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ПЕРЕДМОВА 

 

Виконання та захист кваліфікаційної роботи є завершальним етапом 
навчання, що дає право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра. Вона являє собою наукове дослідження, виконане під 
керівництвом провідного фахівця – викладача кафедри. 

Дипломна робота – найважливіша форма самостійної роботи 

студента. Вона відображає загальноосвітню і фахову зрілість випускника, 
вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання під час 
виконання тих чи інших практичних завдань у сфері системного аналізу 
складних процесів та систем, математичного чи імітаційного моделювання 
подібних процесів, керування процесами у складних системах та прийняття 
рішень. 

Дипломна робота бакалавра – кваліфікаційна робота, на підставі якої 
Екзаменаційна комісія (ЕК) проводить атестацію випускника. ЕК визначає 
рівень теоретичної підготовки студента, його готовність до самостійної 
наукової та виробничої діяльності за фахом і приймає рішення про надання 
кваліфікації  - освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю  
Системний аналіз і управління (для прийому 2015 року). 

Виконання кваліфікаційної роботи має підтвердити здатність студента 
обґрунтовувати ідеї та реалізовувати їх на практиці, самостійно проводити 
наукові 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 кваліфікаційної роботи; 
– робити висновки щодо отриманих результатів з урахуванням 

загальноприйнятих вимог до їх оформлення, використовуючи для цього 
сучасні засоби редагування та друкування. 

Кваліфікаційна робота бакалавра виконується за матеріалами 
виробничої та переддипломної практик. Написання роботи без використання 
і аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретної організації 
(підприємства, установи, їх структурного підрозділу), не допускається. 
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1  ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 
 
Тематика кваліфікаційних робіт повинна бути безпосередньо пов’язана 

з компетентностями та відповідними результатами навчання, що 
регламентовані стандартом вищої освіти за спеціальністю певного рівня 
вищої освіти та освітньо-професійною програмою (ОПП). 

Тематика кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, які навчалися 
за ОПП, має надавати можливість реалізації дескрипторів Національної 
рамки кваліфікацій (НРК) [1] надає можливість здобувачу звання бакалавра 
демонструвати поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, 
майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для вирішення 
складних і непередбачуваних проблем у спеціалізованих сферах професійної 
діяльності. 

Кожна кваліфікаційна робота має бути оцінена на рівень запозичень 
відповідно до «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 
Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» [2]. 
Вимоги до інноваційності результатів сприятимуть наявності оригінального 
тексту кваліфікаційної роботи та уникненню плагіату. 

Перелік тем кваліфікаційних робіт за спеціальністю (освітньо-
професійною програмою, спеціалізацією) розробляють випускові кафедри до 
початку навчального року. Перелік має забезпечувати індивідуалізацію 
завдань на кваліфікаційну роботу та можливість вільного вибору студентом 
певної теми. 

Формулювання теми кваліфікаційної роботи має бути конкретним і 
містити процедуру діяльності та продукт, що є результатом виконання 
роботи. 

  
1.1  СКЛАД ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЮВАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 
 
 З огляду на об’єкт діяльності кваліфікаційні роботи поділяються на 

види, що відрізняються складом та вимогами до оформлення.  
 Зміст таких кваліфікаційних робіт визначається компетентностями з 

питань організації технологій проектування, створення, експлуатації та 
відновлення предмета діяльності. 

 Структуру кваліфікаційної роботи необхідно адаптувати до вимог 
національного стандарту ДСТУ 3008:2015. Згідно з цим стандартом текст 
кваліфікаційної роботи повинен умовно поділятися на вступну частину, 
основну частину й додатки. 

Матеріали та документація до захисту кваліфікаційної роботи 
подаються в кінці тексту кваліфікаційної роботи. 

Вступна частина має містити такі структурні елементи: титульний 
аркуш, завдання на виконання кваліфікаційної роботи, реферат, зміст, 
скорочення та умовні позначення. 
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Форма титульного аркуша та завдання на кваліфікаційну роботу 
наведені у «Положенні про організацію атестації здобувачів вищої освіти 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», які 
наведені в додатках. 

Реферат розміщують безпосередньо за титульним аркушем. Він має 
містити: 

–  відомості про обсяг роботи, рисунків, таблиць, додатків, джерел 
згідно з переліком посилань; 

–  перелік ключових слів; 
–  стислий опис тексту кваліфікаційної роботи. 
Інформація подається в послідовності: 
–  об’єкт розроблення; 
–  мета роботи; 
–  результати та їх інноваційність; 
–  основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні 

характеристики та показники; 
–  інформація щодо впровадження (за наявності); 
–  взаємозв’язок з іншими роботами; 
–  рекомендації щодо використання результатів роботи; 
–  сфера застосування; 
–  економічна чи соціально-економічна ефективність роботи; 
–  значимість роботи; 
–  висновки, пропозиції щодо розвитку об’єкта розробки. 
Перелік ключових слів, які є визначальними для розкриття суті 

кваліфікаційної роботи, має містити 5…15 слів (словосполучень), які 
подаються перед текстом реферату великими літерами в рядок із прямим 
порядком слів у називному відмінку однини, розташованих за абеткою та 
розділених комами. 

Зміст розташовують після реферату, починаючи на наступній сторінці. 
У «Змісті» наводять такі структурні елементи: «Скорочення та умовні 

позначення», «Передмова», «Вступ», назви всіх розділів, підрозділів і 
пунктів (якщо вони мають назву) змістовної частини кваліфікаційної роботи, 
«Висновки», «Перелік джерел посилання», «Додатки» з їх назвою та 
зазначенням номера сторінки початку структурного елемента. 

Скорочення та умовні позначення. Цей структурний елемент (за 
наявності) містить переліки скорочень, умовних позначень, символів, 
одиниць і термінів. 

Основна частина містить структурні елементи: вступ, аналітичний 
розділ, спеціальний розділ, заключна частина (розрахунок економічного 
ефекту), висновки, перелік джерел посилання. 

У вступі стисло викладають: 
–  оцінку сучасного стану об’єкта аналізу та предмета розробки, 

розкриваючи практично розв’язані завдання провідними науковими 
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установами та організаціями, а також провідними вченими й фахівцями 
певної галузі; 

–  світові тенденції розв’язання поставлених проблем і/або завдань; 
–  обґрунтування актуальності роботи та підстави для її виконання; 
–  мету роботи й можливі сфери застосування; 
–  взаємозв’язок з іншими роботами. 
Аналітичний розділ – це викладення відомостей про предмет (об’єкт) 

розробки, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності цієї роботи 
(опис: теорії; методів роботи; характеристик і/або властивостей створеного 
об’єкта; принципів дії об’єкта й основних принципових рішень, що дають 
уявлення про його будову; метрологічного забезпечення тощо) та її 
результатів. 

