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ВСТУП 
 

ГІРНИЦТВО, галузь практичної діяльності людини, пов'язана з 
вийманням корисних копалин з надр Землі. Зазвичай під гірничою 

справою розуміють видобування рудних корисних копалин, що 

містять в якості цінних компонентів метали. Однак гірнича 
промисловість постачає також велику кількість нерудних і твердих 

горючих корисних копалин, таких, як викопне вугілля, торф, сірка, 
калійна і кам'яна солі, будівельні матеріали, флюси і багато інших 

видів мінеральної сировини. «Об'єм» (у грошовому вираженні) 
добутих нерудних і твердих горючих корисних копалин перевищує 

обсяг видобутих рудних корисних копалин. 
Україна входить до 

числа провідних мінерально-сировинних держав світу. В Україні 
розвідано 20 тис. родовищ та проявів 200 видів корисних копалин, 

120 з яких використовує людство сьогодні. З них 7807 родовищ 94 

видів корисних копалин мають промислове значення і 
враховуються Державним балансом запасів. Найбільше економічне 
значення мають кам'яне вугілля, нафта і газ, залізні і марганцеві 
руди, самородна сірка, кам'яна і калійна солі, нерудні будівельні 
матеріали, мінеральні води. Їх родовища знаходяться у різних 

геологічних регіонах України. За розвіданими запасами деяких 

корисних копалин Україна випереджає РФ, США, Великобританію, 

Францію, ФРН, Канаду та інш. Зокрема, за запасами і видобутком 

залізних, марганцевих, титано-цирконієвих руд, багатьох видів 

неметалічної сировини Україна в кінці ХХ ст. займала провідне 
місце серед країн СНД, Європи і світу [1].  

Північно-Західний регіон країни багатий на торф, граніти, 

гранодіорити, базальти, бурштин, каоліни, глини, крейду, 

пісковики, туфи тощо.  Є підстави сподіватися на промислову 

розробку вже у недалекому майбутньому міді і алмазів.  Ефективне 
видобування і використання корисних копалин – один із провідних 

важелів розвитку економіки нашої держави і підвищення добробуту 

народу України.  

 

1. Мета та завдання дипломного проектування 

 

Дипломне проектування є завершальним етапом навчання 
студентів і має за мету підбиття підсумків навчання студента у вузі  
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та виявлення глибини знань, отриманих при освоєнні дисциплін 

навчального плану, ступеня їхньої систематизації, закріплення 
практичних навичок застосування цих знань при розв’язанні 
конкретних наукових, технічних і виробничих завдань. 

Студент-дипломник має показати конкретні шляхи і методи 

підвищення ефективності гірничого виробництва на засадах 

широкого застосування сучасних технологічних процесів і техніки, 

засобів автоматизації, комп’ютерних технологій передового 

вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

 

Основні завдання дипломного проектування: 

- систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, 

отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», та 

їх практичне використання при вирішенні конкретних інженерних, 

наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у галузі 
майбутньої професійної діяльності;  

- розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою 

досліджень та експериментування, фізичного або математичного 

моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у 

процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломне 
проектування;  

- визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, його готовності 
та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової 
економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та 
культури.  

 

2. Етапи дипломного проектування 

 

Організаційно процес дипломного проектування складається з 
наступних етапів: 

- підготовчого, який починається з вибору студентом теми та 
отримання індивідуального завдання від керівника дипломного 

проекту (ДП) щодо питань, які необхідно вирішити під час 
переддипломної практики за темою ДП (ознайомлення зі станом 

проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних 

спостережень, експериментів, досліджень тощо), включає освоєння 
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програми переддипломної практики і завершується складанням та 
захистом звіту про її проходження; 
- основного, який починається одразу після захисту звіту про 

практику й завершується орієнтовно за два тижні до захисту ДП на 
засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). На цьому етапі 
проект повинен бути повністю виконаний, перевірений керівником 

та консультантами;  

- заключного, який включає отримання відгуку керівника та рецензії 
на дипломний проект, візи завідувача випускової кафедри про 

допуск до захисту, проведення попереднього захисту на кафедрі, 
подання проекту до ДЕК. 

