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 7.3. Загальні  питання організації виконання дипломної роботи 

1. Календарний план виконання дипломної роботи  

З метою організації ритмічної роботи студента над дипломом випускаючою кафедрою 
розробляється та доводиться до студентів графік виконання дипломної роботи (додаток Д). У 
графіку визначені конкретні терміни написання окремих розділів та параграфів дипломної ро-
боти, дата її завершення та подання на кафедру. Графік дозволяє дипломнику правильно органі-
зувати роботу, а його керівникові систематично контролювати її написання і надавати своєчасно 
наукову та методичну допомогу.   

На основі затвердженого завдання та у відповідності до графіку виконання дипломної 
роботи кожен студент розробляє особистий календарний план роботи над темою, враховуючи 
конкретні особливості об’єкта аналізу.  

У календарний план виконання дипломної роботи, записуються основні етапи роботи і 
приблизні терміни початку і закінчення. При розробці календарного плану слід керуватись на-
ступним : 

− у початковий період виконання дипломної роботи планується пошук і вивчення літера-
турних джерел; 

− далі уточнюються методичні питання аналізу об’єкта роботи та оцінюються особливо-
сті підприємства, на базі якого робота виконуватиметься; 

− добір та обробка зібраних матеріалів, аналіз інформації виконується під час прохо-
дження переддипломної практики;  

− написання тексту пояснювальної записки доцільно вести паралельно з розробкою про-
ектних пропозицій, їх обґрунтуванням; 

− на остаточну підготовку пояснювальної записки, її редагування і виправлення необ-
хідно запланувати 10-15 днів; 

− дата завершення дипломної роботи встановлюється графіком виконання дипломної 
роботи, що враховує період часу, необхідний для рецензування дипломного проекту, підготовки 
студента до захисту. 

Після узгодження з керівником календарний план оформлюється в двох примірниках і 
подається на затвердження завідувачу кафедри. Один примірник повертається дипломнику, а 
другий передається керівнику.  

2. Оглядова лекція 

Для студентів, що навчаються за програмою підготовки спеціалістів, може передбачатися 
проведення оглядової лекції, в якій висвітлюються наступні організаційні питання: 

− особливості роботи над різними темами; 

− основні етапи роботи; 

− рекомендації щодо роботи над основними питаннями розрахункової і текстової частин 
дипломної роботи; 

− підбір та використання спеціальних літературних джерел для аналітичного огляду; 

− вказівки щодо оформлення графічних матеріалів; 

− режим роботи і робочого дня; 

− недоліки дипломних робіт попередніх років і зауваження голови ДЕК; 

− поради щодо підготовки до захисту дипломної роботи та інше. 
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3. Контроль за ходом підготовки дипломної роботи 

Організація роботи з дипломниками як частина навчального процесу контролюється ви-
пускаючою кафедрою. Завідувач кафедри встановлює термін періодичних звітів студентів перед 
керівником про ступінь готовності дипломної роботи (не менше одного разу на місяць).  

Питання про хід написання дипломних робіт обговорюється  на засіданнях випускаючої 
кафедри з запрошенням усіх керівників дипломних робіт де з’ясовуються недоліки в роботі та 
шляхи їх подолання.  

Контроль за виконанням студентом календарного плану роботи над темою безпосередньо 
здійснює керівник дипломної роботи. 

Для забезпечення поетапного контролювання процесу написання дипломної роботи сту-
денти повинні написану дипломну роботу частинами подавати керівнику для перевірки з 
обов’язковою реєстрацію на кафедрі в Журналі обліку виконання дипломних робіт.  

Виконана дипломна робота, підписана студентом і консультантами, подається на перевір-
ку керівникові. На закінчену та оформлену роботу керівник дипломної роботи дає відзив. У 
ньому мають бути відображені: 

− чи представляє дипломна робота практичний інтерес для виробництва, чи має акаде-
мічний характер; 

− добросовісність студента в зборі, обробці матеріалів для дипломної роботи та їх дос-
товірність; 

− глибина розробки окремих питань теми і проявлений інтерес студента до наукових до-
сліджень; 

− повнота роботи і правильність зроблених висновків та пропозицій; 

− ставлення студента до роботи, дотримання ним програми та календарного плану; 

− участь у науково-дослідній роботі; 

− самостійність у розробці практичних рекомендацій; 

− вміння користуватись літературними джерелами; 

− відповідність вимогам кафедри як за змістом, так і за оформленням. 

У кінці відзиву керівник робить висновок про можливість допуску до захисту дипломної 
роботи на засіданні ДЕК. Приклад оформлення відзиву керівника на дипломну роботу наведено 
у додатку Н.  

Відзив керівника здається завідувачу кафедри у встановлені терміни. 

4. Керівництво дипломними роботами 

 Керівниками дипломних робіт, як правило, є викладачі кафедр факультету економічних 
наук. 

Питання щодо призначення керівників вирішується попередньо та закріплюється відпо-
відною заявою (додаток Е). При цьому враховується спрямованість наукових досліджень керів-
ників, схильність і бажання студентів, а також характер робіт, які передбачається виконувати та 
можливості здійснення методичного керівництва переддипломною практикою.  

В обов’язки керівника входить:  

- детальне знайомство з матеріалами, які зібрані для виконання дипломної роботи; 

- складання завдання на дипломну роботу, надання допомоги в розробці детального плану 
роботи і підборі літератури; 
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- надання консультації щодо вибору методів аналізу, правильних узагальнень і висновків, 
економічного обґрунтування рекомендацій. 

При цьому керівник повинен сприяти проявленню ініціативи і самостійності з боку сту-
дента у вирішенні поставлених питань. Студент за час роботи над дипломною роботою повинен 
проявити всі свої здібності і можливості, вклавши в роботу знання та уміння.  

Велике значення для успішної роботи має контакт, який досягається у сумісній роботі ке-
рівника зі студентом, дотримання графіка консультацій, своєчасна перевірка ходу виконання ро-
боти. Наприкінці терміну роботи над дипломом керівник повинен кінцево перевірити і завізува-
ти всі матеріали, підготовлені до захисту, та написати відзив. Структура відзиву наводиться у 
додатку Н. 

Слід зазначити, що за прийняті в дипломній роботі рішення, правильність розрахунків, 
оформлення таблиць і всіх матеріалів відповідає студент – автор роботи . 


