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1. Вступ 

 

Дипломне проектування є заключним етапом навчання у вузі і 
має за мету подальше освоєння фаху інженера-будівельника, 
перевірку рівня підготовки спеціаліста до самостійної роботи. У 

процесі дипломного проектування не тільки закріплюються і 
розширюються теоретичні знання і навички роботи зі спеціальності, 
але більш глибоко вивчається специфіка проектної справи зі 
створення і розробки об’ємно-планувальних індивідуальних рішень 
будинків, споруд, планування території, а також більш глибоко 
вивчається об’єкт, пов’язаний із темою дипломного проекту, 
розвиваються навички самостійного проектування об’єктів міського 
будівництва і господарства. 
Дипломне проектування є найвищою формою навчального 

проектування і відрізняється від курсового проектування 
підвищеним рівнем складності за рахунок:  
реальності проектних тем народногосподарського значення, що 

вимагають конкретного, завжди індивідуального вирішення; 
збільшеного розділу науково-дослідної роботи, що припускає 

активне застосування навичок теоретичного узагальнення, і 
формулювання практичних висновків,рекомендацій; 

системності вирішення соціальних, економічних, естетичних, 

технічних і інших задач, обумовлених як вимогами конкретної 
містобудівної ситуації та експлуатації об’єкта, так і принципово 
іншим характером організації дипломного проектування, 
відмінними рисами якого є тісна співпраця із замовником у процесі 
роботи над темою, проведення натурних і архівних вишукувань, 
робота з багатьма суміжними фахівцями - консультантами і т. д. 

Така специфіка дипломного проектування наближає його за 
своїм характером, засобами, що застосовуються, задачами і 
проблемами, які розв’язуються у процесі дипломування, до 

професійного, з яким колись безпосередньо не доводилося 
зустрічатися. Тому дипломне проектування - це нова діяльність для 
студентів, новий і найскладніший рівень навчальної проектної 
роботи у вузі, і саме тому такому проектуванню слід спеціально 
навчатися, освоювати його як усяку нову діяльність. 
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2. Мета і задачі етапів виконання дипломного проекту 
 

Метою етапів виконання дипломного проекту є перевірка та 
оцінка рівня підготовки фахівця в цілому для самостійного 
вирішення спеціальних комплексних проектних і виробничих 
проблем та питань, і, зокрема, перевірка та оцінка рівня засвоєння 
самостійного застосування методики комплексного індивідуального 
архітектурно-будівельного проектування. 
Задачами етапів виконання дипломного проекту є: 
- комплексна індивідуальна розробка однієї з реальних або 

науково-дослідницьких тем і видача проектної документації на 
створене рішення на рівні технічного проекту; 

- захист проектної розробки перед фахівцями, Державною 

екзаменаційною комісією. 

Досягаючи мету і вирішуючи задачі даного етапу навчання у 

вузі, дипломний проект виконується студентом самостійно при 

консультації фахівців з тих або інших спеціальних питань. 
Рівень виконання дипломного проекту визначається ступенем 

його відповідності таким вимогам: 

• вибір тематики, предмету й об’єкта дослідження; 
• зміст і форма подачі матеріалу; 
• правильності оформлення проекту. 
Дипломний проект студента повинен показати: 

• уміння студента обгрунтувати актуальність теми; 

• логіку викладу матеріалу; 
• знання діючих законодавчих актів, що стосується теми роботи; 

• творчий підхід до обраної теми; 

• використання методів наукового дослідження; 
• здатність знаходити й аналізувати джерела; 
• дотримання вимог до оформлення. 

 

3. Порядок виконання дипломного проекту 
 

Підготовчий етап роботи над дипломним проектом починається 
з вибору теми, її осмислення й обгрунтування. 
Тематикою дипломного проекту може бути як проектування, так 

і реконструкція об’єктів містобудування. 
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Тематика дипломних проектів щорічно коректується із 
врахуванням набутого кафедрами досвіду, побажань фахівців, 
рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). 

Студентові надається право вибору теми дипломного проекту з 
числа визначених кафедрою та провідними проектними 

організаціями. 

З переліку запропонованих тем, студент обирає ту, котра 
найбільше відповідає його науковим та професійним інтересам. 

Студентові дозволяється запропонувати свою тему з 
обгрунтуванням необхідності її розробки. 

Тема дипломного проекту повинна бути актуальною. Назва теми 

дипломного проекту повинна бути короткою, і чітко відображати 

його основний зміст. 
Дипломні проекти, повинні відповідати спеціальності і містити 

вирішення актуальних містобудівних питань. 
Робота над дипломним проектом починається з переддипломної 

практики, у процесі якої студенти отримують теми дипломних 
проектів, розбираються у суті поставлених задач, уточнюють 
вихідні дані, збирають необхідний для техніко-економічного 
обгрунтування проекту матеріал. 

Завдання на дипломний проект складається керівником проекту 
(на основі затвердженої теми дипломного проекту), затверджується 
завідувачем кафедрою і представляє собою спеціальний бланк, 
заповнений за всіма пунктами - додаток Б. 

Керівництво дипломними проектами здійснюється викладачами. 

Загальне керівництво дипломним проектуванням здійснює 
кафедра міського будівництва і господарства із залученням із 
окремих розділів проекту консультантів. 
Організація і контроль над процесом підготовки і захисту 

дипломних робіт покладаються на завідувачів кафедрами. 

Виконання дипломної роботи організується згідно календарного 
графіка роботи, затвердженого кафедрою і деканатом, із вказівкою 

черговості виконання етапів дипломного проекту. 
У терміни встановлені календарним графіком студент 

зобов’язаний звітувати перед керівником дипломного проекту про 
виконаний обсяг роботи. Керівник фіксує ступінь готовності 
дипломного проекту у відсотках до загального обсягу роботи. 
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Кафедра встановлює терміни періодичного звіту студентів із 
виконання дипломного проекту. У встановлений термін студент 
звітує перед керівником, а при необхідності і перед комісією, яка 
фіксує ступінь готовності проекту. 
За прийняті в проекті рішення і за правильність усіх даних 

відповідає студент - автор дипломного проекту. 
Закінчений дипломний проект, підписаний студентом і 

консультантами, подається автором керівникові не пізніше, ніж за 
10 днів до дня захисту дипломного проекту. Керівник дипломного 
проекту підписує його і разом зі своїм письмовим відгуком 

представляє завідувачеві кафедри. У відгуку керівника повинна 
бути відображена як загальна характеристика проектної роботи з 
усіх розділів проекту, так і конкретна оцінка всього дипломного 
проекту в цілому («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), а також можливість присвоєння дипломникові 
кваліфікації інженера у відповідності з отриманою спеціальністю. 