 

 

3. Основні положення дипломного проектування 

 

Орієнтовну тему дипломного проекту студент повинен отримати 

перед від’їздом на виробничу практику на четвертому курсі. Більш 

конкретизований варіант теми ДП видається студенту наприкінці 
останнього семестру, перед початком переддипломної практики. 

Під час цієї практики студент збирає вихідні дані на проектування. 

Після закінчення переддипломної практики тема проекту остаточно 

уточнюється керівником і видається офіційне завдання, де 
вписуються основні вихідні дані, зміст пояснювальної записки і 
графічного матеріалу, календарний план роботи над проектом.  

Тематику дипломних проектів формує й обговорює випускова 
кафедра з урахуванням пропозицій студентів. Теми дипломних 

проектів затверджуються наказом ректора, де також призначаються 
керівники проектів. 

Особливу увагу слід приділяти реальному дипломному 

проектуванню, яке виконується на письмове замовлення 
підприємств, організацій, установ за тематикою, що відповідає 
напряму підготовки студентів-дипломників. У проектних 

інститутах розробка проектів ведеться групою проектувальників з 
наступною оцінкою правильності рішень багатьма спеціалістами 

(головний інженер проекту, головний спеціаліст відділу, начальник 

відділу тощо). Реальний дипломний проект виконує один студент, в 

крайньому випадку декілька студентів, в дуже короткі строки. Тому 

в такому проекті студент, здебільшого, розробляє один елемент 
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системи, одну чи декілька машин, технологій тощо. При цьому 

часто не виконуються окремі розділи, які є в звичайному учбовому 

проекті, але усі розробки реального проекту повинні бути більш 

глибокими і докладнішими. 

Декілька студентів можуть виконувати один комплексний 

дипломний проект.  При цьому на основі одних вихідних даних 

(одне родовище корисної копалини, одна система машин, один 

технологічний процес тощо) проектуються різні їх елементи, і усі 
розробки мають бути детальними, взаємозумовленими і 
взаємопов’язаними. 

Обсяг і зміст реальних та комплексних проектів визначає 
керівник після узгодження із студентами-дипломниками. 

Виконаний дипломний проект підписується студентом, 

консультантами всіх розділів, керівником, затверджується 
завідувачем кафедри та направляється на рецензію спеціалісту – 

виробничнику (зовнішнє рецензування) або викладачу НУВГП 

(внутрішнє рецензування). Для реальних ДП зовнішнє рецензування 

є обов’язковим. Після рецензії студент представляє дипломний 

проект для попереднього захисту на кафедру. Основна мета 
попереднього захисту – ознайомитись з процедурою захисту, 

навчитись правильно захищати свою роботу, відповідати на 
зауваження рецензента і запитання членів ДЕК, викладачів та 
студентів. 

Захист дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні 
державної екзаменаційної комісії, до якої входять найбільш 

кваліфіковані викладачі університету та інженери-виробничники. 

 

4. Тематика дипломних проектів 

 

Тематика дипломного проектування формується кафедрою з 
урахуванням пропозицій студентів, а також підприємств (установ, 

організацій), які потребують розв’язання інженерних завдань, 

тематична спрямованість яких відповідає спеціальності «Розробка 
родовищ корисних копалин». 

Тему дипломного проекту формулює керівник. При обговоренні 
на засіданні кафедри теми можуть корегуватись.  Типова тематика 
дипломних проектів наступна: 

- Проект дільниці з видобування (зазначається корисна 
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копалина і вид продукції) з детальною розробкою (вказується об’єкт 
детальної розробки, що має бути висвітлений у спеціальній частині 
проекту). 

- Проект удосконалення технологічного процесу видобування 

(зазначається корисна копалина і вид продукції) з детальною 

розробкою (вказується об’єкт детальної розробки, що має бути 

висвітлений у спеціальній частині проекту). 

- Проект підготовки родовища (зазначається корисна 
копалина і вид продукції) до експлуатації з детальною розробкою 

(вказується об’єкт детальної розробки, що має бути висвітлений у 

спеціальній частині проекту). 

- Проект рекультивації виробленого родовища (зазначається 
корисна копалина) з детальною розробкою (вказується об’єкт 
детальної розробки, що має бути висвітлений у спеціальній частині 
проекту). 

