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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Магістр – освітній ступінь, який здобувають на дру-
гому рівні вищої освіти та присуджують вищим навчаль-
ним закладом (науковою установою) за результатами успі-
шного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 
освітньої програми. Ступінь магістра здобувають за освіт-
ньо-професійною програмою обсягом 90 ЄКТС. 

Програма підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня орієнтована на дослідження з розро-
блення нового та удосконалення існуючого пакувального 
чи поліграфічного устаткування та відповідних технологі-
чних процесів для покращення якості продукції, ефектив-
ності використання технологічного обладнання, його тех-
ніко-економічних показників, умов праці обслуговуючого 
персоналу. 

Курсовий проект зі спеціальності – вид самостійної 
навчально-наукової роботи з елементами дослідження, 
який виконує студент протягом ІІ семестру навчання в ма-
гістратурі для закріплення, поглиблення та узагальнення 
знань, одержаних за час навчання та їх застосування до 
комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

Магістерська робота – кваліфікаційна робота з еле-
ментами науково-дослідного характеру, призначена для 
об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та 
знань здобувача розв'язувати типові завдання діяльності, 
які передбачені у програмних компетентностях освітньо-
професійної програми у сфері прикладної механіки (галу-
зевого машинобудування). 
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Курсове проектування та магістерська робота відіг-
рають важливу роль у формуванні в студентів уміння твор-
чого використання знань з дисциплін природничо-
наукового та професійно-орієнтованого спрямування, зок-
рема: прикладної механіки, основ конструювання, техноло-
гічних основ машинобудування, механіки та проектування 
поліграфічних і пакувальних машин, обладнання для виго-
товлення паковань, САПР циклових механізмів поліграфі-
чних і пакувальних машин, комп'ютерного проектування 
устаткування для виготовлення паковання, комп’ютерного 
проектування поліграфічного устаткування, охорони праці, 
методів і засобів наукових досліджень. 

Творчий аспект курсового проектування та виконання 
магістерської роботи полягає у розробці нових або суттєвій 
модернізації існуючих конструкцій найвідповідальнішої 
частини виробничого обладнання – виконавчих механізмів. 
Студент розробляє текстову і графічну конструкторську 
документацію, обсяг і зміст якої визначає індивідуальне 
завдання, укладене викладачем – керівником. 

Атестація магістрів здійснюється за результатами 
комплексного кваліфікаційного іспиту та захисту магістер-
ської роботи перед Державною екзаменаційною комісією. 

  



5 
 

1. КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ  

1.1. Тематика курсового проектування 

Тематика курсових проектів дисциплін «Комп'ютер-
не проектування устаткування для виготовлення пакован-
ня» та «Комп’ютерне проектування поліграфічного уста-
ткування» формується на підставі аналізу виробничих 
проблем за результатами обговорень з керівниками підпри-
ємств на нарадах, конференціях, виставках, під час стажу-
вання, а також відвідування викладачами кафедри підпри-
ємств для надання консультативної допомоги і під час ви-
робничої та магістерської практики студентів. 

Курсові проекти повинні бути актуальними, відобра-
жати основні тенденції розвитку пакувального (поліграфі-
чного) машинобудування; сучасних засобів комп’ютерного 
проектування механізмів, машин і паковань; засобів САПР. 
Актуальними є роботи, спрямовані на покращення якості 
продукції; підвищення продуктивності устаткування; авто-
матизацію основних, допоміжних і переналагоджувальних 
операцій технологічного процесу; розроблення систем діа-
гностики; підвищення надійності, покращення технологіч-
ності конструкції і ремонтопридатності; зниження енерго-
місткості; підвищення заходів з охорони праці, екології 
довкілля тощо. 

Окремий напрям представляють розроблення оригі-
нальних вузлів чи механізмів, в основу яких покладені ав-
торські розробки (патенти) керівника курсового проекту. У 
випадку виникнення ідеї на початку курсового проекту-
вання і за умови активного залучення до її реалізації студе-
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нта, він може бути включений до складу винахідників при 
оформленні матеріалів на винахід. 

Обов’язковою є тематика з елементами науково-
дослідного характеру, наприклад, оптимізація окремих па-
раметрів певної системи чи механізму. Результати таких 
проектів заслуховуються на студентських наукових конфе-
ренціях, можуть стати предметом спільних з керівниками 
наукових публікацій, подаються для участі у конкурсах 
різних рівнів на кращу студентську наукову роботу. 

При визначенні теми курсового проекту слід перед-
бачити розвиток теми у магістерській роботі. Така наступ-
ність дає змогу студентам глибше вивчати і осмислювати 
поставлену задачу, швидше адаптуватись у процес вико-
нання магістерської роботи, зробити певні напрацювання 
під час проходження магістерської практики. 

Назва теми курсового проекту повинна відображати 
основну задачу, яка підпорядкована досягненню поставле-
ної мети. Такою задачею може бути розроблення пристрою 
чи засобу для виконання певного технологічного процесу, 
аналіз і модернізація механізму для виявлення резервів 
зниження металомісткості або коректування розмірів з ме-
тою підвищення надійності та ін. У підсумку студенти по-
винні сформулювати суть проведеної роботи і дати оцінку 
отриманим результатам. 