Дипломний проект, допущений кафедрою до захисту, 
направляється на рецензію за 6-7 днів до захисту. Термін 

рецензування не повинен перевищувати трьох днів. Відгук 
рецензента повинен містити аналіз виконаної випускником роботи і 
висвітлювати наступні моменти: 

а) у якій мірі дипломний проект відповідає вимогам виданого 
завдання, чи всі питання, поставлені в ньому, вирішені; 
б) наскільки актуально обрана тематика дипломного проекту; 
в) якість графічної, ілюстративної частин проекту і 

пояснювальної записки, їхня відповідність ДСТУ; 

г) на скільки точно і глибоко вирішені питання, поставлені в 
завданні; 
д) оцінку дипломного проекту і можливість присвоєння 

дипломникові інженерної кваліфікації відповідно до отриманої 
спеціальності. 
Дипломник повинен бути ознайомлений з рецензією не пізніше, 

ніж за день до захисту. 
Графік захисту дипломних проектів складається кафедрою разом 

з головою ДЕК і доводиться до відома дипломників. 
Керівник разом з дипломником несе відповідальність за 

своєчасне представлення проекту до захисту. 
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До захисту дипломних проектів допускаються студенти, що 
виконали усі вимоги навчального плану, пройшли виробничу 
практику (стаціонар), надали у встановлений термін дипломний 

проект і позитивний відгук на нього. 

Зміст доповіді повинен бути погоджений з керівником 

дипломного проекту. Дипломник у своїй доповіді повинен дати 

короткий виклад розділів проекту, пояснити зміст графічної 
частини і зробити висновок за отриманими результатами. 

Тривалість доповіді не більше 10 хвилин. 

 
4. Склад, обсяг і оформлення дипломного проекту 

 

Незалежно від обраної теми, структура дипломного проекту 
може бути наступною: титульна сторінка; анотація, завдання на 
проектування, зміст; вступ; розділи, підрозділи; висновки; список 
використаної літератури; додатки. 

Дипломний проект виконується чітко відповідно до завдання на 
дипломне проектування і складається із семи основних розділів: 
архітектурно-будівельного, будівельних конструкцій, технології 
будівельного виробництва, основ та фундаментів, економіки 

будівництва, охорони праці та екології в будівництві, науково-

дослідного розділу. 
Дипломний проект складається з графічної проектної 

документації обсягом 12 листів формату А1, пояснювальної записки 

обсягом 125 - 195 сторінок стандартного формату 210*297 мм 

макету об’єкта або його фрагменту, виконаного на одному 
підрамнику.  
Текст пояснювальної записки обов’язково повинен 

супроводжуватися графіками, ескізами, діаграмами, схемами й 

іншими ілюстраціями. У записці повинні наводитися всі основні і 
допоміжні розрахунки і пояснення до них. 

Оформлена пояснювальна записка переплітається або подається 
у спеціальній папці «Для дипломних робіт». Зразок змісту 
дипломного проекту за розділами наведений у таблиці 1. 
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Зразок змісту дипломного проекту за розділами                                Таблиця 1 

№ 

з/п 

Склад  

ДП 

Обсяг 
Пояснювальна 
записка, 

 

Графічна 
документація, 
кількість листів 
формату А1 

Макет, 
кількість 
підрамників 

Час виконання 
окремих 

розділів ДП до 

загального 

обсягу, % 

 Титульна сторінка 
Анотація 
Завдання 
Зміст 

1 

1 

1 

1-2 

   

1. Вступ 2-10    

2. Науково-дослідний розділ  

(за погодженням) 

 

 

15-20 

   

3. Архітектурно-будівельний 

розділ 

 

20-30 

 

6 

 

1 

 

30 

4. Розділ інженерних конструкцій 20-30 2  20 

5. Розділ основ та фундаментів 20 1  15 

6. Розділ технології будівельного 

виробництва 
20-35 2  20 

7. Розділ економіки будівництва 20-30 1  10 

8. Розділ охорони праці та 
екології у будівництві 

5-10   5 

9. Список літератури 2-5    

10. Додатки  не нормуються 
  125-195 12 1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Таблиця 2 

Календарний графік виконання окремих розділів дипломного проекту 
 

№ 

етапу 

 

Тижні 
дипломного 

проектування 

Р
оз
ді
л 

 

 

Робота над проектом 

 

 

Матеріали, що подаються на 
перевірку, по  

закінченню терміну виконання 

Виконаний 

обсяг 
проекту до 

загального 

обсягу 
робіт по 

ДП, % 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

3,4 

 

А
рх
іт
ек
ту
рн
о-
бу
ді
ве
ль
ни
й 

  

Погодження проектного рішення 
із консультантом 

Уточнення завдання за розділами 

Розробка генплану, креслення 
вертикального планування, 
креслення благоустрою та 
озеленення, об’ємно-

планувального вирішення 
об’єкта, викреслювання їх на 
листах, проробка вирішення в 
макеті 

Компоновка експозиції на листах 

Розроблені і викреслені генплан, 

креслення вертикального 

планування, креслення 
благоустрою та озеленення, 
плани, розрізи, фасади, плани 

покриття та перекриття, вузли 

Макет, оформлена пояснювальна 
записка 

 

 

 

 

 

30 

 

 

2 

5 

 

6 

 

7 

 

Ін
ж
ен
ер
ни
х 

ко
нс
тр
ук
ці
й 

 

Детальна розробка 
конструктивного вирішення 
об’єкта з розрахунком та 
конструюванням окремих 

конструкцій об’єкта 
Викреслювання конструктивного 

вирішення на листах 

Розрахунки та ескізи 

конструювання окремих 

конструкцій об’єкта 
Викреслений конструктивний 

розділ на листах 

Оформлена пояснювальна 
записка із розділу 

 

 

50 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 

 

3 

8 

 

9 

 

 

О
сн
ов

 і 
ф
ун
да
м
ен
ті
в 

Розробка конструктивного 

вирішення основ та фундаментів 
з розрахунком та 
конструюванням основ та 
фундаментів об’єкта 
Викреслювання конструктивного 