- Проект модернізації системи (вказується назва системи) 

заводу з переробки (зазначається корисна копалина і вид продукції) 
з детальною розробкою (вказується об’єкт детальної розробки, що 

має бути висвітлений у спеціальній частині проекту). 

Можуть виконуватись також дипломні проекти іншої тематичної 
спрямованості, яка відповідає профілю підготовки випускників і 
визначається кафедрою за ініціативою викладачів, студентів чи 

сторонніх організацій. 

 

5. Орієнтовний зміст пояснювальної записки 

 

Перелік розділів і обсяг кожного розділу пояснювальної записки 

визначає керівник із врахуванням необхідного ступеня 
опрацювання. Для типового дипломного проекту характерні 
наступні розділи: 

1. Вступ. 

2. Характеристика родовища (із зазначенням його назви і 
виду корисної копалини). 

3. Підготовка родовища до експлуатації. 
4. Осушення родовища та протипожежне водопостачання 

(для торфових родовищ цей розділ є обов’язковим). 

5. Технологія розробки родовища. 
6. Науково-дослідний розділ. 
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7. Спеціальний розділ. 

8. Промисловий транспорт. 
9. Енергозбереження. 

10. Охорона праці та цивільний захист. 
11. Оцінка впливу розробки родовища на навколишнє 

природне середовище (ОВНС). 

12. Економіка та організація виробництва. 
13. Висновки та пропозиції. 
 

 

6. Зміст графічної частини 

 

Перелік листів графічної частини також узгоджується з 
керівником дипломного проекту. Загальна кількість листів 

графічної частини здебільшого становить 8 – 10 шт. Під час роботи 

над проектом зміст графічної частини може змінюватись 
керівником з урахуванням необхідної глибини опрацювання. 

Орієнтовний перелік листів типового дипломного проекту з 
розробки родовища корисної копалини наступний:  

1. План родовища (із зображенням ділянки першочергового 

видобутку, схеми розвитку гірничих робіт на весь термін 

розробки родовища, схеми осушення). 

2. Профілі каналів осушувальної мережі для трьох стадій 

осушення (для торфових родовищ). 

3. Технологічна схема (мережевий графік) підготовки родовища до 

експлуатації. 
4. Відомість та графіки прирізок виробничих площ на весь період 

розробки родовища. 
5. Загальний вид (технологічна схема) об’єкта, що підлягає 

опрацюванню у спеціальній частині. 
6. Детальне зображення об’єкта поглибленої розробки. 

7. Детальне зображення удосконаленого об’єкта поглибленої 
розробки. 

8. Загальний вид (технологічна схема) об’єкта після 
удосконалення. 

9. Технічні (технологічні, організаційні) засоби з охорони праці та 
цивільного захисту об’єкта, що проектується. 

10. Технічні (технологічні, організаційні) засоби та заходи з 
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енергозбереження. 

11. Техніко-економічні показники. 

 

7. Орієнтовний склад пояснювальної записки 

 

Основний зміст записки залежить від теми проекту. Для 
типового проекту рекомендується такий зміст розділів.  

Вступ.  Висвітлюється актуальність теми проекту, його 

призначення, вказуються об’єкти (родовища, переробні заводи 

тощо), на базі яких виконується проектування. Коротко описується 
корисна копалина, особливості її залягання, властивості, 
принципові рішення з її видобування, переробки та використання, 

покращення якості, наявність варіантних розробок.  Вказується 
завдання, яке має розв’язати проект щодо підвищення ефективності 
роботи об’єкта удосконалення. 

Характеристика родовища (із зазначенням його назви і виду 

корисної копалини).  Описується адміністративно-географічне 
положення родовища, особливості його геології, гідрогеології, 
геоморфології тощо.  Для обводнених родовищ вказується 

можливий водоприймач. Виконується розрахунок запасів корисної 
копалини в межах всього родовища, чи тієї його частини, що 

відведена під розробку і опрацьовується у проекті.  Стисло 

показуються доцільні напрямки використання корисної копалини і 
способи її видобування чи переробки.  