1.2.  Обсяг і зміст курсового проекту 

Курсовий проект повинен містити: 
- розрахунково-пояснювальну записку обсягом 25÷30 
сторінок формату А4 машинописного тексту (без 
урахування додатків), з полями 2,5 см (ліве) та 2 см 
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(верхнє, нижнє і праве). При наборі використовувати 
шрифт Times New Roman 14 пт з інтервалом 1,5; 

- графічні матеріали – кінематичні схеми та результати 
аналітичних розрахунків (1 аркуш формату А1); скла-
дальні креслення вузла (2÷3 аркуші формату А1); ро-
бочі креслення основних деталей (1 аркуш формату 
А1).  
При розробленні у курсовому проекті схеми та конс-

трукції нового механізму документація повинна містити: 
- обґрунтування вибору структурної схеми механізму 
на підставі аналізу вихідних даних, вимог до характе-
ру руху робочого органу, з урахуванням компонува-
льних обмежень; 

- геометричні розрахунки (координати опор, довжини і 
переміщення ланок) за заданим переміщенням вихід-
ної ланки (робочого органу) з дотриманням умов 
уникнення заклинювання механізму; 

- необхідні кінематичні, силові розрахунки та розраху-
нки на міцність і жорсткість основних деталей; 

- кінематичну схему, складальні креслення механізму, 
робочі креслення деталей; 

- специфікацію (в додатку до записки). 
При модернізації виконавчого механізму розроблена 

у проекті документація повинна містити: 
- критичний аналіз існуючої конструкції; 
- обґрунтування обраного шляху модернізації; 
- необхідні розрахунки запропонованого варіанта конс-
трукції; 

- опис розробленої конструкції і порівняння з існую-
чою; 
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- кінематичні схеми існуючого і пропонованого меха-
нізмів; 

- складальні і робочі креслення модернізованого меха-
нізму; 

- специфікацію (в додатку до записки). 
Детальний зміст розрахунково-пояснювальної запис-

ки і графічних матеріалів подає керівник в індивідуально-
му завданні на курсовий проект. 

Результати наукових досліджень, виконані студентом, 
повинні бути відображені у записці та графічній частині 
проекту. 

1.3.  Вимоги до курсового проекту 

1.3.1. Вимоги до розрахунково-пояснювальної записки 
Записка має бути оформлена згідно з вимогами ЄСКД 

щодо текстових конструкторських документів. 
Структура розрахунково-пояснювальної записки до 

курсового проекту: 
- титульна сторінка (див. додаток 1); 
- завдання на курсовий проект; 
- реферат; 
- зміст; 
- вступ; 
- огляд і критичний аналіз устаткування (механізмів, 
технологічних процесів) та пропозиції щодо вдоско-
налення (розроблення) нових механізмів чи пристроїв 
за тематикою курсового проекту; 

- при розробці конструкції нового механізму – його 
структурний і кінематичний синтез з розрахунками 
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кінематичних і силових характеристик та розрахун-
ками на міцність і жорсткість; 

- при модернізації виконавчого механізму – кінематич-
ний і силовий аналізи пропонованої конструкції, роз-
рахунок на міцність та жорсткість; 

- опис конструкції механізму; 
- висновки; 
- список використаних літературних джерел (див. до-
даток 4) 

- додатки (специфікація, приклади програм тощо). 
Реферат (див. додаток 2) повинен містити короткий 

зміст та результати роботи, інформацію про обсяг розраху-
нково-пояснювальної записки та графічної частини, клю-
чові слова. 

Зміст подають на початку записки до курсового про-
екту з найменуванням та номерами початкових сторінок 
розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголо-
вок). 

Вступ. У вступі обґрунтовується суть задачі, її важ-
ливість і актуальність, окреслюються завдання, які необ-
хідно вирішити у проекті. 

В оглядовій частині проекту наводиться критичний 
аналіз устаткування (механізмів, пристроїв, технологічних 
процесів) за тематикою курсового проекту. Опис супрово-
джується кінематичними та технологічними схемами від-
повідних механізмів чи процесів, вказується на характерні 
їх переваги та недоліки. Оглядова частина проекту завер-
шується висновками, в яких стисло (1÷2-ма реченнями) 
підсумовуються результати проведеного аналізу і окрес-
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люються шляхи вирішення поставленої у темі проекту за-
дачі. 

Розроблення конструкції механізму починається зі 
встановлення його технічних і експлуатаційних параметрів, 
обмежень за габаритами, масою, розташуванням, спожи-
ванням енергії тощо. Наступний етап – пошук і обґрунту-
вання структурної схеми механізму, геометричні розрахун-
ки, розроблення кінематичної схеми та розрахунки кінема-
тичних і силових характеристик. За розрахованими (або 
заданими) навантаженнями виконують розрахунки на міц-
ність і жорсткість основних деталей механізму. Розрахунки 
повинні супроводжуватись побудовою розрахункових 
схем. У випадку застосування відомої методики розрахун-
ку слід вказати посилання на відповідні літературні джере-
ла. Обов’язковою умовою для проведення розрахунків та 
графічного (табличного) відтворення їх результатів є за-
стосування сучасних комп’ютерних програм (MathCAD, 
Excel та ін.). 