вирішення на листах 

Розрахунки та ескізи вирішення 
основ та фундаментів 
Викреслений розділ основ та 
фундаментів на листах 

Оформлена пояснювальна 
записка із розділу 

 

 

65 

 

 

4 

 

 

10 

 

11 

Т
ех
но
ло
гі
ї 

бу
ді
ве
ль
но
го

 

ви
ро
бн
иц
тв
а Детальна розробка розділу 

технології та організації 
будівництва об’єкта 

Розрахунки та ескізи оформлені 
як розділ пояснювальної записки 

Викреслений на листах розділ 

технології будівельного 

виробництва 

85 

 

5 

12 

 

13 

 

 

Е
ко
но
м
ік
а 
бу
ді
вн
иц
тв
а 

Складання кошторисів, відомості 
ресурсів 
Розрахунок витрат 

Розрахунки оформлені як розділ 

пояснювальної записки 

Викреслений на листі розділ 

економіки будівництва  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 

 

6 

14 

 

 

О
хо
ро
ни

 п
ра
ці

 т
а 
ек
ол
ог
ії 

Н
ау
ко
во

-д
ос
лі
дн
ий

 

Обгрунтування прийнятих 

рішень із охорони праці та 
екології в будівництві 
Розрахунок та підбір 

конструкцій, механізмів, 
пристроїв, що застосовуються 
для охорони праці та екології в 
будівництві 
 

Дослідження та порівняння 
технологій, конструкцій, методик 
розрахунку, які пов’язані із 
темою дипломного проекту 

Розрахунки, схеми, таблиці 
оформлені як розділ 

пояснювальної записки 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки, схеми, таблиці 
оформлені як розділ 

пояснювальної записки 

100 

7 15  

 

 

 

Завершальний етап оформлення 
креслень, написів, пояснювальної 
записки 

Повністю підготовлений проект 
до захисту 

Написання анотації на проект 
Направлення на рецензію 

Отримання допуску до захисту 

 

Повністю закінчені усі розділи 

дипломного проекту і у 
кресленнях, і в пояснювальній 

записці 
 

 

Отримання рецензії на проект 
Підготовка доповіді захисту 

проекту 

100 
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5. Основні вимоги до оформлення окремих частин і розділів 
дипломного проекту 

 

Титульний лист пояснювальної записки оформляється за 
типовою формою (додаток А). 

Анотація проекту – коротка характеристика дипломного 
проекту, обсягом до однієї сторінки, відображає основний зміст 
дипломного проекту і короткі відомості про виконану роботу, 
прийняті рішення, методики. 

Анотація має наступну структуру: 
- слово «Анотація»; 

- назва теми дипломного проекту; 
- обсяг дипломного проекту (кількість аркушів, креслень, сторінок 
пояснювальної записки, макети); 

- «ключові слова» (поняття, що розкривають зміст проекту); 
- характер проекту (реальний, дослідницький, академічний); 

- адреса замовника проекту; 
- коротка характеристика основних рішень проекту; 
- коротка характеристика авторських пропозицій і опис їхньої 
новизни на відміну від наявних; 

- форма, зміст, обсяг впровадження проектних пропозицій. 

Завдання на дипломний проект повинне відповідати формі, яка 
затверджена кафедрою (додаток Б). 

Зміст пояснювальної записки повинен мати рубрикацію і 
нумерацію сторінок (додаток В). 

Вступ в пояснювальній записці єдиний для всіх розділів 
дипломного проекту і має наступну структуру: 
- актуальність теми; 

- коротка характеристика завдання; 
- призначення і склад об’єкта; 
- вихідні умови проектування: коротка характеристика ділянки 

будівництва (рельєф, клімат, геологія, гідрологія, енергетичні 
ресурси); коротка характеристика місцевої бази будіндустрії 
(вироби заводського виготовлення, рівень їх збірності, несучі, 
огороджуючі конструкції, оздоблювальні будівельні матеріали; 

відзначити спеціальним пунктом немісцеві матеріали і вироби). 
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Дослідницька частина має таку структуру: 
- проблема; 
- стан вивчення питання; 
- мета дослідження; 
- задачі дослідження; 
- методи дослідження; 
- опис зі схематичними графічними ілюстраціями послідовності 
проведення дослідження (спочатку «ситуації» потім «об’єкта») 

відповідно до семи дослідницьких етапів («підготовка, проведення 
експерименту,» «обробка даних експерименту», «побудова 
загальної гіпотези», «побудова нової теорії», «впровадження нової 
теорії», «критичний аналіз варіантів»); 

- опис зі схематичними графічними ілюстраціями наступних стадій: 

«стадії створення структури компонування об’єкта», «стадії 
розробки структури компонування об’єкта» і «стадії видачі 
документації на проектну пропозицію»; 

- опис або схематичне зображення заявленої в дослідженні 
закономірності і вираження її в проектній пропозиції (сутність і 
новизна проектної пропозиції); 
- висновки і зауваження про новизну отриманих результатів і про 

можливі напрямки подальших дипломних розробок по даній темі. 
Розділ «Архітектурно-будівельний» містить у собі рішення 

містобудівних задач, об’ємно-планувальних задач і питань 
будівельної фізики (у функціональному, композиційному, 
конструктивному, економічному, екологічному аспектах і т.д.); має 
наступну структуру і склад матеріалів пояснювальної записки і 
графічної частини – таблиця 3. 

Необхідність у інших кресленнях, зміна масштабів зображення 
допускаються виходячи із загального задуму проекту і при 

дотриманні загального обсягу графічної частини, при погодженні із 
керівником проекту. 
Усі креслення виконуються у відповідності до діючих стандартів 

на проектну документацію. 

Розділ «Інженерних конструкцій» має наступну структуру і 
склад матеріалів пояснювальної записки та графічної частини 

(таблиця 4).  

- при розрахунках залізобетонних конструкцій: 
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1. Рішення по прийнятих конструкціях (компоновочна 
схема, розрахункові прольоти, прийняті габаритні розміри, 

характеристики матеріалів – бетону та арматури). 

2. Збір навантажень на конструкції, що розглядаються. 
3. Статичний розрахунок (визначення зусиль в перерізах 

елементів ручним або машинним методом в залежності 
від складності та типу конструкцій). 