Підготовка родовища до експлуатації.  На підставі 
визначеного способу розробки родовища і вказаних умов залягання 

корисної копалини визначається склад комплексу робіт з 
геотехнологічної підготовки родовища, спрямованих на створення 
умов для ефективного використання сучасних технологій з 
видобування копалини.  Наводяться розрахунки обсягів підготовчих 

робіт, визначається склад і необхідна чисельність технологічного 

обладнання, графік виконання робіт.  
Осушення родовища та протипожежне водопостачання.  Цей 

розділ є обов’язковим при проектуванні розробки торфових та 
інших обводнених родовищ корисних копалин.  В ньому 

визначаються спосіб та схема осушення, задаються похили дна 
каналів на стадіях попереднього, експлуатаційного та донного 

осушення, при необхідності розраховується насосна станція 
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механічного водопідйому, розраховуються обсяги земляних робіт.   
Технологія розробки родовища.  В даному розділі детально 

обґрунтовується обрана технологія розробки родовища, склад 

видобувного комплексу, виконуються розрахунки з визначення 

головних технологічних показників і виробничої програми 

підприємства, необхідної виробничої площі, чисельності машин 

видобувного комплексу, виконання технологічних операцій.  

Виконується прогнозний розрахунок тривалості роботи 

першочергової ділянки видобутку, визначається порядок введення в 

експлуатацію нових ділянок родовища (прирізок).  Визначаються 
витрати пального на видобування корисної копалини, визначається 

необхідний штат персоналу, а також інші виробничо-технічні та 
техніко-економічні показники.  Як правило, даний розділ 

виконується принаймні для двох альтернативних варіантів 

організації технологічного процесу розробки родовища, в одному з 
яких застосовуються ті новації, що опрацьовані дипломником у 

спеціальній частині проекту. 

Науково-дослідний розділ.  Зміст цього розділу залежить від 

теми проекту взагалі і його спеціального розділу зокрема.  
Здебільшого, у даному розділі автор дипломного проекту виконує 
критичний аналіз відомих та аналітичний огляд перспективних 

технологій, машин, устаткування, які розглядаються у спеціальному 

розділі проекту як об’єкт удосконалення.  При необхідності, 
наводяться результати теоретичних чи (та) експериментальних 

досліджень, які виконав дипломник для обґрунтування доцільності 
рішень, прийнятих ним у спеціальному розділі. 

Спеціальний розділ.  Це найбільш творчий, евристичний розділ 

дипломного проекту.  В ньому дипломник розв’язує те завдання, що 

сформульоване у темі проекту як об’єкт детального опрацювання.  

Автор має детально викласти зміст прийнятих рішень, навести 

необхідні розрахунки, графічні матеріали тощо.  Загальною 

вимогою є також те, що результат спеціального розділу – 

удосконалені техніка і технології – мають бути творчо використані 
в дипломному проекті, здебільшого – у його технологічному 

розділі. 
Промисловий транспорт.  У даному розділі обирається схема 

промислового технологічного транспорту корисної копалини від 

місця проведення видобувних робіт до пункту її складування чи 
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переробки (збагачення), виконується вибір навантажувальних та 
транспортуючих засобів, наводяться розрахунки їх продуктивності і 
необхідної чисельності, складаються графіки транспортної роботи. 

Енергозбереження.  Цей розділ присвячений пошуку шляхів і 
засобів заощадження енергоносіїв (палива) та електричної енергії.  
Як правило, на предмет енергозбереження найбільш детально 

аналізується технологічний розділ проекту, де розглядаються різні 
варіанти видобування корисної копалини і виконуються розрахунки 

витрат пального, металоємності технологічного обладнання тощо.  

Однак, за порадою керівника, з позицій енергозбереження можуть 
бути розглянуті і інші виробничі процеси, приміром – промисловий 

технологічний транспорт, технології переробки корисної копалини 

та ін. 

Охорона праці та цивільний захист.  В цьому розділі автор 

проекту має визначити найбільш небезпечні чи шкідливі фактори 

впливу на працівників тих технологій або обладнання, які 
застосовуються чи розробляються в дипломному проекті.  На 
підставі цього і за вказівкою керівника проекту мають бути 

опрацьовані заходи і засоби усунення шкідливого впливу та 
небезпек: складені інструкції з охорони праці при експлуатації 
обладнання (безпечного ведення робіт), запропоновані технічні 
пристрої, інженерні системи (приміром, вентиляційні, аспіраційні), 
засоби індивідуального захисту тощо. 