Опис конструкції механізму повинен бути вичерпним з 
посиланнями на креслення графічної частини (допускаєть-
ся долучати фрагменти складальних креслень у зменшено-
му масштабі до розрахунково-пояснювальної записки). 
Необхідно вказати на передбачені у конструкції регулю-
вання, умови та шляхи здійснення налагоджень. 

Висновки. У першому пункті висновків коротко ви-
світлюються недоліки механізму, що модернізується та 
задача, яку слід вирішити при проектуванні (модернізації) 
нового механізму (пристрою). Далі у висновках розкрива-
ють шляхи вирішення поставленої задачі. У висновках не-
обхідно наголосити на якісних і кількісних показниках 
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здобутих результатів. Кожен висновок слід розпочинати із 
нового абзацу у вигляді списку пунктів. 

Специфікацію виконують згідно з вимогами ЄСКД за 
відповідно формою (див. додаток 5). 

1.3.2. Вимоги до графічної частини проекту 
Кінематичні схеми, складальні і робочі креслення ви-

конують з дотриманням вимог ЄСКД до графічних конс-
трукторських документів. 

Креслення слід виконувати на аркушах креслярського 
паперу форматів А1 або А0 у графічному редакторі 
AutoCAD із наступним відтворенням на графопобудовува-
чі. Кожне креслення повинно позначатися відповідно до 
прийнятого класифікатора. Обов’язковим є виконання 
усіх креслень у графічному редакторі. 

Кінематичні схеми виконують із наближеним дотри-
манням співвідношення розмірів ланок, нумеруючи їх та 
наведенням назв. За необхідності вказуються розміри ла-
нок, координати опор, розмах або хід вихідної ланки (див. 
додаток 6). 

Складальні креслення визначають конструкцію меха-
нізму, взаємодію його елементів, пояснюють принцип ро-
боти. Вони повинні містити необхідні дані для розробки 
робочих креслень, а також усі необхідні розміри для розу-
міння умов роботи механізму та його складання. Кількість 
проекцій, виглядів, перерізів повинна бути раціонально 
мінімальною при умові повного розкриття конструкції. 

Робочі креслення повинні містити зображення та інші 
дані, необхідні для виготовлення і контролю деталей (див. 
додаток 7).  

12 
 

Графічні залежності,  що висвітлюють результати 
аналітичних розрахунків механізму з допомогою 
комп’ютерних програм,  вставляються у графічний редак-
тор AutoCAD із подальшим роздруком на графопобудову-
вачі у довільному масштабі (див. додаток 8). 

1.4. Захист курсових проектів 

Підготовлені до захисту розрахунково-пояснювальна 
записка і графічні матеріали повинні бути підписані студе-
нтом-виконавцем і керівником проекту. Курсовий проект 
студент захищає перед комісією у складі двох викладачів. 
Студент доповідає суть виконаної роботи, обґрунтовуючи 
отримані результати. Оцінювання проекту здійснюється за 
100-бальною шкалою у такому співвідношенні: 70 балів 
(поточний контроль) враховує рівень виконання проекту і 
30 балів (контрольний захід) – повноту відповідей на запи-
тання членів комісії. Поточний контроль здійснюється ке-
рівником протягом семестру шляхом оцінювання рівня та 
повноти виконання студентом графіку курсового проекту-
вання. 

2. МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

До виконання магістерської роботи допускаються 
студенти, які виконали навчальний план, пройшли магіс-
терську практику і захистили звіт з неї, склали державний 
іспит зі спеціальності. 

Студент розпочинає працювати над магістерською 
роботою, використовуючи у ній результати курсового про-
ектування та результати магістерської практики на вироб-
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ництві (кафедрі), під час якої студент підбирає і аналізує 
практичний матеріал згідно з темою роботи.   

Завдання на магістерську роботу складає керівник, її 
тема обговорюється на засіданні випускової кафедри і за-
тверджується її завідувачем. До основного завдання дода-
ються обов’язкові розділи з економіки та охорони праці, а 
при потребі – з електроустаткування.  

Тема магістерської роботи повинна бути лаконіч-
ною, відповідати обраній спеціальності, вказувати на мету 
дослідження і його завершеність. 

2.1. Мета магістерської роботи 

Магістерська робота є завершальним етапом у підго-
товці фахівців зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка» 
(спеціалізація «Комп’ютеризовані комплекси пакувального 
виробництва») та 133 «Галузеве машинобудування» (спеці-
алізація «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного 
виробництва»).  