4. Розрахунок конструкцій за І групою граничних станів 
(підбір робочої арматури або перевірка несучої здатності 
по нормальним перерізам; перевірка міцності похилих 

перерізів та підбір поперечної арматури – в згинальних 

елементах). 

5. При необхідності розрахунок закладних деталей. 

6. Розрахунок згинальних елементів за ІІ групою граничних 

станів (перевірка за тріщиностійкістю, визначення 
ширини розкриття нормальних тріщин, визначення 
прогину конструкцій). 

7. Конструювання елементів (при необхідності побудова 
епюр матеріалів, визначення довжини анкеровки робочої 
арматури, визначення місць обриву арматури). 

- при розрахунках металевих конструкцій: 

1. Рішення по прийнятих конструкціях (компоновочна схема, 
розрахункові прольоти прийняті габаритні розміри, 

характеристики матеріалів – марка сталі, прийняті 
профілі, їх характеристики). 

2. Збір навантажень на конструкції, що розглядаються. 
3. Статичний розрахунок (визначення зусиль в перерізах 

елементів ручним або машинним методом в залежності від 

складності та типу конструкцій). 

4. Розрахунок конструкцій за І групою граничних станів 
(підбір або перевірка прийнятих профілів за міцністю). 

5. Розрахунок кріплення елементів (зварні з’єднання, болтові 
з’єднання). 

6. При необхідності розрахунок вузлів (вузли стержневих 
систем, оголовки та бази колон). 

7. Розрахунок згинальних елементів за ІІ групою граничних 
станів (визначення деформацій конструкцій). 
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Складні конструктивні схеми можуть розраховуватись 
наближеним методом розрахунку або за допомогою ЕОМ при 

наявності відповідних програм розрахунку, за умови забезпечення 
достатньої надійності отриманих результатів. 
Розділ «Основ і фундаментів» має наступну структуру і склад 

матеріалів пояснювальної записки та графічної частини (таблиця 5). 

Розділ «Технологія будівельного виробництва» має наступну 

структуру і склад матеріалів пояснювальної записки та графічної 
частини: 

I. Підрахунок обсягів робіт. 
II. Відомість трудомісткості робіт. 

III. Вибір монтажних кранів. 
IV. Технологічна карта на виконання будівельного процесу: 

1. Область застосування; 
2. Технологія і організація будівельного процесу; 
3. ТЕП; 

4. Матеріально-технічні ресурси. 

На аркуші повинні бути показані: 
Загальна схема організації робіт, технологічні схеми 

виконання робіт і організація робочих місць, календарний 

графік, ТЕП, поопераційний контроль якості (допуски, 

відхилення), якщо є місце на аркуші, то виносяться 
таблиці із матеріально-технічних ресурсів (4). 

V. Календарний план (лінійний календарний графік або сітковий 

графік) 
1. Короткий опис прийнятих методів виконання робіт; 
2. ТЕП (підрахунок). 

На аркуші повинен бути показаний графік із ув’язкою 

робіт, графік руху робітників із масштабною лінійкою, 

ТЕП. 

VI. Будгенплан 

1. Вибірка будівельних матеріалів; 
2. Відомість розрахунку складів; 
3. Розрахунок тимчасових будинків виробничого, 

адміністративно-господарського призначення; 
4. Розрахунок тимчасового водопостачання будівельного 

майданчика; 
5. Розрахунок тимчасового енергозабезпечення будгенплану; 
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6. ТЕП. 

       На аркуші – будгенплан, розріз, експлікація, умовні позначення, 
ТЕП.  

 

1 варіант завдання – параграфи І,ІІ,ІІІ, IV, V. 

2 варіант завдання - параграфи І,ІІ,ІІІ, V, VІ. 
 

Розділ «Економіка будівництва» має наступну структуру 

(таблиця 6) і склад матеріалів пояснювальної записки та графічної 
частини: 

1. Пояснювальна записка до інвесторської кошторисної 
документації. 

2. Договірна ціна. 
3. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва. 
4. Об’єктний кошторис. 
5. Локальний кошторис за видами робіт. 
6. Розрахунок загально виробничих витрат до локального 

кошторису. 
7. Відомість ресурсів до локального кошторису. 
8. Основні техніко-економічні показники проекту. 
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Таблиця 3 

 

Пояснювальна записка Графічна частина 
вид матеріалу масштаб зображень 

обгрунтування і опис вирішення 
містобудівної ситуації та 
генерального плану зі схемами 

вихідного та запропонованого 

функціонального зонування, 
композиційного принципу 
організації простору; 
обгрунтування рішення системи 

обслуговування, озеленення, 
аерації та інсоляції ділянки, 

ізоляції об’єкта від вуличного 

шуму, протипожежних розривів 
між будівлями, благоустрою, 

транспортно-пішохідної мережі 

- ситуаційний план; 

- генеральний план на геодезичній 

підоснові з благоустроєм та 
озелененням; 

- одна чи дві розгортки ситуації по 

головним напрямкам сприйняття 
об’єкта; 

- ТЕП генплану; 
- експлікація; 
- схеми інженерних та 
транспортних комунікацій, 

озеленення, обслуговування, 
зонування; 

- профілі основних доріг 

без масштабу; 
1:500 для будівель, 1:1000 для 
житлового району, парку, 
1:2000 для селища, села  
в масштабі генплану або 

зменшені у 2-3 рази 

обгрунтування та опис об’ємно-

планувального вирішення (тип 

об’єкта, його структура, 
поверховість, модульна система, 
ідейно-художнє розкриття 
задуму, засоби створення 
архітектурного образу, що 

- варіанти аналогічних вирішень, 
макет основної проектної 
пропозиції – аксонометрія, 
розгортки, перспектива 
фрагменту інтер’єру 

1:25 - 1:500 
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відповідає містобудівній та 
ідеологічні значимості, 
масштаб, тектоніка, пропорції, 
засоби гармонізації та 
виразності рішення); 
порівняння прийнятого варіанту 
за техніко-економічними 

показниками з аналогами 

типових проектів та існуючих 

об’єктів 
обгрунтування та опис 
планувального рішення 
(функціонального та 
композиційного) зі схемами 

евакуації, світлотехнічним, 

аераційним, інсоляційним, 

сонцезахисним розрахунком, 

розрахунком умов видимості, 
порівняльна таблиця складу і 
площ приміщень за нормами і за 
проектом, формули та схеми 

