління 

 

Тема дипломної роботи: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Обсяг дипломної роботи: ________________________ 

Висновок про відповідність дипломної роботи завданню та освітньо-

професійній програмі спеціальності ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Загальна характеристика дипломної роботи, ступінь використання нормативно-

методичної літератури та передового досвіду _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Позитивні сторони дипломної роботи: ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Основні недоліки дипломної роботи: ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дипломна робота в цілому заслуговує оцінки:_____________________________ 

 

З урахуванням висловлених зауважень автор (не) заслуговує присвоєння квалі-

фікації “фахівець з обчислень, магістр – системний аналітик”. 

 

Рецензент, 

Науковий ступінь, учене звання, посада  ______________ / ПІБ 
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Додаток Ж 

Шаблон оформлення опису матеріалів дипломної роботи 

 
Відомість матеріалів дипломної роботи 

№ 

з/п 
Позначення Назва Кількість Примітки 

1        

2  Документація     

3       

4 САіУ.РД. YY.ZZ.ПЗ 
Пояснювальна 

записка 
N1 Формат А4  

5       

6 САіУ.РД. YY.ZZ.ДМ  
Демонстраційні 

матеріали 
N2 

Презентація на 

CD-R  

7        

8 САіУ.РД.YY.ZZ.КР Копія роботи  1  Диск CD-R  

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16     

17     

18     

         

САіУ.РД.YY.ZZ.ДА.ПЗ.          

Змін. Аркуш № докум. Підпис Дата 

Розроб. Сегеденко      

Матеріали дип-

ломної роботи 

Літ. Аркуш Аркушів 

К. розд. Желдак               

Керівн. Слєсарєв     

НГУ 8.04030301; СА-XX-м Н.контр. Дмітрієв      

Зав. каф. Слєсарєв      
 

Студент має зазначити такі характеристики своєї роботи: N1 – повний 

обсяг пояснювальної записки дипломної роботи з додатками, сторінок; N2 – кі-

лькість аркушів демонстраційного матеріалу (слайдів презентації); XX – рік 

формування навчальної групи студента (наприклад, “08”); YY – рік захисту ди-

пломної роботи (наприклад “13”); ZZ – номер студента у наказі про затвер-

дження теми диплому (наприклад “06”). 



 

 

 

 

 

 

Желдак Тімур Анатолійович 

Малієнко Андрій Вікторович 

 

 

 

 

 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ 

методичні рекомендації i вимоги до виконання дипломних 

робіт освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"  

студентами напряму 8.040303 Системний аналіз 
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