Якщо необхідно навести повні доведення (математичні) або 
деталізовані відомості про хід розроблення, їх рекомендовано розмістити у 
додатках. 

У заключній частині роботи слід розрахувати економічний ефект від 
впровадження або використання досягнутих результатів  кваліфікаційної 
роботи. Розрахунок економічного ефекту виконують під керівництвом 
відповідного консультанта – фахівця з прикладної економіки. 

Змістовну частину викладають, поділяючи на розділи (аналітичний та 
спеціальний, економічний). Розділи можна поділяти на пункти чи на 
підрозділи й пункти. Пункти (за потреби) поділяють на підпункти. Кожний 
пункт і підпункт має містити закінчену інформацію. Текст змістовної 
частини також можна поділяти лише на пункти. 

Викладаючи суть змістової частини, треба вживати наукову та/чи 
науково-технічну термінологію, запроваджену національними стандартами 
на терміни та визначення понять. 

У тексті кваліфікаційної роботи потрібно використовувати основні, 
похідні чи позасистемні одиниці фізичних величин Міжнародної системи 
одиниць (SI). 

Висновки мають містити найважливіші наукові й практичні результати 
роботи, зокрема: 

– оцінку одержаних результатів і їх відповідність сучасному рівню 
наукових і технічних знань; 

– ступінь впровадження та можливі галузі або сфери використання 
результатів роботи; 

– інформацію щодо створення нової апаратури, приладів тощо та 
розробки методики проведення ними вимірювань; 

– наукову, науково-технічну, соціально-економічну значущість 
роботи. 

Інноваційність роботи полягає в розробці модифікованої версії відомих 
моделей економічного зростання та новітніх алгоритмів пошуку 
перспективних напрямку розвитку підприємства. 
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Перелік джерел посилання. Перелік джерел, на які є посилання в 
основній частині, наводять перед додатками на наступній сторінці. 

У переліку джерел посилання бібліографічні описи подають у порядку, 
за яким джерела вперше згадують у тексті. Бібліографічні описи джерел у 
переліку мають відповідати ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання [4]. Порядкові номери джерел 
мають відповідати посиланням на них у тексті (номерні посилання). 

Джерела, на які є посилання лише в додатку, наводять в окремому 
переліку, який розміщують у кінці цього додатка. 

Додатки містять відомості, що доповнюють або унаочнюють текст 
кваліфікаційної роботи, зокрема матеріали, які не можуть бути послідовно 
розміщені в основній частині через великий обсяг або способи відтворення. 

Додатки розміщують у порядку посилання на них у тексті.  
Кожний додаток повинен мати заголовок, який друкують вгорі малими 

літерами з першої великої, симетрично до тексту сторінки. Над заголовком, 
але посередині рядка, друкують слово «ДОДАТОК» і відповідну велику 
літеру української абетки, крім літер Ґ, Є, З, І, І, Й, О, Ч, Ь, яка позначає 
додаток. Текст кожного додатка починають з наступної сторінки. 

Якщо як додаток у кваліфікаційній роботі наводять документ, що має 
самостійне значення (наприклад, патентні дослідження, технічні умови, 
технологічний регламент, атестовану методику проведення досліджень, 
стандарт тощо) та оформлений згідно з вимогами до цього документа, тоді в 
додатку вміщують його копію без будь-яких змін. На копії цього документа 
праворуч у верхньому куті проставляють нумерацію сторінок, як належить у 
разі нумерування сторінок додатка, а знизу зберігають нумерацію сторінок 
документа. 

Матеріали до захисту кваліфікаційної роботи. Після тексту 
кваліфікаційної роботи подаються: 

– відгук керівника за вимогами Положення про організацію 
атестації здобувачів вищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка»; 

– інші матеріали та документи. 
Кресленики, плакати, слайди, інші демонстраційні матеріали 

супроводження захисту кваліфікаційної роботи є складовою кваліфікаційної 
роботи, можуть бути представлені в роздрукованому або електронному 
вигляді. Ці матеріали обов’язково зберігаються разом з текстом 
кваліфікаційної роботи. 

Оформлювання таких кваліфікаційних робіт здійснюється виключно за 
ДСТУ 3008:2015 [3] з урахуванням можливостей текстових комп’ютерних 
редакторів. 

 
1.2  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
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Цей стандарт встановлює загальні вимоги до структурних елементів і 
правил оформлювання кваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 
«Системний аналіз» . 

Стандарт поширюється на кваліфікаційні роботи виконані теоретично 
науково-дослідно, дослідно-конструкторські, дослідно-технологічно, на всі 
роботи чи окремі їхні етапи. 
 
1.3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 
У цих рекомендаціях є посилання  на такі  нормативні документи: 
- Закон України «Про електронні документи та електронний  

документообіг» від  22  травня 2003  року  № 851-15; 
-  Закон  України  «Про  стандарти,  технічні  регламенти  та  процедури  

оцінки  відповідності»  від 1  грудня 2005  року  № 3164-IV; 
-  Закон  України  «Про стандартизацію»  від  05 червня 2014  року  №  

1315-VII; 
-  Закон України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 

2012 року  № 5029-VI; 
-  ДК 016:2010 Державний  класифікатор продукції та  послуг (ДКПП); 
- ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення,  

викладання та оформлення  національних нормативних документів; 
-  ДСТУ  2568-94 Метрологія. Порядок  атестації  і  використання  

довідкових даних  про  фізичні сталі та властивості  речовин  і  матеріалів; 
- ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні  положення та  

порядок проведення; 
-  ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. 