Метою  магістерської роботи є поглиблення студен-
том теоретичних і практичних знань з обраного напряму 
спеціалізації; вироблення вмінь застосовувати їх при вирі-
шенні конкретних практичних завдань; вміння пошуку су-
часних наукових досягнень у певній сфері та можливість їх 
самостійно застосовувати при вирішенні прикладних про-
блем; визначення ступеня підготовки випускника до самос-
тійної практичної діяльності.  

Магістерська робота передбачає вирішення комплек-
сної задачі шляхом виконання ряду взаємопов’язаних ета-
пів: обґрунтування актуальності; формулювання мети і 
завдань роботи; новизни отриманих результатів; критично-
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го аналізу інформаційних джерел стосовно теми роботи; 
обґрунтування пропозицій щодо вирішення сформульова-
ної задачі; розрахунків основних параметрів і характерис-
тик; розроблення конструкції (загальні вигляди, складальні 
креслення, робочі креслення); техніко-економічне обґрун-
тування розробки (модернізації); вирішення питань ерго-
номіки, екології, протипожежної та електробезпеки. 

2.2. Тематика магістерських робіт 

Тематика магістерської роботи є логічним продов-
женням курсового проекту, та відображена у результатах 
магістерської практики.  

Тематика магістерських робіт визначається колом за-
дач, які повинні вирішувати наукові співробітники з прик-
ладної механіки (галузевого машинобудування) на вироб-
ництвах з випуску поліграфічної та пакувальної продукції, 
на заводах поліграфічного (пакувального) машинобуду-
вання, в науково-дослідних організаціях, спеціалізованих 
конструкторських бюро. Тематика формується на замов-
лення підприємств галузі; за пропозиціями викладачів що-
до реалізації своїх науково-практичних ідей; як частина 
науково-дослідних бюджетних і госпдоговірних робіт, які 
виконують викладачі кафедри; на пропозиції самих студен-
тів, що виникли в результаті аналізу потреб виробництва 
під час проходження практики. 

Магістерська робота повинна містити комплексне ви-
рішення конкретної задачі: підвищення продуктивності та 
надійності устаткування, покращення якості продукованої 
ним продукції, удосконалення технологічного процесу, 
розроблення нових технічних засобів та розширення функ-
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ціональних можливостей виконавчих механізмів, змен-
шення метало- та енергомісткості, підвищення продуктив-
ності праці, покращення умов роботи персоналу з точки 
зору охорони праці та ін. 

Допускається комплексне виконання магістерської 
роботи, коли кілька студентів працюють над розробленням 
окремих секцій (вузлів) машини або потокової лінії, ґрун-
туючись на одному технічному завданні. Виконання ком-
плексних робіт збагачує студентів досвідом колективної 
інженерної творчості. 

2.3. Зміст магістерської роботи 

Магістерська робота складається із розрахунково-
пояснювальної записки та графічної частини і повинна міс-
тити: 

- обґрунтування актуальності тематики; 
- мету та завдання, які необхідно вирішити; 
- новизну отриманих результатів; 
- на основі огляду літературних джерел та виробничих 
проблем критичний аналіз існуючого устаткування 
(механізмів, пристроїв, технологічних процесів) за 
тематикою роботи та обґрунтування прийнятого варі-
анта вирішення поставленої задачі; 

- компонувальні (кінематичні) схеми основних складо-
вих елементів об’єкта проектування; 

- конструкцію основних вузлів розробленого пристрою 
(механізмів); 

- геометричні, кінематичні та кінетостатичні розрахун-
ки механізмів; розрахунки на міцність і жорсткість 
відповідальних деталей, з’єднань; 
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- розроблені заходи щодо організації охорони праці 
при експлуатації та обслуговуванні відповідного 
устаткування; 

- техніко-економічне обґрунтування розробки; 
- висновки щодо проведеної роботи і отриманих ре-
зультатів; 

- 3D візуалізацію роботи розробленого механізму (при-
строю) (доцільно, проте не обов’язково). 
Обов’язковою складовою магістерської роботи є 

представлення результатів наукових досліджень, викона-
них під час виконання роботи та в рамках СНР. Вагомі ре-
зультати наукових досліджень подаються для опублікуван-
ня у фаховому виданні, оформлення матеріалів заявки на 
винахід, участі у конкурсах різних рівнів. 

Зміст магістерської роботи, новизна і глибина розро-
бки, якість виконання, аргументованість і грамотність ви-
кладення свідчать про підготовленість здобувача до інже-
нерної, виробничої чи наукової діяльності. 

2.4. Вимоги до графічної частини магістерської 
роботи 

2.4.1. Зміст графічної частини роботи за умови роз-
роблення (модернізації) вузла машини 

Графічна частина магістерської роботи присвяченої 
розробленню нової або модернізації існуючої конструкції 
машини (механізму, пристрою) повинна містити: 

- загальну розмірну компонувальну (кінематичну) схе-
му – 0,5÷1 аркуш формату А1; 

- схеми технологічного процесу, принципові схеми – 
0,5÷1 аркуш формату А1; 
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- креслення загальних виглядів механізмів (вузлів) на 
рівні технічного проекту (4÷5 аркушів формату А1); 

- робочі креслення деталей із розробленої конструкції – 
1 аркуш формату А1; 

- результати аналітичних досліджень – графічні залеж-
ності, циклові діаграми, номограми тощо – 1÷1,5 ар-
куші формату А1. 
На окремому аркуші формату А1 друкується тема ро-

боти, мета, актуальність, завдання, які необхідно вирішити 
та новизна отриманих результатів (див. додаток 3). 