підрахунку будівельного обсягу 

- план підвального поверху – 

експлікація; 
- план першого поверху; 
- план типового поверху; 
- плани нетипових поверхів 
 

1:100 для громадських споруд 

1:200 для виробничих корпусів 

обгрунтування і опис вирішення 
фасадів 

- головний фасад; 

 

 

1:50 – 1:100 для громадських 

споруд; 

1:100 – 1:200 для виробничих 
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- усі бічні фасади; 

- задній фасад 

корпусів; 
в масштабі головного фасаду, 
або зменшені в 2 рази 

обгрунтування і опис 
конструктивного рішення 
об’єкта в цілому і окремих його 

елементів з акустичним та 
теплотехнічним розрахунком 

огороджуючих конструкцій 

обгрунтування і опис варіантів 
можливого розвитку 
(розширення) об’єкта в період 

експлуатації (функціональне, 
композиційне, конструктивне) зі 
схемами 

- плани перекриття; 
- план даху; 
- поздовжній та поперечні розрізи; 

- архітектурно-конструктивні 
вузли 

1:100 для громадських споруд 

1:200 для виробничих корпусів 
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Таблиця 4. 

Пояснювальна записка Графічна частина 
вид матеріалу масштаб зображень 

обгрунтування прийнятих 

конструктивних рішень 
аналіз прийнятої конструктивної 
схеми 

статичний розрахунок 2-3 

основних несучих конструкцій 

із побудовою епюр та таблиць 
підсумкових зусиль 

- монтажні схеми будівлі чи 

споруди; 

- конструктивно-монтажні плани і 
розрізи будівлі чи споруди; 

- робочі креслення основних 

конструкцій в складі: 
- розрахункові схеми; 

- опалубочні креслення; 
- креслення армування; 
- креслення деталей монтажних 

стиків; 
- специфікація і витрата 
матеріалів за типовою 

табличною формою 

1:100 – 1:400 

 

 

 

1:10 – 1:20 

 

 

 

 

1:5 – 1:10 
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Таблиця 5. 

Пояснювальна записка Графічна частина 
вид матеріалу масштаб зображень 

аналіз інженерно-геологічних 

умов будівельного майданчика 
висновки про інженерно-

геологічні умови будівельного 

майданчика 
збір навантажень на фундаменти 

та основи 

розрахунок та конструювання 
фундаментів 
заключення та рекомендації 

- схема розміщення створів на 
будівельному майданчику; 

- інженерно-геологічний розріз; 
- план фундаментів; 
- розрізи по фундаменту; 
- розгортка по фундаменту; 
- примітки 

 

 

 

1:100 – 1:200 

1:20 – 1:50 

 

 
 

Таблиця 6. 

Пояснювальна записка 

аналіз небезпек і шкоди технологічного процесу запроектованого об’єкта з позиції охорони праці, 
пожежо- та вибухонебезпеки 

обгрунтування і оцінка проектних заходів охорони праці та протипожежної техніки 

розрахунок евакуації людей (за завданням керівника), блискавкозахисту будівлі і т.д. 
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6. Вимоги до дипломного проекту 
 

У дипломному проекті повинні використовуватися графічні 
зображення, таблиці, фотографії, буклети й інші засоби 

мультимедіа, які додають проектові велику наочність і доказовість. 
Текст розрахунково-пояснювальної записки повинен бути 

виконаний акуратно і грамотно. Графічні матеріали (таблиці, 
графіки, схеми, фотографії) повинні наочно демонструвати деталі 
розроблювальної теми. 

Усі цитати в записці повинні супроводжуватися посиланням на 
джерело. 

Сторінки нумеруються, починаючи з титульного листа. 
Оформлення записки повинно відповідати державним вимогам 

«Загальні вимогам до текстових документів». 

Текст записки, ілюстрації, таблиці повинні розташовуватися на 
форматі А4 (допускається використання формату А3 для 
ілюстрацій, таблиць і т.п.). 

Пояснювальна записка повинна бути оформлена із 
застосуванням друкуючих і графічних пристроїв комп’ютера на 
одній стороні листа через півтора інтервалу (на сторінці 40-42 

рядки; у рядку 62–66 знаків, включаючи пробіли. У MS Word 

установлюється міжрядковий інтервал – 1,0. Гарнітура Times New 

Roman, кегль 14). Поля: ліворуч – 30 мм; праворуч – 20 мм; зверху – 

25 мм; знизу – 25 мм. 

Текст записки поділяється на розділи, підрозділи, пункти і 
підпункти. 

Заголовки розділів і підрозділів розташовуються в середині 
рядка (без крапки) і друкуються прописними буквами. 

Заголовки пунктів і підпунктів друкують з абзацного відступу, з 
прописної букви, без крапки наприкінці і виділяються напівжирним 

шрифтом або курсивом. 

Переноси в заголовках не допускаються. Відстань між 

заголовками і текстом – не менш трьох інтервалів. 
Нумерацію сторінок записки виконують арабськими цифрами 

шрифтом 14 (на титульному листі і завданні номера сторінок не 
ставлять). Номера проставляють у правому нижньому куті без 
крапки. 
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Розділи записки нумерують арабськими цифрами без крапки 

(вступ і висновок не нумерують). Підрозділи також нумерують 
арабськими цифрами (номер розділу і підрозділу розділяють 
крапкою; наприкінці підрозділу крапку ставлять, наприклад, 2.2.). 

Пункти також повинні мати нумерацію в межах кожного 
підрозділу, і також розділяються крапками, наприклад, 1.2.3. 

Якщо підрозділ має один пункт або пункт має один підпункт, то 
пункт або підпункт не нумерують. 
Ілюстрації (графіки, креслення і т.п.) розташовують відразу після 

посилань на них або на наступній сторінці. Підпис під рисунком 

виконують шрифтом 12, по центрі і нумерують у такий спосіб: 

слово «Рис.», далі – порядковий номер, а потім – підпис під 

рисунком (із великої букви). Після підпису крапку не ставлять. При 

необхідності після основного тексту напису під рисунком ставлять 
двокрапку і роблять розшифровку, наприклад: 

Рис. 2. Навантажувальна характеристика пружного пристрою 

підвіски:  

1 – зона навантаження при включенні буфера (хід відбою); 

2 – зона пружної деформації ресори; 

3 – ділянка навантаження при включенні буфера (хід стиску). 
Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, то на кожній 

наступній сторінці пишуть «Рис. …, лист ...» і дають пояснення до 
цього листа ілюстрації. 
Таблицю також розміщують безпосередньо після посилання на 

неї або на іншій сторінці (вона повинна читатися без повороту листа 
або з поворотом за годинниковою стрілкою). Нумерація таблиць 
наскрізна. Вона виконується арабськими цифрами. Назва 
«Таблиця...» із вказівкою її номеру розміщується у правому 

верхньому куті (над заголовком) із вказівкою номера. Заголовок і 
слово «Таблиця» пишуть із великої букви. 