Скорочення слів і словосполучень в українській  мові.  Загальні  вимоги та  
правила; 

-  ДСТУ 3651.0-97 Метрологія.  Одиниці  фізичних  величин.  Основні  
одиниці  фізичних  величин;  

- Міжнародної системи  одиниць. Основні  положення,  назви та  
позначення; 

- ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні 
одиниці фізичних  величин;  

- Міжнародної системи одиниць та  позасистемні  одиниці. Основні 
поняття,  назви та  позначення;  

- ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.  Фізичні 
сталі та характеристичні числа. Основні  положення,  позначення,  назви та 
значення; 

- ДСТУ 3814:2013  Інформація та документація. Видання. Міжнародна 
стандартна нумерація книг;  

-  ДСТУ 4515:2006 Інформація та документація. Видання. Міжнародна 
стандартна  нумерація серійних видань (ISO 3297:1998,  NEQ); 
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- ДСТУ 4861:2007 Інформація  та  документація.  Видання.  Вихідні  
відомості  (ISO  8:1977,  NEQ;  

-  ISO  1086:1991,  NEQ;  ISO 7275:1985,  NEQ); 
- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи.  Бібліографічний запис.  Бібліографічний опис.  
Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003,  IDT); 

- ДСТУ  ГОСТ  7.9:2009  (ИСО  214-76)  Система  стандартів  по  
інформації,  бібліотечному та видавничій справі. Реферат и анотація. Вимоги  
(ГОСТ 7.9-95  (ИСО 214-76),  IDT);  

- ДСТУ  ГОСТ  7.84:2008  Система  стандартів  з  інформації,  
бібліотечної та  видавничої  справи;  

-  Обкладинки та  палітурки.  Загальні  вимоги та  правила  оформлення  
(ГОСТ 7.84-2002,  IDT). 
 
1.4  ПОРЯДОК ВИКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТ 
 
Структура кваліфікаційної роботи 
Кваліфікаційну роботу умовно поділяють  на: 
— вступну частину; 
— основну частину; 
— додатки. 
1.4.1 Вступна частина 
Вступна частина  містить такі структурні елементи: 

1. Титульна сторінка. 
2. Завдання на дипломну роботу. 
3. Реферат. 
4. Зміст. 
5. Вступ. 
6. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за 

необхідності). 
1.4.2 Основна частина яка складається з двох або більше розділів 
Основна частина містить такі структурні елементи: 
— вступ; 
— змістову частину кваліфікаційної роботи (суть кваліфікаційної роботи ); 
— висновки; 
1.4.3 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; 



11 
 

11 

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові 
наукового керівника і (або) консультанта; 

– місто та рік захисту. 
Титульна сторінка входить до загального обсягу кваліфікаційної 

роботи, але не нумерується. (Додаток -1). 
1.4.4 Реферат 

У рефераті стисло подають опис основних аспектів кваліфікаційної 
роботи згідно з ДСТУ ГОСТ 7.9, які дають змогу прийняти рішення стосовно 
доцільності ознайомлення з повним текстом кваліфікаційної роботи. 

Реферат має містити: 
— відомості про обсяг кваліфікаційної роботи, кількість частин 

кваліфікаційної роботи, рисунків, таблиць, додатків, джерел  згідно з  
переліком посилань  (наводять усі  відомості,  зокрема дані додатків); 

— перелік ключових слів; 
— стислий  опис тексту кваліфікаційної роботи. 
Опис тексту кваліфікаційної роботи в рефераті має відбивати подану 

інформацію в такій послідовності: 
— об’єкт дослідження або  розробки; 
— мета роботи; 
— методи дослідження, перелік використаної методів та алгоритмів ; 
— інноваційність; 
—основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні 

характеристики та  показники; 
— інформація щодо впровадження; 
— взаємозв’язок з іншими роботами; 
— рекомендації щодо використання результатів роботи; 
— сфера застосування; 
— економічна чи  соціально-економічна ефективність роботи; 
— значимість  роботи; 
—висновки, пропозиції щодо розвитку об’єкта дослідження  (розробки) 

й доцільності  продовження досліджень. 
Реферат рекомендовано подавати на одній сторінці формату А4. 
Перелік ключових слів, які є визначальними для розкриття суті 

кваліфікаційної роботи, має містити 5— 15 слів (словосполучень). 
Рекомендовано подавати їх перед текстом реферату великими літерами в 
рядок із прямим порядком слів у називному відмінку однини, розташованих 
за абеткою мови звіту та розділених комами. 

Приклад складання «Реферату» наведено в додатку Б. 
1.4.5 Зміст 

Структурний елемент «Зміст» розташовують після реферату, 
починаючи на наступній сторінці. 

У «Змісті» наводять такі структурні елементи: «Скорочення та умовні 
позначення», «Передмова», «Вступ», послідовно перелічено назви всіх 
розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають назву) змістовної частини 
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кваліфікаційної роботи, «Висновки», «Перелік джерел посилання», 
«Додатки» з їх назвою та зазначенням номера сторінки початку структурного 
елемента. 

Розривати слова знаком переносу у «Змісті» не рекомендовано. 
Приклад подання змісту першої частини звіту, що складається з 

кількох частин, наведено в додатку В. 
1.4.6 Скорочення та умовні позначення 

Цей структурний елемент містить переліки скорочень, умовних познак, 
символів, одиниць і термінів. 

Використані у кваліфікаційної роботи нестандартні умовні  
позначення, символи, одиниці, скорочення й терміни пояснюють у переліку, 
який подають безпосередньо після «Змісту», починаючи з наступної 
сторінки. 

Назву цього структурного  елемента  визначає виконавець(-ці) роботи  
відповідно  до  того, що саме  наведено  в  переліку. 
1.4.7 Структурні елементи основної частини 

Вступ 
Структурний елемент «Вступ» розміщують після передмови (за  

наявності),  починаючи з  наступної сторінки. 
У вступі стисло викладають: 
— оцінку сучасного стану об’єкта дослідження або розробки,  

розкриваючи  практично розв’язані завдання провідними науковими 
установами та організаціями, а також провідними  вченими  й фахівцями  
певної галузі; 

— світові тенденції розв’язання  поставлених проблем  і/або завдань; 
— актуальність роботи та  підстави для її виконання; 
— ціль роботи й можливі сфери застосування; 
— взаємозв’язок з іншими  роботами. 
Змістова частина кваліфікаційної роботи — це викладення 

відомостей про предмет (об’єкт) дослідження або розробки, які є 
необхідними й достатніми для  розкриття  сутності цієї роботи (опис: теорії; 
методів роботи; характеристик і/або властивостей створеного об’єкта; 
принципів дії об’єкта  й основних принципових рішень, що дають уявлення 
про його будову; метрологічного забезпечення тощо) та її результатів. 

Якщо у кваліфікаційної роботи необхідно навести повні доведення  
(наприклад, математичні — у кваліфікаційних роботах, що безпосередньо не 
стосуються предмета математики) або деталізовані відомості про хід 
дослідження (розроблення), їх вміщують у додатках. 