Обсяг графічної частини проекту повинен становити 
8÷10 аркушів формату А1. 

Не рекомендується перекреслювати відомі конструк-
ції механізмів чи вузлів без внесення у них конструктивних 
змін. 

Кінематичні схеми, складальні і робочі креслення ви-
конують з дотриманням вимог ЄСКД до графічних конс-
трукторських документів (детальніші вимоги щодо оформ-
лення графічної частини проекту див. у п.1.3.2). 

У магістерській роботі обов’язковим є виконання 
усіх креслень у графічному редакторі AutoCAD. 

Якщо у роботі передбачена електротехнічна частина, 
то її графічні матеріали виконують відповідно до вказівок 
консультантів і рекомендацій з цих розділів. 

2.4.2. Зміст графічної частини роботи за умови ви-
користання засобів САПР 

Графічна частина проекту виконується на аркушах 
паперу формату А1 з дотриманням відповідних вимог 
ЕСКД. Підготовка графічної частини здійснюється у конс-
трукторському графічному редакторі AutoСad, у якому ви-
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конуються необхідні графічні побудови, вставляються тек-
стові пояснення і рисунки. Мінімальна кількість аркушів 
графічної частини – 8. 

 Графічна частина роботи за умови використання за-
собів САПР повинна містити: 

- графічне висвітлення проблеми, суті і складу завдан-
ня; можливі шляхи і напрями вирішення поставленої 
задачі з використанням комп’ютерної техніки і відпо-
відних програмних та технічних засобів; 

- графічне зображення загальної блок-схеми програм-
ного забезпечення (ПЗ), схематичні зображення взає-
модії його окремих програмних модулів – діалогових, 
розрахункових, вводу даних і виводу креслень гото-
вих, спроектованих виробів (див. додаток 9); 

- приклади графічних зображень, спроектованих за до-
помогою розробленого ПЗ виробів. 

2.5. Вимоги до оформлення розрахунково-пояс-
нювальної записки 

2.5.1. Технічні вимоги до оформлення записки 
Текст основної частини роботи поділяють на розділи, 

підрозділи та пункти. Заголовки структурних частин магіс-
терської роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИ-
СНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 
«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до 
тексту (шрифт Times New Roman 14 пт, жирний). Кожний 
розділ слід розпочинати з нової сторінки. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 
(крім першої великої, шрифт Times New Roman 14 пт, жир-
ний) з абзацного відступу, крапку в кінці заголовка не ста-
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влять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами 
(крім першої великої, шрифт Times New Roman 14 пт, кур-
сив) з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з 
двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань 
між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та тек-
стом повинна дорівнювати 3÷4 інтервалам. 

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки повинен 
становити 65÷75 сторінок формату А4 машинописного те-
ксту з полями 2,5 см (ліве) та 2 см (верхнє, нижнє і праве). 
При наборі використовувати шрифт Times New Roman 14 
пт з інтервалом 1,5.  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, 
рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами 
без знака №. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який 
включають до загальної нумерації сторінок дисертації, 
другою – завдання на магістерську роботу. На титульному 
аркуші та завданні номер сторінки не ставлять, на наступ-
них сторінках номер проставляють у правому верхньому 
куті сторінки без крапки в кінці. 

2.5.2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки 
за умови розроблення (модернізації) вузла машини 
Структура розрахунково-пояснювальної записки до 

магістерської роботи: 
Титульна сторінка 
Завдання на магістерську роботу 
Реферат 
Зміст 
Вступ. 
1. Основна частина 
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1.1. Огляд літературних джерел, їх критичний аналіз 
стосовно тематики магістерської роботи та про-
позиції щодо удосконалення (розроблення) нових 
механізмів чи пристроїв 

1.2. Розроблення (модернізація) конструкції механіз-
му (розроблення кінематичної схеми, технологіч-
ного процесу тощо) 

1.3. Розрахунок кінематичних, кінетостатичних пара-
метрів механізму (вузла, пристрою). Розрахунок 
потужності привода 

1.4. Опис конструкції механізму (із посиланням на 
графічну частину проекту) 

1.5. Розрахунок на міцність і жорсткість відповідаль-
них деталей 

Висновки до розділу 
2. Розділ з охорони праці 
3. Техніко-економічне обґрунтування модернізації 
Висновки 
Список використаних літературних джерел 
Специфікація (додаток) 
Реферат обсягом 0,5 сторінки повинен містити відо-

мості про обсяг записки, кількість рисунків та аркушів 
графічної частини, перелік ключових слів (8÷10 слів, які 
відображають суть проекту, у називному відмінку). Рефе-
рат повинен відображати мету роботи, основний зміст та 
отримані результати роботи (див. додаток 2). 