Питання цивільного захисту мають за мету попередження 
надзвичайних ситуацій (вибухів, пожеж, затоплень, масових 

викидів забруднюючих чи отруйних речовин), а також розробку 

плану дій працівників гірничого видобувного чи переробного 

підприємства у випадку виникнення таких ситуацій.  План має 
передбачати використання наявних людських та технічних ресурсів 

для якнайшвидшої ліквідації наслідків аварії. 
Оцінка впливу розробки родовища на навколишнє природне 

середовище (ОВНС).  Оцінка впливу на навколишнє середовище – 

це визначення характеру і рівнів небезпечності усіх потенційних 

видів впливу об’єкта проектування на природне середовище та 
оцінка екологічних, соціальних та економічних наслідків цього 

впливу. 

ОВНС виконується з метою запобігання деградації довкілля, 
відновлення порушених в результаті господарської діяльності 
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природних систем, опрацювання заходів зниження рівня 
екологічної небезпеки наміченої діяльності.  До складу розділу 

входять наступні підрозділи: 

- Підстави для проведення ОВНС. 

- Коротка характеристика видів діяльності, що проектується. 

- Фізико-географічна та кліматична характеристика району 

розташування об’єкта проектування. 

- Загальна характеристика проектування в зоні його впливу. 

- Дані про сировинні, земельні, водні та енергетичні ресурси і 
про продукцію, що виробляється. 

- Перелік джерел впливів на навколишнє середовище. 
- Характеристика навколишнього природного середовища і 

оцінка впливу на нього. 

- Характеристика навколишнього соціального середовища і 
оцінка впливів на нього. 

- Оцінка впливу проектної діяльності на навколишнє техногенне 
середовище. 

- Заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього 

середовища та екологічної безпеки 

- Комплексна оцінка впливу проектної діяльності на навколишнє 
середовище та характеристика залишкових впливів. 

Економіка та організація виробництва є завершальним 

розділом дипломного проекту.  В ньому студент-дипломник 

виконує економічну оцінку проектних рішень, визначає основні 
техніко-економічні показники виробництва за усіма розглянутими 

варіантами, аргументує переваги і недоліки проектних рішень та 
існуючих технологій і техніки. 

Висновки та пропозиції.  На підставі результатів та висновків 

кожного розділу проекту формулюються аргументовані висновки та 
пропозиції щодо оцінки наявних технологій і устаткування, 

можливостей їх удосконалення, оцінки запропонованих інженерних 

рішень, доцільності і способів використання результатів 

дипломного проекту на практиці. 
 

Детальніша інформація зі змісту і порядку опрацювання 

більшості розділів наведена у методичних вказівках до 

виконання курсових проектів і робіт з відповідних навчальних 

дисциплін, а також повідомляється дипломнику керівником та 

викладачем-консультантом. 
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8. Вимоги до оформлення дипломного проекту 

 

Дипломний проект оформлюють згідно вимог Єдиної системи 

конструкторської документації (ЄСКД). 

Пояснювальна записка оформлюється на аркушах формату А-4 

(210х297мм). При потребі допускається використання аркушів 

формату A-3 (297х420мм). Рекомендовані такі поля документу: ліве 
- не менше 20мм, верхнє, праве і нижнє - не менше 5мм.  

Текстовий матеріал пояснювальної записки необхідно викладати 

чітко, стисло, послідовно. Шрифт букв та цифр має бути чітким, 

висотою не менше 2,5мм (14 пт), чорного кольору. Абзацний 

відступ повинен бути однаковим по всьому тексту (10 мм).  

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки розділів 

необхідно розташовувати посередині рядка і писати прописними 

літерами, без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки 

підрозділів, пунктів і підпунктів необхідно починати із абзацного 

відступу, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок 

складається із двох і більше речень, їх розділяють крапкою. 

Переноси слів в заголовку розділу не допускаються. Не 
допускається починати новий розділ, підрозділ, пункт (підпункт) в 

нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки 

один рядок тексту. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в 

межах викладання записки і позначатися арабськими цифрами. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 

розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу й 

порядкового номера підрозділу, які розділені крапкою. Після назви 

підрозділу крапку не ставлять. Номер пункту складається із номера 
розділу й порядкового номера пункту, які розділені крапкою.  

