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1. ВСТУП 

 

Положення визначає вимоги до організації дипломного проектування 

та державної атестації випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр 

і магістр, підготовка яких здійснюються на кафедрі АВП в ДДМА. 

Положення регламентує обов’язки студентів-випускників, викладачів 

кафедри з організації дипломного проектування, оцінки якості на стадіях 

організації, виконання та державної атестації дипломних проектів (для 

бакалаврів) і магістерської роботи (для магістрантів). 

Дія Положення поширюється на всі форми навчання (денну і заочну), 

керівників та консультантів дипломних проектів (робіт), рецензентів, голів та 

членів державних екзаменаційних комісій. 

На підставі цього Положення на кафедрі розробляються методичні 

вказівки, які конкретизують вимоги до обсягу, структури, змісту та 

оформлення дипломних проектів і магістерських робіт з урахування певного 

напряму, підготовки, спеціальності та майбутньої професійної діяльності 

випускників. 
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2. КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД  

ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Розробка номенклатури властивостей якості дипломного проектування 

здійснювалась на підставі експертної оцінки викладачів кафедри. При 

формуванні експертної групи враховується стаж викладача і його 

кваліфікація. Ієрархічна система властивостей, які складають якість 

магістерської роботи (бакалаврського дипломного проекту) наведена на 

рисунку 1.  

Якість роботи є комплексним показником властивостей якості на трьох 

стадіях: організації,виконання і державної атестації (захисту) магістерської 

роботи. Кількісна оцінка якості кожної стадії організації дипломного 

проектування дає змогу кафедрі контролювати якість проектів, знаходити 

нові шляхи її підвищення, удосконалювати організацію проектування, 

забезпечити об’єктивність атестації проектів кожного студента. 

Робота експертної комісії (7-12 осіб) складається з двох етапів: 

проставлення оцінок кожним експертом індивідуально, математична обробка 

отриманих даних. Експертно відзначаються за 5-бальною системою оцінка 

якості Кі властивості і яка складає рівень якості комплексного показника, а 

також коефіцієнт вагомості Ві (ступінь важливості даної властивості), який 

визначає частку від одиниці, що характеризує частку властивість.  

Середні значення цих показників для всіх експертів іК  і іВ  визначають 

рівень якості: 

 

1

n

і і і

і

R К B


  , 

 

где n – кількість властивостей, які складають комплексний показник 

якості. 
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Рисунок 1. – Ієрархічна система властивостей якості магістерської роботи 
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2.1 Визначення якості організації підготовки дипломного проектування 

 

Показник якості цього етапу дипломування контролює завідувач 

кафедри, який обов‘язково входить до експертної групи поруч з деканом 

факультету, відповідальним викладачем за проведення переддипломної 

практики і керівником дипломного проектування. Цей етап визначення якості 

проводиться в період затвердження тематики дипломування студента і 

розподілу тем серед студентів та їх курівників. Результатами експертної 

оцінки обговорюються на методичній раді і затверджуються на засіданні 

кафедри (таблиця 1). 

 

Таблиця 1. – Показники якості організації підготовки дипломування 

(приклад оформлення) 

Номер 

власти-

вості 

якості 

Найменування  

властивостей якості 

Оцінка 

якості за 5-

бальною 

системою 

Нормативний 

показник 

і
і

і

М
К

М



 

Ві Rі=Кі∙Ві 

1 Формування теми, 

оформлення наказу ректора 

5 0,192 0,15 R1=0.029 

2 Наявність вихідних даних    

до проекту 

4 0.154 0.1 R2=0.015 

3 Якість звіту про 

переддипломну практику 

5 0.192 0.2 R3=0.038 

4 Середній бал здобувача 3 0.115 0.2 R4=0.023 

5 Відповідальність теми 

місцю розподілу 

4 0.154 0.15 R5=0.023 

6 Кваліфікація керівника 

проекту 

5 0.192 0.2 R6=0.038 

Рівень якості організації 

дипломування 
ΣМ=26 

6

1

0,166і і іR К B    
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2.2 Визначення якості виконання дипломного проекту (магістерської 

роботи) 

 

Показник якості цього етапу проекту контролює керівник дипломного 

проекту, який входить до експертної групи поруч із завідувачем кафедри, 

відповідачем за нормо контроль дипломних проектів, керівником навчально-

виховної комісії, куратором групи студента. Оцінка якості визначаються як 

середні арифметичні значення експертів для кожного студента. Результати 

заносяться в таблицю 2. 

 

Таблиця 2. – Показники якості виконання студентом дипломного 

проекту (кваліфікаційної роботи магістера) 

Номер 

властивості 

Оцінка 

виконання Мi 

Нормативний 

показник якості 

і
і

і

М
К

М



 

Вагомість 

Ві 
Rі=Кі∙Ві 

7…12 М7 … М12 К7 … К12 В7 … В12 К7·В7 …К12·В12 

див. рис.1 ΣМі 

Середня оцінка 

12

7

/ 6К К  

12

7

1iВ   
12

7

II iR R  

 

На підставі результатів таблиці 2 керівник проекту виставляє студенту 

оцінку за роботу над проектом, яка враховується при державній атестації 

дипломного проекту. 