Вступ (обсяг 2÷3 сторінки). У вступі розкривається 
сутність роботи, обґрунтовується її актуальність, форму-
люється мета, окреслюються шляхи вирішення поставленої 
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задачі та подається коротка анотація новизни отриманих 
результатів. 

Актуальність роботи. Шляхом критичного аналізу 
та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми обґрун-
товується актуальність і доцільність роботи для розвитку 
відповідної галузі науки чи виробництва. 

Мета магістерської роботи випливає із її теми і по-
винна відображати кінцевий результат. Метою роботи мо-
же бути розроблення (модернізація) устаткування чи при-
строю, розроблення програмних засобів. 

Завдання магістерської роботи визначають основні 
напрямки досягнення поставленої у роботі мети. При фор-
мулюванні завдань слід враховувати, що опис вирішення 
цих завдань складе зміст розділів та підрозділів роботи, 
назви яких співзвучні поставленим завданням. 

Новизна отриманих результатів. Викладаються ар-
гументовано та лаконічно основні результати отримані у 
роботі. До таких результатів можуть бути віднесені: розро-
блення нових принципових та кінематичних схем механіз-
мів та їх удосконалення; удосконалення технологічного 
процесу; розроблення нових та удосконалення існуючих 
методик розрахунку механізмів; аналітичне (експеримен-
тальне) визначення технологічних навантажень; нові конс-
труктивні рішення; розроблення та удосконалення програ-
мних засобів. 

Приклад формулювання актуальності роботи, мети, 
завдання та новизни отриманих результатів наведено у до-
датку 3. 
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Основна частина (обсяг 40÷50 сторінок). Основна ча-
стина проекту присвячена безпосередньо технічній частині 
роботи. Вона складається із кількох підрозділів.  

Огляд літературних джерел, їх критичний аналіз сто-
совно тематики магістерської роботи та пропозиції щодо 
удосконалення (розроблення) нових механізмів чи при-
строїв. Студент аналізує та критично осмислює відомі ме-
ханізми (пристрої, устаткування), вказує на їх характерні 
недоліки. У випадку розроблення нового способу чи при-
строю слід провести патентний пошук, результати якого 
відобразити у записці. Оглядова частина проекту завершу-
ється висновками, в яких стисло (1÷2-ма реченнями) під-
сумовуються результати проведеного аналізу і окреслю-
ються шляхи вирішення поставленої у темі проекту задачі. 

Розроблення кінематичної схеми та конструкції меха-
нізму, їх опис та розрахунок механізму проводиться у пос-
лідовності описаній у п.1.3. Обов’язковою умовою для 
проведення розрахунків і графічного (табличного) відтво-
рення їх результатів є застосування сучасних 
комп’ютерних програм (MathCAD, Excel та ін.). 

Розділи з охорони праці та техніко-економічне обґру-
нтування розробки  виконують згідно з методичними вка-
зівками, розробленими відповідними кафедрами. Обсяг 
кожного із зазначених розділів − 8÷10 сторінок. Матеріал 
цих розділів має бути тісно пов’язаний з тематикою магіс-
терської роботи, висвітлювати сучасні тенденції щодо ер-
гономіки, екології та охорони праці (розділ з охорони пра-
ці) та використовувати сучасні методики розрахунку техні-
ко-економічних показників технічних рішень (розділ з еко-
номіки). 
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Висновки. У першому пункті висновків коротко ви-
світлюються недоліки механізму, що модернізується та 
задача, яку слід вирішити. Далі у висновках розкривають 
результати, що отримані при вирішенні завдань сформу-
льованих у вступі до роботи. Необхідно наголосити на які-
сних і кількісних показниках отриманих технічних резуль-
татів, результатах покращення умов праці обслуговуючого 
персоналу виходячи із забезпечення охорони праці, вказати 
на економічну доцільність впровадження розробленої 
конструкції чи технологічного процесу. 

Список використаних джерел оформляється у алфа-
вітному порядку згідно з вимогами (див. додаток 4). 

Специфікацію виконують згідно з вимогами ЄСКД за 
відповідною формою (див. додаток 5). 

2.5.3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки за 
умови використання засобів САПР 

В оглядовій частині стан проблеми за темою роботи  
повинен бути доповнений критичним аналізом програмних 
і технічних засобів, що використовуються у роботі для ви-
рішення поставлених завдань. 

У висновках до оглядової частини формулюється об-
ґрунтування щодо використання обраних програмних і тех-
нічних засобів у магістерській роботі. 