Суть кваліфікаційної роботи викладають, поділяючи матеріал на 
розділи. Розділи можна поділяти на пункти чи на підрозділи й пункти. 
Пункти (за потреби)  поділяють на  підпункти.  Кожний пункт і  підпункт має 
містити закінчену інформацію. 

Текст змістовної частини кваліфікаційної роботи можна поділяти лише 
на пункти. 
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Викладаючи суть кваліфікаційної роботи, треба вживати 
стандартизовану наукову та/чи науково-технічну термінологію, 
запроваджену національними стандартами  на терміни та  визначення  
понять. 

У кваліфікаційній роботі потрібно використовувати основні, похідні чи 
позасистемні одиниці  фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI) 
згідно з ДСТУ 3651.0, ДСТУ 3651.1 і ДСТУ 3651.2. 

Якщо вимірювання виконано в інших одиницях, то викладаючи  
найважливіші результати роботи, треба подати  в дужках одержані числові 
значення  в одиницях SI. 
1.4.8 Висновки 

Структурний елемент «Висновки» розміщують після викладення суті 
кваліфікаційної роботи,  починаючи з нової сторінки. 

У висновках викладають найважливіші наукові й практичні  результати 
роботи  й наводять: 

— оцінку одержаних результатів і їх відповідність сучасному рівню 
наукових і технічних знань; 

— ступінь впровадження та можливі галузі або сфери використання  
результатів роботи; 

— інформацію щодо створення нової апаратури, приладів тощо та 
розробляння методики проведення ними вимірювань; 

— наукову, науково-технічну, соціально-економічну значущість 
роботи; 

— доцільність продовження досліджень за  відповідною тематикою 
тощо. 

Текст висновків  можна  поділяти  на  пункти. 
1.4.9 Рекомендації 

У кваліфікаційній роботі на основі зроблених висновків  можна  
наводити  рекомендації. 

Структурний елемент «Рекомендації»  (за  наявності)  вміщують  після  
висновків,  починаючи з нової сторінки. 

У рекомендаціях: 
— визначають необхідність проведення подальших досліджень за 

звітною тематикою; 
— обґрунтовують підстави необхідності проведення дослідно-

конструкторських (дослідно-технологічних) робіт для створення дослідного 
зразка (партії) певного виробу (приладу, технічного устаткування з 
вимірювальними функціями, матеріалів, речовин, еталонів тощо) або певної 
технології, що випливає з одержаних результатів дослідження; 

— формулюють пропозиції щодо можливих галузей або сфер 
використання  результатів роботи тощо. 

Рекомендації повинні мати конкретний характер. 
За потреби рекомендації можна підтверджувати додатковими 

розрахунками,  наведеними в додатку. 
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Текст рекомендацій можна поділяти на  пункти. 
1.4.10 Перелік джерел  посилання 

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у 
кінці тексту звіту перед додатками  на  наступній сторінці. 

У переліку джерел посилання бібліографічні описи  подають у порядку,  
за яким джерела вперше згадують у тексті. Порядкові номери 
бібліографічних описів у переліку джерел  мають відповідати  посиланням  
на  них у тексті звіту (номерні  посилання). 

Бібліографічні описи джерел у переліку наводять згідно з ДСТУ ГОСТ 
7.1.  

Джерела, на які є посилання лише в додатку, наводять в окремому 
переліку, який  розміщують у кінці цього додатка. Важливо використовувати 
сучасні джерела (після 2012 року). 
1.4.11 Додатки 

Призначення додатків: 
Щоб уникнути переобтяження викладу тексту основної  частини  звіту,  

у  структурному елементі «Додатки» наводять відомості, які доповнюють або 
унаочнюють звіт,  які: 

— є необхідними для повноти звіту, але долучення їх до основної 
частини звіту може змінити впорядковане  й логічне уявлення про роботу; 

— не можуть бути послідовно розміщені в основній частині 
кваліфікаційної роботи через  великий обсяг або способи  відтворення; 

— є необхідними лише для фахівців конкретної галузі. 
Додатки розміщують у порядку посилання на них у тексті звіту. 

1.4.12 Актуальна тематика кваліфікаційних робіт кафедри системного 
аналізу й управління 

Тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів необхідно формувати 
згідно з профілем університету та спеціальності.  

Доцільно, аби тема кваліфікаційної роботи відповідала одному з 
напрямів наукових досліджень, запропонованих у табл. 1.1. Водночас 
формулювання конкретної теми кваліфікаційної роботи не має повторювати 
назву наведених вище напрямів 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 бакалаврів, кожен з яких опрацьовує свій напрям виконання 
комплексного завдання. 
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Таблиця 1.1  - Актуальна тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів 
спеціальності 124 «Системний аналіз» 

№ 
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 
лінійного, нелінійного, дробово-чисельного чи квадратичного 
програмування 

 

3 Оперативне і довгострокове планування діяльності об’єкта 
дослідження за умови існування обмежень 

 

4 Аналіз і синтез математичних моделей технологічних 
комплексів та систем, їх систем керування чи окремих блоків 

 

5 Оптимальне та адаптивне 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 вибору 
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 

 

10 Короткострокове чи довгострокове прогнозування діяльності 
об’єкта дослідження чи окремих процесів у ньому з погляду 
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 складної 
системи 

 

14 Розробка, вдосконалення та адаптація сучасних алгоритмів 
класифікації, кластеризації, ідентифікації та апроксимації 

 

15 Дослідження, моделювання та оптимізація соціальних, 
екологічних 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 стаціонарними 
чи нестаціонарними потоками заявок, чергою, постійною або 
змінною кількістю каналів 
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Продовження табл. 1.1 

-1- -2- -3- 

18 Розробка, планування й оцінювання інвестиційної та 
інноваційної діяльності, планування пакетів інвестицій, вибір 
проектів для втілення у життя 

 

19 Розробка систем підтримки прийняття рішень під час керування, 
діагностики, навчання чи планування 

 

20 Багатофакторний аналіз даних з метою пошуку та використання 
в алгоритмах керування нових знань 

 

21 Управління якістю виробничих процесів та процесів керування 
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 
налагодження алгоритмів керування 

 

24 Моделювання кооперативних, антагоністичних, коаліційних та 
безкоаліційних ігор в задачах планування та прийняття рішень 

 

25 Системи та методи керування запасами виробничих і 
торговельних підприємств 

 

 
 
2.ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
2.1  Загальні положення 
Залежно від особливостей та змісту  кваліфікаційну роботу складають у 

формі тексту, рисунків, формул, таблиць або їхніх комбінацій. 
Виклад тексту й оформлювання кваліфікаційної роботи виконують за 

положеннями  цього стандарту. 
Кваліфікаційну роботу викладають на паперовому та електронному 

носієві (паперовий та  електронний документи  відповідно). 
Символи в рівняннях і формулах, написи та пояснювальні дані на  

рисунках, схемах, графіках, діаграмах і в таблицях створюють і вводять у 
текст з  використанням  відповідних редакторів  комп’ютерної програми. 

