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Вимоги  

до змісту та оформлення структурних елементів дипломної  роботи 

з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» 

 

Дипломна робота складається з: 

— завдання на виконання дипломної роботи: 

— пояснювальної записки. 

Дипломна робота є звітною документацією здобувача освіти і повинна 

відповідати структурі та правилам оформлення згідно з ДСТУ- 3008-95 . 

Вона має бути написана державною мовою. 

Першими сторінками дипломної роботи є титульна і  завдання 

дипломної  роботи. 

Їх включають до загальної нумерації сторінок. Нумерацію   сторінок 

роботи надають арабськими цифрами. 

Пояснювальної записка повинна бути акуратно оформлена на одному 

боці аркушів білого паперу формату А4 (297 х 210 мм) з рамкою поля якої не 

менше: лівий-20мм, верхній, нижній та нравий-5мм з основним надписом 

(штампом) внизу. Текст або пишеться (рукопис) пастою чорного ,або синього 

кольору з інтервалом між рядками за трафаретом № 2 або друкується з 

використанням комп'ютерних технологій в редакторі Word з використанням 

шрифту Times New Roman (чи аналогічного) розміру 14, міжрядковий 

інтервал-1. Відстань між текстом і рамкою повинна бути зліва та справа 5 

мм., зверху та знизу-10 мм. Таблиці оформлюються шрифтом розміру-14. 

При виконанні дипломної роботи здобувачі освіти повинні пояснювальну 

записку супроводжувати схемами, таблицями тощо, розміщуючи їх за 

викладом тексту. Обсяг пояснювальної записки має становити не більше 25-

30 сторінок рукописного тексту чи 25 друкованого тексту. Заголовки   

розділів   допускається   розміщувати   на   окремих   аркушах.   Кожний   

розділ розпочинають з окремої сторінки. Надписи в кутових штампах на 

аркушах пояснювальної записки виконуються креслярським шрифтом. 

Аркуші слід пронумерувати. Загальна кількість аркушів ставиться в 

основному надписі (кутовому штампі) на сторінці під змістом. Титульний 

аркуш завдання на виконання дипломної роботи, перелік використаної 

літератури включаються до загальної нумерації сторінок. Додатки слід 

оформляти як продовження пояснювальної записки з наскрізною нумерацією. 

Не ставляться номери на сторінках таких структурних елементів, як рецензія. 

Матеріал пояснювальної записки розміщується таким чином: 

— титульний аркуш; 

— завдання на виконання дипломної роботи; 
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— зміст (план); 

— вступ; 

— основна текстова частина пояснювальної записки; 

— перелік використаної літератури: 

— рецензія. 

Титульний аркуш надає відомості про назву професійно-технічного 

навчального закладу та професії, тему дипломної роботи, прізвище, ім'я, по-

батькові виконавця, викладача-консультанта. 

Завдання на виконання дипломної роботи. 

Зміст(план) До змісту включають всі складові частини дипломної 

роботи: вступ, розділи та підрозділи основної текстової частини 

пояснювальної записки, перелік використаної літератури.  

Вступ У вступі коротко викладають історію і сучасний розвиток 

автомобілебудування. Сучасні види технічного обслуговування та ремонту 

автотранспортних засобів. Обсяг вступу - одна сторінка. 

Розділи можуть мати підрозділи. Написання назви підрозділів 

необхідно починати з абзацного відступу і писати малими літерами крім 

першої великої, не підкреслюючи, без крапки після номера та в кінці. 

Текст має бути чітким і не допускати різних тлумачень. При цьому 

використовується терміни, позначення та визначення, рекомендовані в 

навчальній та спеціальній літературі. 

Відстань між заголовком (розділу чи підрозділу) і подальшим чи 

попереднім текстом має бути не менше, ніж рядок тексту. Не допускається 

розміщувати    назву розділу    чи підрозділу в нижній частині сторінки, якщо 

після неї розміщено один рядок тексту.  

Абзацний відступ від рамки повинен бути однаковим упродовж усього 

тексту і дорівнювати 15мм або п'яти знакам. 

Перелік використаної літератури розміщується, починаючи з нової 

сторінки, не нумерується і містить у собі тільки ті підручники, навчальні 

посібники, довідники тощо, що були використані під час виконання роботи та 

на які є посилання.  

Рецензія Рецензію в довільній формі складає основний викладач-

консультант. В рецензії надаються висновки про відповідність виконаної 

дипломної роботи завданню, аналізується повнота розкриття теми. 

Повністю підготовлену дипломну роботу обов'язково оправляють 

будь-яким способом у твердій чи м'якій палітурці. Головні вимоги-

естетичність та неможливість оперативної заміни аркушів. 
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Критерії оцінювання дипломної роботи. 

Оцінка з дипломної роботи  виставляється  по   12 бальній 

системі за підписом викладача та майстра виробничого навчання . 

Оцінка «високий рівень (12,11,10)» отримують учні за всебічне та 

глибоке розкриття теми на підставі використання широкого кола джерел 

інформації, самостійність мислення, вірні розрахунки, висновки та пропозиції, 

при цьому недоліки у стилі викладення матеріалу відсутні, існує логічний 

зв'язок між питаннями. Здобувач освіти показав глибокі професійні знання, 

завдання виконані творчо   . 

Оцінка «достатній рівень (9, 8, 7)» ставиться при порушенні однієї з 

вищезазначених вимог, але при умовах достатньої повної, самостійної 

розробки теми, а також додержування усіх інших вимог (глибина, логічність. 

чіткість тощо). Здобувач освіти показав професійні знання. 

Оцінка «середній рівень (6,5,4)» ставиться за роботу, яка свідчать про 

те, що здобувач освіти ознайомився та проробив основні джерела інформації, 

без яких робота не могла бути виконана, розкрив зміст теми в основному 

правильно, але не повністю, показав вузькопрофесійні знання . 

 

 

 

 

 

Дипломну роботу вислати: 

а) по Новій пошті; 

б) заказним листом; 

в) по Укрпошті. ( на адресу ліцею) 

 

контактні телефони : викладач     Базилюк Микола Йосипович 

                                                          0682875012 

                                     майстер в/н   Луньов Олександр Петрович 

                                                           0975105845 

завдання відправляти до 08.06.20н.р. 

 

 

 

 