Сторінки записки необхідно нумерувати арабськими цифрами, 

використовуючи наскрізну нумерацію по всьому тексту. Рисунки та 
таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають в загальну 

нумерацію сторінок записки. 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми) необхідно 

розташовувати після тексту, в якому вони згадуються вперше, або 

на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані 
посилання в записці.  Під ілюстрацією розміщують роз'яснювальні 
дані (підрисунковий текст). Номери ілюстрації складаються з 
номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених 
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крапкою. Ілюстрації (крім таблиць) позначають символом “Рис. … ” 

та нумерують аналогічно таблицям. 

Таблицю необхідно розташовувати безпосередньо після тексту, в 

якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблиці 
необхідно нумерувати арабськими цифрами порядкової нумерації в 

межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу й 

порядкового номера таблиці, які розділені крапкою. Номер таблиці 
розміщується в крайньому правому положенні на рядку. Таблиця 
повинна мати назву, яку розміщують над таблицею в наступному 

від номера таблиці рядку. Назва повинна бути короткою і 
відображати зміст таблиці. Заголовок пишеться із великої літери без 
крапки в кінці. При перенесенні таблиці на другу сторінку над 

другими її частинами пишуть слова “Продовження табл. …. В 

тексті обов’язково повинно бути посилання на таблицю. 

Одну примітку не нумерують. Після слова “Примітка” ставлять 
крапку і з прописної букви в тому ж рядку дають текст примітки. 

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з 
крапкою. Після слова “Примітка” ставлять дві крапки й з нового 

рядка з абзацу дають текст примітки.  
Формули й рівняння в записці необхідно нумерувати 

порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули 

складається із номера розділу та порядкового номера формули, 

розділених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула 
першого розділу. Номер формули вказують на рівні формули в 

дужках, в крайньому правому положенні на рядку. Пояснення 

значень символів і числових коефіцієнтів, які входять в формулу, 

необхідно наводити безпосередньо під формулою у тій 

послідовності, в якій вони наведені в формулі. Пояснення значення 
кожного символу необхідно давати з нового рядка. 

Список використаних джерел (літератури) можна розміщувати в 

списку одним із таких способів: в порядку посилань у тексті або в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.  

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання на 
літературу в тексті роботи розміщують у квадратних дужках після 
відповідної цитати, наприклад [12, 387]. Тут "12" – це номер у 

списку літератури тієї публікації, на яку посилається автор, а “387” 

- номер сторінки, на якій розміщено цитований текст. 
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Додаток 1 

Робочий календарний план виконання дипломного проекту 

№ Найменування етапів 

дипломного проекту 

Термін 

виконання 

Примітка 
керівника і 
консультан

та 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент_____________________ 

                    (  підпис) 
Керівник____________________                    

__________________________ 

                    (підпис)                              (прізвище, ім`я, по батькові) 
 

 

 

 

Примітка: цей план складається на початку дипломування і є 
засобом контролю регулярності та якості роботи дипломника з 
боку керівника.  Дипломник повинен щотижня інформувати 

керівника про перебіг виконання усіх розділів проекту і 
показувати робочий план з відмітками консультантів про 

виконання того чи іншого розділу. 
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Додаток 2 

Рецензія 
 

на дипломний проект студента ___________________________ 

групи_____механіко-енергетичного факультету Національного 

університету водного господарства та природокористування 

на тему «_________________________________________________» 

 

Актуальність теми проекту. 

Стисла характеристика розділів проекту. 

Пропозиції, внесені студентом, рівень їх науково-технічного 

обґрунтування та ефективність. 

Практичне значення роботи. 

Якість оформлення текстової та графічної частин проекту. 

Недоліки, помічені в проекті. 

Загальний висновок щодо підготовленості студента-дипломника як 

фахівця. 

Оцінка дипломного проекту. 

 

Прізвище, ім`я та по батькові рецензента, його посада і місце 
роботи. 

 

“_____”________________20__  р. 

 

(Підпис рецензента) 

Місце печатки (при зовнішній рецензії) 
 

Примітка: даний зразок рецензії є приблизним і висвітлює лише 
мінімально необхідні елементи оцінки дипломного проекту, тому 

рецензент може на власний розсуд доповнити і розширити рецензію 

залежно від теми, змісту та якості виконання проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