Кваліфікаційну роботу друкують шрифтом Times New Roman чорного  
кольору прямого  накреслення через півтора міжрядкові інтервали кеглем 14. 

Розмір шрифту для написання заголовків у рядках і  колонках таблиць і 
пояснювальних даних на рисунках і в таблицях встановлює виконавець 
роботи. 

Кваліфікаційну роботу як паперовий документ друкують з 
використанням комп’ютера та принтера на одному боці аркуша білого  
паперу формату А4 (210 мм х 297 мм). У разі потреби можна  
використовувати аркуші  формату А3 (297 мм х 420 мм).  
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Мову кваліфікаційної роботи визначено у статті 21 Закону України 
«Про засади державної мовної політики». Кваліфікаційну роботу повинно 
бути виконано на державній мові. 

Рекомендовано на сторінках кваліфікаційної роботи використовувати 
береги такої ширини: верхній і нижній — не менше ніж 20 мм, лівий — не 
менше ніж 25  мм, правий — не  менше ніж 10  мм. 

Під час оформлювання кваліфікаційної роботи треба дотримуватися 
рівномірної насиченості, контрастності й чіткості зображення. Усі лінії, 
літери,  цифри  та  знаки мають бути чіткі й нерозпливчасті. 

Помилки й графічні неточності у кваліфікаційній роботі, поданій на  
паперовому носії, дозволено виправляти підчищенням або зафарбовуванням  
білою фарбою з наступним вписуванням на цьому місці правок рукописним  
або машинним способом між рядками чи на рисунках чорним чорнилом, 
тушшю чи пастою. 

Оформлювання кваліфікаційної роботи має забезпечувати її 
придатність до виготовлення з неї копій належної якості. 

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви    
наводять мовою оригіналу. Дозволено транслітерувати власні назви в 
перекладі на мову звіту, додаючи  в разі першого згадування  в тексті звіту 
оригінальну назву. 

Структурні елементи: «Реферат», «Зміст», «Скорочення та умовні 
позначення», «Передмова», «Вступ», «Висновки», «Рекомендації», «Перелік 
джерел посилання», — не нумерують, а їхні назви є заголовками структурних 
елементів. 

Для розділів і підрозділів наявність заголовка обов’язкова. Пункти й  
підпункти можуть мати заголовки. 

Заголовки структурних елементів кваліфікаційної роботи та заголовки 
розділів треба друкувати з абзацного відступу великими літерами 
напівжирним шрифтом без крапки в кінці. Дозволено їх розміщувати 
посередині рядка. 

Заголовки підрозділів, пунктів і  підпунктів кваліфікаційної роботи 
потрібно друкувати з абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці. 

Абзацний відступ  має бути однаковий упродовж усього тексту звіту й 
дорівнювати п’яти знакам. Якщо заголовок складається з кількох речень, їх 
розділяють крапкою. Розривати слова знаком переносу в заголовках 
заборонено. 

Відстань між заголовком, приміткою, прикладом і подальшим або  
попереднім текстом має бути  не  менше  ніж два  міжрядкових інтервали. 

Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома 
заголовками  приймають такою, як у тексті роботи. 

Не дозволено розміщувати назву розділу,  підрозділу,  а  також  пункту  
й  підпункту  на останньому рядку сторінки. 

 
2.2  Нумерація сторінок  
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Сторінки кваліфікаційної роботи  нумерують наскрізну арабськими 
цифрами, охоплюючи додатки. Номер сторінки проставляють праворуч у 
верхньому куті сторінки без  крапки  в кінці. 

Титульний аркуш входить до загальної  нумерації сторінок звіту.  
Номер  сторінки  на  титульному аркуші  не  проставляють. 

Сторінки, на яких розміщено рисунки й таблиці, охоплюють загальною  
нумерацією  сторінок кваліфікаційної роботи . 

 
2.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, під пунктів 
Розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими 

цифрами. 
Розділи кваліфікаційної роботи нумерують у межах викладення суті 

кваліфікаційної роботи і позначають арабськими цифрами без крапки, 
починаючи з цифри «1». 

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. 
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. 

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. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт 
складається з одного підпункту,  його  не  нумерують. 

 
 
 
 
2.4 Рисунки 
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Усі графічні матеріали звіту (ескізи, діаграми, графіки, схеми, 
фотографії, рисунки, кресленики тощо) повинні мати однаковий підпис 
«Рисунок». 

Рисунок подають одразу після тексту, де вперше посилаються на нього,  
або якнайближче до нього на наступній сторінці, а за потреби — в додатках 
до кваліфікаційної роботи. 

Якщо рисунки створені не автором, подаючи їх у кваліфікаційну 
роботу, треба дотримуватися вимог чинного законодавства України про 
авторське  право. 

Графічні матеріали кваліфікаційної роботи доцільно виконувати  із 
застосуванням обчислювальної техніки (комп’ютер, сканер, ксерокс тощо та 
їх поєднання) та подавати а аркушах формату А4 у чорно-білому чи  
кольоровому зображенні. 

Рисунки нумерують наскрізну арабськими цифрами, крім рисунків у 
додатках. 

Рисунки нумеруються в межах кожного розділу. У цьому разі номер 
рисунка складається з номера розділу та порядкового номера рисунка в 
цьому розділі, які відокремлюють крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2» — 
другий рисунок третього  розділу. 

Рисунки кожного додатка нумерують окремо. Номер рисунка додатка 
складається  з познаки додатка  та  порядкового  номера  рисунка  в  додатку,  
відокремлених  крапкою. Наприклад, «Рисунок В.1  — ____________ », тобто 
перший  рисунок додатка  В. назва  рисунка 

Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та  
стислою. За потреби пояснювальні дані до рисунка подають безпосередньо 
після  графічного матеріалу перед  назвою рисунка. 

Назву рисунка друкують з великої літери та розміщують під ним  
посередині рядка,  наприклад, «Рисунок 2.1  — Схема устаткування». 