Пояснення символів і числових коефіцієнтів формули 

поміщають відразу після неї в тому ж порядку, у якому вони 

згадуються у формулі (перший рядок починають зі слова «де»). 

Математичні залежності необхідно виділяти в тексті в окремий 

рядок, залишаючи зверху і знизу не менш одного вільного рядка. 
Перенос у формулі можна робити після будь-якого 

математичного знаку ( =, ?, +, – і т.п.). Якщо на формули дається 
посилання по тексту, то вони нумеруються арабськими цифрами 
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(нумерація «наскрізна» по всьому тексту записки), у круглих 
дужках в крайньому правому положенні на рядку. (У MS Word 

формулу і її номер форматують по правому краю, розділяючи їх 
табулятором (клавіша «Tab»)). 

Посилання на інформаційні джерела в тексті записки позначають 
порядковим номером, позначеним квадратними дужками, 

наприклад, «[12, 25]» і т.д. Посилання на розділи, підрозділи, 

пункти, підпункти, таблиці, формули і т.п. вказують з позначенням 

їхнього порядкового номера, наприклад, «... у розд. 3...», «...у підп. 

10.2.1.1...», «...на рис. 10 ...», « ... за формулою (13) ...». 

При повторних посиланнях скорочено вказують слово «дивися», 

наприклад, (див. табл. 42), (див. мал. 12). У тексті записки 

необхідно використовувати стандартні терміни і позначення. 
Іноземні слова необхідно вживати там, де немає еквівалента 
українською мовою або він дуже громіздкий. 

Оформлення літературних джерел виконують наступним чином:  

За назвою 

“Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х 
років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт. проекту 
Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2006. –  

344 с. : іл. – (Українська Літературна Спадщина). – До 750-ліття 
Львова. – Видавничий проект “Приватна колекція”. – ISBN 

966-8522-70-2. 

Збірник без 
загальної 

назви 

1. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. 
К. Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. 
– ISBN 5-699-07260-8. 

2. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : 
навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ 

ім. І. Франка, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3. 

Словники 

1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 
основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 
З. І. Тимошенко, О. І.  Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 

219 с. 
2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та 
ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. : Карпенко, 2007. – 119 с.  

1 автор 

 

 

 

 

 

1. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи 

дослідження операцій в економіко-виробничих системах : 
монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. 

– 584 с. – ISBN 979966-613-532-5. 
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Аналі-

тичний 

опис 

 

2. Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / Л. Войтович // 
Миколаївщина : зб. наук. ст. / Ін-т українознав. ім. І. 
Крип’якевича НАН України ; [редкол. : Л. Войтович (відп. 

ред.), О. Головко, М. Литвин та ін.]. – Львів, 2006. – Т. 3. – С. 

177– 223. – ISBN 966-02-1224-0. 

3. Губерначук С. У гербах української шляхти / С. Губерначук 
// Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 32–33. 

2 автори 

 

 

 

 

Аналі-

тичний 

опис 

1. Савчин Володимир Павлович. Електронне перенесення в 
напівпровідникових структурах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. 

П. Савчин, Р. Я. Шувар. – Львів : ВЦ ЛНУ 

 ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1. 

2. Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і 
прогнози майбутнього / Ірина Каленюк, Костянтин Корсак // 
Наук. світ. – 2008. – № 9. – С. 3–5. 

3 автори 

 

 

Аналі-

тичний 

опис 

1. Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : навч. посіб. / 
Яніна Максимівна Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, 
Михайло Зенонович Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 
2006. – 106 с. : іл. – ISBN –. 

2. Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i 

Delphi : навч. посіб. / Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. 

А. – 4-те вид. – Львів : [Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с. – 

ISBN 9667449-17-3. 
 

 

 

 

4 автори 

 

 

 

 

 

 

 

Аналі-

тичний 

опис 

1. Історія світової та української культури : підруч. для студ. 
ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : 

Літера, [2005]. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. 

2. Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / 
за ред. В. М. Русанівського ; [уклали : В. В. Чумак, І. В. 

Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. 
мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-

те, переробл. і допов. – К. : Довіра, 2006. – 960 с. – (Словники 

України). – ISBN 966-507-206-4. 

3. Використання техногенної сировини для виготовлення 
кераміки / І. С. Субота, Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. 

Шугайло // Буд-во України. – 2008. – № 2. – С. 22–23. 

4. Реальны ли перспективы энергетического развития 
Украины? / А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. 

Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 

2007. – № 10. – С. 4. 
5 авторів і 
більше 

 

1. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 

1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З. А., 
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Аналі-

тичний 

опис 

Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред.  
М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с. – ISBN 966-325-

052-6.  

2. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. / Лиман 

Федір Миколайович, Власенко Віталій Федорович, Петренко 
Світлана Віталіївна та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 

624 с. – ISBN 966-680-230-9. 

3. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-

активних речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, 
Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – 

№ 3. – С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр. : с. 233. 

Газета 

1. Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України 

/ засн. Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 

1990– . – К. : Преса України, 2008– . – Виходить у вівт., сер., 
четв., п’ятн. та суботу. 2008, 25 листоп., № 221 (3881). 

Журнал 

1. Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки 

України ; голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001– . – К. : Знання, 
2008– . – Щомісяч. – ISSN 1682-2366. 2008, № 8–10. 

Дисертація 

1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в 
умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – 

Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. : с. 192–205. 

Авто-

реферат 

1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких 
граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 

“Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. 
ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с. 

Матеріали 

конфе-

ренцій, 

з’їздів 

1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів 
конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / 

відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. 

міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. 

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності 
конструкцій: зб. наук. пр. / наук.  
ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 

1999. — 215 с. —  

ISBN 966-7056-81-3.  

Тези 

доповідей 

на конфе-

ренції 

3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для 
проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. 

Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное 
состояние использования импульсных источников энергии в 
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промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 

г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.  