Основна частина роботи повинна містити: 
- частину з методичним забезпеченням або теоретичну 
частину, в якій висвітлюються математичні методи 
вирішення поставлених у роботі завдань; при цьому 
наводяться необхідні розрахункові схеми і рисунки; 
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- частину з поясненнями загальної структури програм-
ного забезпечення, блок-схему ПЗ і опис взаємодії 
окремих програмних модулів; 

- частину з описом розроблених програмних модулів; 
при цьому наводяться (мовою програмування) тексти 
програмних модулів (повністю або частково) з відпо-
відними поясненнями розрахунків або дій, що вико-
нуються даними модулями; 

- основна частина завершується наведенням прикладів 
розрахунків, графічних побудов або інших дій, вико-
наних за допомогою розробленого програмного за-
безпечення;  

- висновками щодо переваг і доцільності використання 
розробленого ПЗ. 

2.6. Графік виконання та порядок захисту магіс-
терських робіт 

На початку виконання роботи на дошці оголошень 
кафедри вивішується графік консультацій викладачів з ма-
гістерської роботи. За результатами щотижневих консуль-
тацій керівники оцінюють у відсотках обсяг виконаної сту-
дентом роботи відповідно до індивідуального графіку у 
завданні про що доповідають на засіданнях кафедри. 

Для захисту магістерських робіт та проведення дер-
жавних іспитів щорічно організовується державна екзаме-
наційна комісія (ДЕК), що формується за поданням кафед-
ри і затверджується наказом ректора. До складу комісії 
входить голова, його заступник – проректор із науково-
педагогічної роботи, консультанти із розділів з охорони 
праці та економіки, представники із виробництва, провідні 
викладачі кафедри випускової кафедри. Голова комісії при-
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значається наказом по Міністерству освіти і науки України 
за поданням ректора академії із провідних спеціалістів з 
виробництва або навчальних чи наукових закладів. За слу-
жбовими посадами до складу ДЕК входять декан факульте-
ту комп’ютерної поліграфічної інженерії та завідувач ка-
федри ККППВ. 

Рецензування магістерських робіт здійснюють викла-
дачі кафедри ККППВ або фахівці з виробництва чи інших 
кафедр УАД (навчальних закладів).  

За умови виконання комплексної роботи кількома 
студентами їх захист здійснюється всіма виконавцями про-
тягом одного засідання ДЕК. 

Захист магістерських робіт здійснюється публічно на 
відкритому засіданні ДЕК на кафедрі у наступній послідо-
вності. Голова ДЕК надає студенту час для доповіді (12÷15 
хвилин), протягом якого він повинен сформулювати мету, 
актуальність, задачі роботи, новизну отриманих результа-
тів, обґрунтувати прийняті технічні рішення, коротко розк-
рити зміст роботи, вказати на переваги розробки з точки 
зору охорони праці та техніко-економічної доцільності. 
Доповідь завершується висновками, у яких слід акцентува-
ти увагу на отриманих кількісних та якісних показниках. 

Після доповіді здобувача секретар ДЕК зачитує реце-
нзію на роботу. Студент надає відповіді на зауваження ре-
цензента. Далі голова і члени комісії, а також присутні в 
залі задають студенту запитання по тематиці магістерської 
роботи та з предметів передбачених навчальним планом зі 
спеціальності. Після завершення публічного захисту на 
закритій частині засідання ДЕК, беручи до уваги якість 
виконання роботи, рецензію на неї, рівень захисту і повно-
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ту відповідей на запитання ДЕК виставляє за захист оцінку 
за п’ятибальною системою: «відмінно», «добре», «задові-
льно»  або «незадовільно». Рішення ДЕК щодо оцінки та 
присвоєння студенту кваліфікації «Науковий співробітник 
з інженерної механіки» із видачею диплома магістра прий-
мається відкритим голосуванням простою більшістю голо-
сів членів комісії, які брали участь у захисті. У випадку 
рівності голосів «за» і «проти», голос голови ДЕК є пере-
важаючим. 

Студентам, що мають не менше 75% оцінок «відмін-
но» вручають диплом «з відзнакою». Також за результата-
ми роботи ДЕК найкращі роботи рекомендуються до впро-
вадження, а найкращі студенти – до навчання в аспірантурі. 

У випадку незадовільного захисту магістерської робо-
ти ДЕК може дозволити студенту повторний захист на на-
ступний рік, або виконання студентом нової роботи, тему 
якої визначає кафедра ККППВ. 

За результатами захисту магістерських робіт склада-
ється звіт, в якому наводяться статистичні дані, відзнача-
ються успіхи і зауваження виявлені при виконанні та захи-
сті робіт. Кафедра на підставі звіту голови ДЕК розробляє 
конкретні заходи щодо усунення зауважень.  

Магістерські роботи зберігаються в архіві УАД про-
тягом п’яти років, після чого в установленому порядку 
списуються та знищуються. Шнуровані книги протоколів, 
стверджені підписами голови і всіх членів ДЕК, є 
об’єктами постійного зберігання. 
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Додаток 1 

Приклад оформлення титульної сторінки до курсового 
проекту 
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РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до курсового проекту із дисципліни:  
«Комп'ютерне проектування устаткування для  

виготовлення паковання» 
 

на тему: «Проект експериментального стенда для дослі-
джень виготовлення картонних розгорток ме-
тодом перекочування сегмента по нерухомій 
штанцформі» 

 
 

Виконав: 
ст. групи МП – 5м 
Буштин Р.В. 