 

2.3 Визначення державної атестації дипломного проекту (магістерської 

роботи) 

 

Оцінка якості на стадії захисту студентом дипломного проекту 

(магістерської роботи) здійснюється перед ДЕК, склад якої затверджується 

наказом ректора. Головою ДЕК є представник філії кафедри на підприємстві 
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роботодавця. Поруч з оцінками членів ДЕК враховуються також оцінка 

попереднього етапу  - оцінка керівника проекту, а також оцінка рецензента. 

Наявність публікацій і апробації оцінюється в залежності від їх кількості, 

наявність акту впровадження оцінюється як найвища оцінка за 

відповідальною шкалою (5-бальною або 10-бальною). 

Середні арифметичні оцінки всіх експертів-членів ДЕК заносяться до 

таблиці 3, яка оформлюється в період захисту для кожного здобувача. 

 

Таблиця 3. – Показники якості державної атестації студента 

______(ПІБ) 

Номер 

властивостей 

якостей 

Оцінка Мi 

Нормативний 

показник якості 

і
і

і

М
К

М



 

Вагомість 

Ві 
Rі=Кі∙Ві 

13…18 М13 … М18 К7 … К12 В7 … В12 К13·В13 … К18·В18 

див. рис.1 18

13

iМ  
18

13

/ 6К К  
18

13

1iВ   
18

13

III iR R  

 

Комплексний показник рівня якості державної атестації RIII 

переводиться за відповідальною шкалою у оцінки за 100-бальною системою, 

які регламентуються у ДДМА, а також визначаються оцінками “відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, на основі яких присуджується певна кваліфікація 

випускника.  

Загальна оцінка якості дипломування за середніми значеннями по 

кафедрі за певний період визначається як R2018=RI+RII+RIII і використовується 

для аналізу кількості характеристик дипломуванння, порівняння різних 

періодів, пошуку шляхів вдосконалення процесу, оцінки роботи викладачів, 

тощо. 

Захист комплексного дипломного проекту (магістерської роботи) 

проводиться, як правило, на одному засідання ДЕК. Студенту, який 

захищається першим доручається доповісти як про загальну частину проекту 



10 
 

(магістерської роботи) так і про індивідуальному частину зі збільшенням при 

необхідності часу на доповідь. Оцінка якості захисту виставляється окремо 

кожному студенту. 

Захист дипломних проектів (магістерських робот) здійснюється 

державною мовою. Тривалість захисту одного проекту (магістерської роботи) 

повинна бути в межах 30-40 хвилин. Загальна тривалість захистів не повинна 

перевищувати 6 годин на день. 

Захист проводиться у такій послідовності: 

- оголошення секретарем ДЕК прізвища, імені та по батькові 

дипломника, теми проекту (роботи); 

- доповідь студента (10-15 хвилин); 

- демонстрація експерименту (1-2 хвилин); 

- демонстрація експерименту (до 15 хвилин); 

- оголошення секретарем ДЕК відгуку керівника, рецензії; 

- відповіді студента на зауваження (до 2 хвилин); 

- оголошення голови ДЕК про закінчення захисту. 
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3. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ  

(МАГІСТЕРСЬКИХ РОБОТ) ДО ЗАХИСТУ 

 

До захисту в ДЕК допускаються дипломні проекти (магістерської 

роботи), теми яких затверджені наказом ректора Академії, а структура, зміст 

та якість викладання матеріалу та оформлення відповідають вимогам 

методичних вказівок кафедри і цього Положення, що підтверджено 

підписами керівника проекту (роботи) та наявності відпуску рецензента. 

Допуск до захисту підтверджується візою завідувача кафедри на титульному 

аркуші пояснювальної записки. 
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4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ  

(КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ) КЕРІВНИКОМ І 

РЕЦЕНЗЕНТОМ 

 

Керівник дипломного проекту (кваліфікаційної роботи магістра): 

- розробляє теми, подає їх до затвердження на засідання кафедри і 

оцінювання на I стадії експертної оцінка; 

- після затвердження теми видає студенту завдання; 

- видає рекомендації дипломнику щодо опрацювання літератури, 

нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань за темою; 

- допомагає скласти календарний план роботи дипломнику; 

- здійснює консультації; 

- приймає участь у експертній оцінки і роботи, оформлює відгук 

керівника. 

Рецензент дипломного проекту (кваліфікаційної роботи магістра): 

- на підставі направлення за підписом завідувача кафедри отримує від 

дипломника проект (магістерську роботу) для рецензування; 

- знайомиться за змістом пояснювальної записки та графічним 

матеріалом проекту, приділяє увагу науково-технічному рівню розробки, 

сучасності та раціональності прийнятих рішень, правильності розрахунків, 

використанню новітніх технологій, дотриманню вимог державних стандартів, 

тощо. За необхідності запрошує дипломника на бесіду для отримання його 

пояснень з питань дипломного проекту (магістерської роботи); 

- готує рецензію в письмовому або друкованому вигляді із 

зазначенням: 

- відповідності затвердженій теми та завданню; 

- актуальності теми; 

- реальності проекту; 

- глибини обґрунтування прийнятих рішень; 
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- ступеня використання сучасних досягнень науки, техніки, 

виробництва, інформаційних та інженерних технологій; 

- новизни та оригінальності прийнятих рішень; 

- правильності проведених розрахунків і конструкторсько-

технологічних рішень; 

- повноти експериментів; 

- якості виконання, відповідальності вимогам стандартів; 

- можливості і підтвердження впровадженню; 

- недоліків проекту; 

- оцінка за 5-бальною шкалою і можливості присвоєння дипломнику 

відповідної кваліфікації. 

 

 