Стандарти 

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — 

ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. 

: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — 

(Національні стандарти України).  

Депоновані 
наукові 
праці 

1. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми 

исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Анреев. – 

М., 2002. – 210 с. – Деп.в ИНИОН Рос.акад. наук 15.02.03, № 

139876. 

Законо-

давчі та 

норма-

тивні 
документи 

1. Медична статистика : зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. 
В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ.. 

2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи). 

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних 
пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових 
електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : 

ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. – VI, 74 с. – 

( Нормативний локумент Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Електрон-

ні ресурси 

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі 

[Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та 

освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. 

Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // 

Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до 

журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 

Карто-

графічні 
видання 

 

1. Львів [Карти] : панорама історичного центру : довідник-

путівник / [Р. Атоян ; відп. за вип. І. Чумак]. – 3-тє вид., випр. та 

допов. – 1 : 80. – Львів : [Укрпол / М. Чумак], 2008. – 1 к. : 

кольор. мальов. ; 48×69/12 см. – Тексти : Хронологія Львова : 

етапи. Площа Ринок 

Опис з 
помилкою 

1. Ценгелевич [має бути Ценглевич] Каспер // Довідник з історії 
України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка 
; вид-во “Генеза” ; [за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста]. – Вид. 2-

ге, доопрац. і допов. – К. : Генеза, 2001. – С. 1033. – ISBN 966-

504-179-7. 
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Додатки оформляються як продовження пояснювальної записки 

до проекту і розміщуються після списку літератури, у додатки 

включаються допоміжні проектні і дослідницькі матеріали: обміри, 

ескізи, варіанти рішень, що не ввійшли в підсумкову проектну 

пропозицію, інструкції і методики, розроблені в процесі 
дипломного проектування; матеріали експериментів; допоміжні 
ілюстрації і розрахунки і т.д. 

Додатки розташовуються в порядку появи посилань на них у 
тексті пояснювальної записки.  

Кожен додаток повинний починатися з нової сторінки і мати 

заголовок, надрукований великими буквами. Над заголовком (у 
правому верхньому куті) великими буквами друкують слово 
«ДОДАТОК». При переносі додатка на іншу сторінку замість 
заголовка пишуть «продовження додатку ...». 

Додатки нумерують великими буквами українського алфавіту. 
Текст, малюнки, схеми, таблиці в додатку оформляють як і в 

основному тексті. 
Сторінки додатків нумерують у загальному порядку. 

 

7. Структура доповіді для захисту дипломного проекту 
 

- тема; 
- актуальність; 
- проблема розвитку об’єкта; 
- теоретична концепція розвитку об’єкта (функціональна, 

композиційна) і її новизна у порівнянні з можливими варіантами; 

- опис рішення, що розкриває теоретичну концепцію розвитку 
об’єкта: 

- ситуаційний і генеральний плани, план вертикального 
планування, благоустрою та озеленення; 

- об’ємно-планувальне рішення об’єкта; 
- конструктивне рішення об’єкта та його інженерне 

устаткування; 
- технологія, організація, економіка виробництва, охорона 

праці; 
- використана література; 
- новизна проектного рішення або практична цінність його і 

рекомендації для впровадження. 
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У доповіді рекомендується висвітлювати лише головний зміст 
проекту і суть методу його проектування, не зупиняючись на 
подробицях, що можуть бути в разі потреби розкриті у відповідях 
на запитання. Така доповідь дозволяє комісії побачити й оцінити в 
цілому проект і методику його створення. Виходячи з цього в 
доповіді не рекомендується дуже докладно пояснювати графічний 

матеріал, що ясно представлений на листах і розкриває проектний 

зміст. У цих випадках треба лише посилатися на графічний або 
демонстраційний матеріал; проект, що представляє інтерес для 
практики, рекомендується державною екзаменаційною комісією до 
впровадження, участі у виставці, а автор проекту, що показав 
високий рівень загальної підготовки і проекту, може бути 

рекомендований до вступу в аспірантуру або на педагогічну роботу 
у вуз. 
Доповідь і відповіді на запитання є важливим моментом захисту 

і повинні будуватися таким чином, щоб переконливо і як можна 
повніше показати широту свого творчого інженерного світогляду, 
ерудицію, володіння теорією містобудування і архітектури, 

архітектурно-будівельного проектування, здатність логічно 
доводити переваги запропонованих проектних рішень. 
Оцінка дипломного проекту і рішення ДЕК про присвоєння 

звання інженера приймається наприкінці засідання ДЕК у день 
захисту. 

 

8. Процедура захисту 
 

До захисту дипломних робіт допускаються студенти, що 
виконали усі вимоги навчального плану. Списки студентів, 
допущених до захисту дипломних робіт, надаються в державну 
комісію деканом факультету. 
Державній комісії перед захистом дипломних робіт надаються 

такі документи: 

- направлення на захист дипломного проекту; 
- рецензія на дипломний проект фахівця відповідної 
кваліфікації і профілю; 

- анотація до дипломного проекту. 
Державній комісії можуть бути представлені також такі 

матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність 
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виконаної роботи: друковані статті за темою роботи, документи, що 
підтверджують практичне застосування роботи; макети, таблиці, 
діаграми виробів, схеми і т.п. 

Процедура захисту включає: 
- доповідь студента про зміст роботи; 

- оголошення оцінок виставлених керівником дипломного 
проекту та рецензентом; 

- запитання голови та членів ДЕК, присутніх на захисті, до 
автора; 

- відповіді студента на запитання голови та членів ДЕК, 

присутніх на захисті; 
- заключне слово студента; 
- рішення комісії про оцінку роботи. 

Для кращого сприйняття матеріалу бажано роздати таблиці, 
діаграми, графіки, намалювати їх на великому форматі або створити 

презентацію і продемонструвати її за допомогою ноутбука. 
Результати захисту дипломного проекту оцінюються на 

“відмінно”, “добре”, “задовільно” або “незадовільно” з урахуванням 

якості виконання роботи і рівня захисту. Оцінка за дипломний 

проект виставляється на закритому засіданні ДЕК і оголошується 
головою ДЕК дипломникові і всім присутньої на відкритому 
засіданні.  
Студент, що на захисті дипломного проекту одержав 

незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і 
йому видається академічна довідка. 
Якщо захист дипломного проекту визнано незадовільним, 

державна комісія встановлює, чи може студент бути направлений 

на повторний захист тієї ж самої роботи з доробкою, або він буде 
зобов’язаний працювати над новою темою. 