Керівник:  
доц., канд. техн. наук 
Книш О. Б. 
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Додаток 2 

Приклад оформлення реферату до магістерської роботи  
(курсового проекту) 

 
РЕФЕРАТ 

У магістерській роботі проведено аналіз способів та 
принципових схем пристроїв (механізмів), що застосову-
ються для виготовлення розгорток картонних паковань. За 
результатами аналізу встановлено, що плоскоциліндрові 
штанцювальні преси менш енергомісткі ніж плоскі, однак 
їм притаманні невисока якість штанцювання, холостий хід 
натискного засобу тощо. Для уникнення вказаного недолі-
ку пропонується схема та розроблено конструкцію плоско-
циліндрового преса із сегментиним натискним засобом. 
Розраховано технологічні зусилля та моменти спричинені 
ними для обраного типу картонної розгортки. Розраховані 
моменти на приводному валу та потужність механізму 
привода натискного сегмента.  

Розроблено заходи щодо безпечних умов праці обслу-
говуючого персоналу, розраховано економічну доцільність 
розроблення штанцювального преса із сегментним натиск-
ним засобом. 

Магістерська робота складається із розрахунково-
пояснювальної записки на 72-х сторінках машинописного 
тексту та 8-ми листів формату А1 графічної частини. 

Ключові слова: картонна розгортка, прес, сегмент, зу-
силля, штанцювання, привод, кривошип, каретка, картонна 
заготовка. 
  



29 
 

Додаток 3 

Приклад формулювання актуальності; мети; новизни 
отриманих результатів; завдань, які необхідно вирішити 

стосовно заданої теми магістерської роботи  
(друкується на одному аркуші формату А1і додається до 

графічної частини роботи) 

Тема магістерської роботи: Розроблення штанцюва-
льного  преса плоскоциліндрового типу із сегментним на-
тискним засобом 

Актуальність роботи. Застосування плоскоцилінд-
рових штанцювальних пресів обмежується їх швидкодією 
та не завжди достатньою точністю і якістю штанцювання, 
тому роботи по їх удосконаленню є актуальними.  

Мета роботи. За результатами критичного аналізу 
штанцювальних пресів, патентного огляду, аналітичних 
розрахунків розробити конструкцію штанцювального преса 
плоскоциліндрового типу із сегментним натискним засо-
бом. 

Новизна отриманих результатів: 
- розраховано оптимальні параметри картонних розго-
рток для пакування сипкого матеріалу згідно заданого 
у завданні об’єму продукції; 

- розраховано технологічні навантаження, що виника-
ють при перекочуванні сегмента по штанцювальній 
формі та оцінено зміну моментів від дії технологіч-
них та інерційних сил; 

- на основі відомої принципової схеми з патенту Укра-
їни №112371 розроблено оригінальну конструкцію 
штанцювального преса плоскоциліндрового типу із 
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сегментним натискним засобом, що уможливлює по-
дальше його виготовлення для проведення експери-
ментальних досліджень з метою дослідження якості 
та точності штанцювання картонних розгорток про-
понованим пристроєм. 
Завдання, які необхідно вирішити у роботі: 

- провести критичний аналіз принципових схем штан-
цювальних пресів, за результатами якого окреслити 
напрямок удосконалення плоскоциліндрових штан-
цювальних пресів; 

- провести оптимізацію розмірів картонних розгорток 
стосовно пакування заданого у завданні до роботи 
об’єму продукції; 

- визначити технологічні навантаження для обраного 
типу розгортки та оцінити зміну крутних моментів; 

- розрахувати кінематичні та кінетостатичні параметри 
механізму привода каретки; 

- розробити схему та розрахувати потужність привода; 
- розробити конструкцію штанцювального преса; 
- для візуалізації техпроцесу розробити 3D-анімацію 
пристрою для штанцювання розгорток шляхом пере-
кочування сегмента по штанцформі; 

- передбачити заходи з охорони праці при роботі на 
штанцювальному пресі; 

- провести техніко-економічне обґрунтування розроб-
лення конструкції штанцювального преса із сегмент-
ним натискним засобом.  
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Додаток 4 

Зразок оформлення списку використаної літератури 
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людов // Наукові записки УАД: наук.-техн. збірник –
Львів: УАД, –2014. – №3(48). – с.63-68. 
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Регей  − Львів : УАД, 2009. − 178 с. 
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упаковок: методичні вказівки до виконання практичних 
робіт. – Львів: УАД, 2011. – 36 с. 
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2010. - 128 с. 
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Додаток 5 

Приклад оформлення специфікації 
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Додаток 6 
Приклад виконання кінематичної схеми механізму 
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Додаток 7 

Приклад виконання робочого креслення деталі 
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Додаток 8 

Приклад оформлення аркуша графічної частини із  
результатами аналітичних розрахунків 
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Додаток 9 

Приклад оформлення аркуша графічної частини проекту 
за умови застосування засобів САПР  

 