Рисунок виконують на одній сторінці аркуша. Якщо він не вміщується  
на одній сторінці, його можна переносити на наступні сторінки. У такому  
разі  назву  рисунка  зазначають лише  на першій сторінці, пояснювальні дані 
— на тих сторінках, яких вони стосуються, і під ними друкують: 
«Рисунок_______, аркуш ______ ». 

Перелік рисунків можна наводити у «Змісті» із зазначенням їх номерів,  
назв (якщо вони є) та  сторінок початку рисунків. 
 

2.5 Таблиці 
Цифрові дані звіту треба оформлювати як таблицю відповідно до  

форми, поданої на рисунку 2.1. 
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Рисунок 2.1  - Приклад оформлення таблиці 

 
Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, 

можна не наводити, якщо  це не ускладнює  користування таблицею. 
          Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому її згадано 
вперше,  або на наступній сторінці. 

На кожну таблицю має бути посилання в тексті звіту із зазначенням її 
номера. Таблиці нумерують наскрізну арабськими цифрами, крім таблиць у 
додатках. 

Дозволено таблиці нумерувати в межах розділу. У цьому разі номер  
таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці,  
відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» — перша таблиця другого  
розділу. 

Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка  
складається з позначення додатка та порядкового  номера таблиці  в додатку,  
відокремлених крапкою. Наприклад, «Таблиця В.1  — ______________», 
тобто перша таблиця додатка В. назва таблиці 

Назва таблиці має відображати її зміст, бути конкретною та стислою.  
Якщо з тексту звіту можна зрозуміти зміст таблиці, її назву можна не  
наводити. 

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з 
абзацного відступу. 

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 бокове наповнення. 

У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку чи бокове 
наповнення 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. 
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Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки 
— з малої літери, якщо  вони  становлять одне речення  із заголовком. 

Підзаголовки, які мають самостійне значення, подають з великої 
літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. 
Переважна  форма  іменників  у  заголовках — однина. 

Перелік таблиць можна наводити у «Змісті» із зазначенням їх номерів,  
назв  (якщо вони  є)  і сторінок початку таблиць. 

 
2.6 Переліки 
Переліки (за потреби) подають у розділах, підрозділах, пунктах і/або  

підпунктах. 
Перед переліком ставлять двокрапку (крім пояснювальних переліків  на  

рисунках). 
Якщо подають переліки одного рівня  підпорядкованості, на які у звіті  

немає  посилань, то перед  кожним із  переліків ставлять знак «тире». 
Якщо у звіті є посилання на переліки, підпорядкованість  позначають  

малими  літерами української абетки, далі — арабськими  цифрами, далі — 
через знаки  «тире». 

Після цифри або літери  певної позиції переліку ставлять  круглу 
дужку. 

Приклад 
а ) ________________________________________________________ ; 
б ) ________________________________________________________ ; 

1 )____________________________________________________; 
2 ) ___________________________________________________; 

в )________________________________________________________ . 
В разі розвиненої та складної ієрархії переліків дозволено 

користуватися можливостями текстових редакторів автоматичного створення 
нумерації переліків  (наприклад,  цифра—літера— тире). 

Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з 
абзацного відступу  відносно попереднього  рівня  підпорядкованості. 

 
2.7 Примітки 
Примітки подають у  роботі, якщо є потреба пояснень до тексту, 

таблиць,  рисунків. 
Примітки подають безпосередньо за текстом, під рисунком (перед  

його  назвою), під основною частиною таблиці  (у її межах). 
Одну примітку не  нумерують. 
Слово «Примітка» друкують кеглем 12 через один  міжрядковий  

інтервал з абзацного  відступу з великої літери з крапкою в кінці. У тому 
самому рядку через  проміжок з  великої літери друкують текст примітки тим  
самим  шрифтом. 

Приклад 
Примітка._____________________________________________________ 



22 
 

22 

Якщо приміток дві та більше, їх подають  після тексту, якого вони 
стосуються,  оформлюють згідно з 7.8.3  і  нумерують арабськими  цифрами. 

Приклад 
Примітка1.____________________________________________________ 
Примітка 2.___________________________________________________ 
 
2.8 Формули та рівняння 
Формули та рівняння подають посередині сторінки симетрично тексту 

окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. 
Найвище та найнижче розташування запису формул(и) та/чи  

рівняння(-нь) має бути на відстані не менше ніж один рядок від  
попереднього  й  наступного тексту. 

Нумерують лише ті формули та/чи рівняння, на які є посилання в тексті 
роботи чи додатка. 

Формули та рівняння у кваліфікаційній роботі, крім  формул  і  рівнянь 
у додатках,  треба нумерувати наскрізну арабськими  цифрами. Дозволено їх 
нумерувати в межах кожного  розділу. 

Номер формули чи рівняння друкують на їх рівні праворуч у  
крайньому положенні в круглих дужках, наприклад (3). У багаторядкових 
формулах або рівняннях їхній номер проставляють на рівні останнього  
рядка. 

У кожному додатку номер формули чи рівняння складається  з  великої  
літери, що позначає додаток, і  порядкового номера  формули  або  рівняння  
в  цьому додатку,  відокремлених крапкою,  наприклад  (А.3). 

Якщо в тексті звіту чи додатка лише одна формула чи  рівняння, їх 
нумерують так: (1) чи  (А.1) відповідно. 

Пояснення познак, які входять до формули чи рівняння, треба  
подавати безпосередньо під  формулою або  рівнянням у тій  послідовності, у 
якій їх наведено у формулі або рівнянні. 

Пояснення познак треба подавати без абзацного відступу з нового 
рядка, починаючи зі слова «де» без двокрапки. Познаки, яким  встановлюють  
визначення чи  пояснення, рекомендовано вирівнювати у вертикальному 
напрямку. 

Приклад оформлення математичної формули  
Відомо,  що 

 

D
Q

pS
CD  ,        (2.1) 

 

де p  - питомі втрати від незадоволеного попиту на одиницю продукції за 

одиницю часу (грн. /мес.); D  - очікуваний дефіцит в одиницю часу, (штук).  

 
2.9 Посилання 
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У тексті кваліфікаційної роботи можна робити посилання на  
структурні  елементи самої роботи та  інші джерела. 

У разі посилання на структурні елементи самої кваліфікаційної роботи 
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 
стандартизовані  скорочення згідно з ДСТУ 3582, наприклад, «згідно з рис. 
10», «див. табл.  3.3» тощо. 