Студент, що не захистив дипломний проект, допускається до 
повторного захисту дипломного проекту впродовж трьох років 
після закінчення вищого навчального закладу. 
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Додаток А 

Зразок титульного аркушу 

 дипломного проекту 
Форма № Н-9.02 

Затверджено  

Наказ МОН України від 05.12.2008 № 1110
 

_____________________________________________________ 
(повна назва вищого навчального закладу) 

_____________________________________________________ 
(повна назва інституту, факультету, відділення) 

_____________________________________________________ 
(повна назва кафедри, предметної або циклової комісії) 

 

 

Пояснювальна записка 
дипломного проекту 

_____________________________________________________ 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

на тему _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Виконав: студент ___ курсу, групи____ 

напряму підготовки (спеціальності) 
___________________________ 
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

___________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________ 
(прізвище та ініціали) 

Рецензент___________________ 
(прізвище та ініціали) 

 

 

Рівне -20__ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

Додаток Б 

Зразок завдання на виконання 

 дипломного проекту (перша сторінка) 
Форма № Н-9.01 

Затверджено  

Наказ МОН України від 05.12.2008 № 1110
 

________________________________________________________________ 
(повна назва вищого навчального закладу) 

Факультет (інститут, відділення)____________________________________ 

Кафедра (предметна, циклова комісія)_______________________________ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень____________________________________ 

Напрям підготовки________________________________________________ 
(шифр і назва) 

Спеціальність ____________________________________________________ 
(шифр і назва) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри (голова 
предметної, циклової 
комісії)_______________________ 

“        ”                                   201    р. 

ЗАВДАННЯ  
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ 

_____________________________________________________________ 

 

1. Тема проекту _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Керівник проекту ______________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання ) 

Затверджені наказом вищого навчального закладу від “__” ____20__р. №__ 

2. Термін подання студентом проекту_______________________________ 

3. Вихідні дані до проекту ________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх 

належить розробити)___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 

креслень)________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

продовження додатку Б 

Зразок завдання на виконання 

 дипломного проекту (зворотна сторона) 
6. Консультанти розділів проекту 

Розділ 

Прізвище та 
ініціали і посада 
консультанта 

Підпис, дата 

Завдання видав 
Завдання 
прийняв 

    

    

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання __________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломного 

проекту 

Термін виконання 
етапів проекту 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент __________________ 
підпис 

Керівник проекту _______________\ 
підпис 
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Додаток В 

Орієнтовний зміст пояснювальної записки 

 

Титульна сторінка 

Лист-замовлення 

Завдання + 3 додатки 

Зміст 

   Вступ                                           

1.1. Архітектурно-будівельний розділ 
1.1.1. Загальна частина.                            
1.1.2. Генплан та благоустрій ділянки.                

1.1.3. Протипожежний захист.                       
1.1.4. Архітектурно-планувальне рішення             
1.1.5. Архітектурне вирішення фасадів               
1.1.6. Внутрішнє оздоблення                        
1.1.7. Технологічна частина                         
1.1.8. Конструктивна частина                       

1.2. Інженерні мережі 
1.2.1. Водопостачання і каналізація                  
1.2.2. Опалення і вентиляція                        

1.2.2.1. Загальна характеристика систем опалення і 
вентиляції                      

1.2.2.2. Розрахунок теплової потужності системи 

опалення будинку.                 
1.2.3. Електропостачання                           
1.2.4. Зв’язок та сигналізація                        

1.3. Порівняння варіантів балок 
1.3.1. Описання прийнятих до розгляду варіантів        
1.3.2. Господарсько-економічна характеристика району 

будівництва                           
1.3.3. Кошторисна собівартість конструкцій            

1.3.4. Капітальні вкладення в базу                     
1.3.5. Річні експлуатаційні витрати                    

1.3.6. Приведені витрати                             
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1.3.7. Аналіз і обгрунтування вибору варіанта           
2. Розрахунково-конструктивний розділ                 

2.1. Завдання на проектування 
2.2. Визначення навантажень і зусиль                 
2.3. Статичний розрахунок рами (ЕОМ)              

2.4. Розрахунок нерозрізного ригеля                  
2.4.1.  Розрахунок нормальних перерізів            
2.4.2.  Побудова епюри матеріалів                  
2.4.3.  Розрахунок міцності похилих перерізів       

2.5. Розрахунок колони  Км1                       

3. Розділ основ і фундаментів 
3.1. Висновки про інженерно-геологічні умови 

будівельного майданчика                      
3.2. Збір навантаження                            
3.3. Визначення несучої здатності забивних паль. 

Допустиме навантаження на палю               

4. Розділ технології і організації будівництва 
4.1. Визначення обсягів будівельно-монтажних 

робіт                                        

4.2. Вибір методів виконання робіт                  
4.3. Вибір монтажних кранів                       
4.4. Календарний план                            

4.5. Будівельний генеральний план                  

4.5.1.  Розрахунок плану складів                   
4.5.2.  Розрахунок тимчасових будівель             

4.6. Технологічна карта                           
4.6.1. Вказівки до виконання робіт                 
4.6.2. Склад ланки 

4.6.3. Інвентар, інструменти                      

4.6.4. Конструкція трудовитрат та зарплати         

4.6.5. Графік виконання робіт                     
4.6.6. Техніко-економічні показники               

5. Розділ економіки будівництва                       
5.1. Пояснювальна записка до кошторису             
5.2. Договірна ціна                                
5.3. Зведений кошторисний розрахунок              
5.4. Об’ємний кошторис                           
5.5. Локальний кошторис                          
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5.6. Основні техніко-економічні показники           

6. Охорона праці  
7. Організація охорони праці при будівництві 

7.1. Техніка безпеки при виконанні основних видів робіт 
7.2. Пожежна безпека 

8. Екологія 
8.1. Загальні положення 
8.2. Підготовка території до забудови 

8.3. Прорізи, доріжки, площадки 

9. Науково-дослідна робота 
9.1. Вступ 

9.2. Актуальність теми дослідження 
9.3. Наукове обгрунтування, висновки 

 

Література 
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Зразок штампу титульного аркушу 
 розділу дипломного проекту 
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Зразок штампу типового аркушу 
 дипломного проекту 
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