Посилаючись на позицію переліку, треба зазначити номер 
структурного елемента кваліфікаційної роботи та номер позиції переліку з 
круглою дужкою, відокремлені комою.  Якщо переліки мають кілька рівнів 
— їх зазначають, наприклад: «відповідно до 2.3.4.1,  б),  2)». 

Посилання на джерело інформації, наведене в переліку джерел  
посилання, рекомендовано подавати так: номер у квадратних дужках, за яким  
це джерело зазначено в переліку джерел посилання, наприклад, «у роботах 
[2]— [3]». 

 
2.10 Додатки 
Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки,  

крім літер Ґ,  Є, З,  І, Ї,  Й,  О,  Ч,  Ь,  наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б. 
Дозволено  позначати додатки літерами латинської абетки,  крім літер  

І та О. 
У разі повного використання літер української  і/або латинської абеток 

дозволено  позначати додатки арабськими  цифрами. 
Один додаток позначають як ДОДАТОК А. 
За потреби текст додатків  можна  поділити  на  розділи,  підрозділи,  

пункти  й  підпункти, які треба  нумерувати в межах кожного додатка  
відповідно до  вимог 7.4.  У цьому разі перед кожним номером ставлять 
позначення додатка  (літеру) і крапку, наприклад, А.2 — другий  розділ 
додатка А;  

Г.3.1  — підрозділ 3.1 додатка Г; Д.4.1.2  — пункт 4.1.2 додатка Д;  
Ж.1.3.3.4 — підпункт  1.3.3.4 до-датка Ж. 

Рисунки, таблиці, формули та рівняння в тексті додатків треба 
нумерувати в  межах кожного додатка, починаючи з літери,  що  позначає 
додаток,  наприклад,  рисунок Г.3 — третій  рисунок додатка  Г; таблиця А.2 
— друга таблиця додатка А; формула  (А.1) — перша формула додатка А. 

Якщо в додатку один  рисунок,  одна таблиця,  одна  формула чи  одне  
рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця Г.1, формула  (В.1). 

Джерела, які цитують лише додатках, потрібно розглядати  незалежно 
від тих, які цитують  в основній частині роботи. Їх розміщують наприкінці 
кожного додатка  в  переліку джерел посилання. 
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Форма цитування, правила складання переліку джерел посилання та 
виносок у додатках аналогічні прийнятим в основній частині звіту. Перед 
номером цитати та відповідним  номером у переліку джерел посилання й 
виносках ставлять позначення додатка. 
 

 
 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 
 

3.1 Порядок підготовки кваліфікаційної роботи 
 
Тема і завдання на дипломну роботу в орієнтовному вигляді видаються 

студенту з початку навчального періоду (в осінньому семестрі 5-го курсу), 
потім уточнюються та конкретизуються напередодні виробничої практики, а 
затверджуються остаточно одразу після закінчення переддипломної 
практики. Зміна теми після її затвердження наказом ректора розглядається на 
засіданні кафедри за поданням керівника кваліфікаційної роботи бакалавра й 
теж оформлюється відповідним наказом ректора. Зміна теми кваліфікаційної 
роботи після затвердження наказом ректора має носити винятковий характер, 
пов’язаний із отриманням нових, раніше непередбачених науково-
практичних результатів, не включених у попереднє формулювання теми 
роботи. 

Дипломна робота має готуватися кожним бакалавром самостійно. 
Науковий керівник проводить консультації щодо виконання роботи. За 
бакалавром залишається право дотримуватися власної думки, якщо вона не 
збігається з поглядами керівника, і захищати її на засіданні ЕК. 

Обов'язки керівника: 
– консультування бакалавра з питань вибору теми кваліфікаційної 

роботи, розробки її плану, змісту окремих розділів, допомога в доборі 
спеціальної літератури; 

– контроль якості роботи: керівник вказує на помилки й неточності, 
пояснює, в чому вони полягають, пропонує раціональні шляхи їхнього 
усунення; 

– контроль дотримання регламенту підготовки роботи. У разі 
невиконання складеного плану керівник повинен письмово доповісти про це 
завідувачу 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 ЕК розглядається на засіданні випускної кафедри, при цьому обов'язкова 
присутність дипломника та його керівника. Протокол засідання кафедри з 
мотивованим висновком подається декану факультету для підготовки 
відповідного наказу по університету; 

– підготовка відгуку про кваліфікаційну роботу (додаток Д) з 
аргументованою характеристикою її якості відповідно до критеріїв 
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оцінювання, з відзначенням елементів іноваційності та практичної цінності. 
У відгуку повинна бути подана характеристика студента як фахівця зі 
спеціальності та оцінка ступеня самостійності 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); 

– 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 кваліфікаційної 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'язаний звітувати перед ним про хід виконання плану 
підготовки кваліфікаційної роботи. Відповідальність за виконання плану 
підготовки роботи покладається безпосередньо на студента – виконавця 
кваліфікаційної роботи. 

 
 
3.2. Порядок рецензування та захисту 
Закінчена кваліфікаційна робота бакалавра, яка містить відгук та 

оцінку наукового керівника, а також оцінки консультантів розділів, подається 
на нормоконтроль не пізніше, ніж за три тижні до призначеної дати захисту. 
Нормоконтролер має право вимагати оформлення пояснювальної записки 
кваліфікаційної роботи відповідно до вимог, сформульованих у даних 
рекомендаціях.  

Корективи, що вносить студент у текст пояснювальної записки на 
вимогу нормоконтролера, можуть мати поверхневий характер (передбачають 
виправлення на кількох сторінках роботи, не передбачають зміни її 
структури чи змісту). 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 
виконання роботи від вимог до тематики, змісту чи оформлення 
магістерських робіт, 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 
кафедри не пізніше, ніж за тиждень до призначеної дати захисту. Останній на 
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підставі цих матеріалів приймає рішення про допущення кваліфікаційної 
роботи бакалавра 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 
інтересів рецензента має відповідати тематиці кваліфікаційної роботи 
бакалавра.  

У рецензії відзначається цінність роботи з позиції науки і практики, 
вказується на недоліки, робота оцінюється за чотирибальною системою, а 
також подаються рекомендації щодо присвоєння випускнику відповідної 
кваліфікації. 

Студент-дипломник подає на захист магістерську роботу у вигляді 
пояснювальної 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. 

До захисту не допускаються студенти, які не виконали навчальний 
план і на момент подання кваліфікаційної роботи на захист мають академічну 
заборгованість або подали дипломну роботу, яка за змістом та оформленням 
не відповідає кваліфікаційним вимогам. 

Захист дипломних робіт відбувається на відкритому засіданні 
Екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за обов'язкової 
присутності голови комісії та наукового керівника роботи. 

Процедура захисту кваліфікаційної роботи бакалавра має таку 
послідовність: 

– доповідь бакалавра в межах 10 хвилин; 
– відповіді на запитання членів ЕК; 
– відповіді на зауваження керівника, консультанта (-ів) і рецензента; 
– підбиття підсумків захисту кваліфікаційної роботи. 
Під час захисту ведеться протокол засідання ЕК. Окремо відзначаються 

висновки ЕК щодо практичної цінності результатів дослідження та 
рекомендації щодо їх подальшого використання. 

Студент-дипломник готує до захисту тези доповіді та демонстраційний 

матеріал (креслення, таблиці, графіки, діаграми, рисунки, блок-схеми 
алгоритмів, формули), що має повністю відображати положення, які 
виносяться на захист, та розкривати тему і результати дослідження. 

Демонстраційний матеріал може подаватися на аркушах паперу 
стандартного формату A4 та оформлюватися олівцем, тушшю, фломастером 
або за допомогою комп'ютерної графіки.  

Доповідь також має супроводжуватися комп'ютерною демонстрацією 
або показом матеріалів за допомогою графічного проектоpa. За зміст 
візуального матеріалу несе відповідальність дипломник. 

Електронний носій (диск або дискета) з презентацією, 
демонстраційним матеріалом і текстом кваліфікаційної роботи вкладається у 
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спеціальну кишеньку з внутрішнього боку обкладинки кваліфікаційної 
роботи. 

У разі подання матеріалів на аркушах формату A4 їхня кількість не має 
перевищувати 12–15. Вони супроводжуються титульним аркушем та 
брошуруються з розрахунку по одному комплекту кожному члену ЕК, 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 другому – актуальність теми досліджень з визначенням суперечностей, 
що висуває практика. На третьому – завдання дослідження та методи їх 
виконання. На подальших аркушах або слайдах подаються описи етапів 
роботи та досягнуті результати. 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 (інноваційність) та практичну цінність отриманих 

результатів; 
– зміст запропонованих рішень з обґрунтуванням їх ефективності; 
– ступінь упровадження результатів дослідження. 
Після публічного захисту дипломних робіт Екзаменаційна комісія на 

своєму закритому засіданні обговорює результати захисту, враховуючи 
отримані відгуки, рецензію, акти про впровадження, і більшістю голосів 
виносить рішення про оцінку кваліфікаційної роботи та присвоєння 
студенту-випускнику відповідної кваліфікації. 

Екзаменаційна комісія може рекомендувати бакалавра до вступу в 
аспірантуру, а також, за відповідним поданням деканату, рекомендувати 
видати випускнику диплом про вищу освіту з відзнакою. 

Студенти-дипломники, які під час захисту кваліфікаційної роботи 
одержали незадовільні оцінки, або були недопущені до дипломування через 
відсутність роботи або її неналежне оформлення, відраховуються з 
університету, отримуючи академічну довідку. На повторний захист 
дипломну роботу можна подавати протягом трьох років після закінчення 
навчання в університеті. 
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Додаток Б. РЕФЕРАТ 
 

Пояснювальна записка:  110 с., 20 рис., 2 табл., 5 додатків, 28 джерел. 
Криптовалюта - це нова, актуальна, і, тепер, невід’ємна частина  

сучасної економіки, яка, за прогнозами, продовжить розвиток, який охопить 
усі сфери людського життя. 

Об’єкт дослідження: цінова поведінка криптовалюти біткоїн. 
Предмет дослідження: технічні методи короткострокового 

прогнозування цінової поведінки на криптовалютному ринку. 
Мета дослідження: моделювання інструменту аналізу поведінки 

криптовалютного ринку та підвищення за його допомогою ефективності 
найбільш популярних показників цінової поведінки криптовалюти.  

Методи дослідження та апаратура: моніторинг криптовалютного 
ринку, лінійний технічний аналіз, інші методи аналізу; мова програмування 
Python. 

Економічна ефективність: очікується позитивною завдяки розробці 
програмного забезпечення, яке дозволяє автоматизувати процес побудови 
прогнозу, і таким чином знизити витрати на персонал, а також скоротити час, 
необхідний для виконання операцій. 

В інформаційно-аналітичному розділі наведено означення  
криптовалюти біткоїн, описано чим відрізняється ринок криптовалют від 
фондового, проведено системний аналіз об’єкту дослідження, розглянуто 
інструменти технічного аналізу. Розглянуто загальні ідеї побудови 
індикаторів і аналізу одержуваної інформації. Описано можливості мови 
програмування Python. 

У спеціальному розділі виконано реалізацію розрахунку таких 
технічних показників як: RSI, MACD, Stochastic. Побудовано рівні підтримки 
та супротиву та ідентифіковано деякі  психологічні патерни поведінки ціни. 
Визначено структуру ринку, проведено фільтрацію отриманих результатів 
технічних показників, виконано аналіз їх ефективності. 

Практична цінність роботи полягає у розробці програмного 
забезпечення, яке дозволяє визначити наявність або відсутність тренду 
цінової поведінки, його характер та вигідні точки входу на ринок для купівлі 
або продажу криптовалюти. 

Ключові слова: ІНДЕКС ВІДНОСНОЇ СИЛИ, КОВЗНА СЕРЕДНЯ, 
КРИПТОВАЛЮТА, ПАТЕРН, РІВНІ ПІДТРИМКИ ТА СУПРОТИВУ, 
СТОХАСТИК, ТРЕНД, ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ, ФІЛЬТРАЦІЯ, ЯПОНСЬКІ 
СВІЧКИ . 
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з/п 

Позначення Назва Кількість Примітки 

1        

2  Документація     

3       
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N1 Формат А4  

5       
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Демонстраційні 
матеріали 
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Презентація на 
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7        
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10        

11        

12        
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дипломної 
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пояснювальної записки дипломної роботи з додатками, сторінок; N2 – кількість 
аркушів демонстраційного матеріалу (слайдів презентації); XX – рік формування 
навчальної групи студента (наприклад, “08”); YY – рік захисту дипломної роботи 
(наприклад “13”); ZZ – номер студента у наказі про затвердження теми диплому 
(наприклад “06”). 
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