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Вимоги до пояснювальної записки  та доповіді при захисту 

Методичні рекомендації 
 
 

ЗМІСТ 
1 Призначення 
2 Вимоги що до оформлення пояснювальної записки (ПЗ) 
3. Особливості заповнення титульного аркуша та аркуша завдання 
4. Завдання презентації та доповіді 
5 Оформлення слайдів презентації 
 
 
1 ПРИЗНАЧЕННЯ  
 
Ці рекомендації розроблено для виконання курсового проекту з дисципліни 

Моделі загального управління якістю (МЗУЯ)  восени 2017 року.   
Ці рекомендації можуть бути використано при виконанні будь якого курсового 

проекту або роботи, при найми, що виконуються під керівництвом Єгорова А.Б. 
Повнота виконання цих вимог враховується в загальній оцінки за курсову 

роботу (проект). 
 
2 ВИМОГИ ЩО ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ (ПЗ) 
 
1) ПЗ записана у електронний файл в форматі Word 2003. Назва файлу 

складається з короткої назви учбової дисципліни, прізвища автора та року 
видання. Наприклад «МЗУЯ Бабаріка 2017»; 

2) ПЗ роздрукована на папері в форматі А4, друк односторонній; 
3) Загальна кількість сторінок не більше 20 арк. 
4) Мова ПЗ українська або англійська 
5) Поля зліва – 2,5 см, з права – 1 см, знизу, зверху – 2 см; 
6) Шрифт Arial (абоTimes New Roman) – 12,– між строковий інтервал 1; 
7) У нижньому колонтитулі ставимо порядковий номер сторінки та їх загальну 

кількість; 
8) У верхньому нижньому колонтитулі ставимо повне ім’я файлу. 
9) Текст ПЗ складається з розділів та підрозділів. Обов’язкова їх нумерація. 

Назву розділу та підрозділу виділяємо жирним. Назву розділу пишемо великими 
літерами. Назву розділу та підрозділу відокремлюємо від тексту вільними строками 
знизу та зверху. 

10) Малюнки повинні бути у форматі VISIO; зображення з інших джерел 
конвертуються у формат JPG. 

11) Таблиці та малюнки мають бути пронумеровані та мати свої назви; 
12) Усі формули мають сковзну нумерацію. Редактор оформлення формул – 

Math Type. 
13) Посилання на інформаційні джерела робити прямо в тексті (бажано робити 

інтерактивні посилання). 
14) Терміни в ПЗ повинні відповідати ІСО 9000 або іншому відповідному 

нормативному документу. 
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3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ТА АРКУША 
ЗАВДАННЯ 

 
Титульний лист та лист завдання виконуються за формою, що наведена 

тут.    
Все, що замальовано червоним, заповнюється студентом виходячи з власного 

розуміння та кваліфікації. Винятком є частина титульного аркуша, де наводяться 
прізвища членів комісії. Перше прізвище – це прізвище безпосереднього керівника 
роботи. Два других члена комісії – це назначені викладачі кафедри МТЕ. Їх прізвища 
може назвати керівник роботи. Як що він не змозі цього зробити – оставляємо місце 
для заповнення пензликом.           

 
На аркуші завдання є позиція «3. Вихідні дані до роботи». Це умови 

виконання роботи, аналог технічного завдання. 
Для конкретної роботи (проекту) з конкретної дисципліни переносним сюди дані 

з розділу «2.2 Завдання курсової роботи» відповідних методичних вказівок що до 
виконання роботи (проекту). 

 
 
4 ЗАВДАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ДОПОВІДІ 
 
1) Проілюструвати доповідь та матеріал ПЗ. Тому на плакати виносимо 

малюнки, графіки, діаграми, формули, порівняльні таблиці. Не виключається і 
текстовий матеріал. 

2) Заохотити слухачів. Потрібно представити оригінальний, інтересний 
матеріал. Необхідно врахувати компетентність слухачів. 

3) Доставити слухачам задоволення. На плакати потрібно дивитися с 
задоволенням, плакати треба пронумерувати, кожен плакат повинен мати назву, фон 
плаката робити світлим, малюнки та формули – контрастними. 

4) Проявити свою компетенцію. Не читати доповідь з листа (але краще гарно 
читати, чим погано «мекати». Вільно володіти термінами (знати їх визначення), що 
використовуються.  

5) Довести до слухачів високій рівень якості вашої роботи. Довести цілі та 
завдання проекту. Представити матеріали по всім розділам пояснювальної записки. 
Привести виводи, в яких доведено досягнення мети та завдань проекту. 

6) Приховати недоліки. Не виносити на плакати (розгляд слухачів) матеріали, 
з якими ви знайомі погано. 

7) Не випробувати терпіння слухачів.  Час доповіді – 10-12 хвилин. 
 
 
 
5 ОФОРМЛЕННЯ СЛАЙДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
 
1) Тип файлу Power Point версії 2003 року. Назва файлу презентації співпадає 

з назвою файлу пояснювальної записки. Назва файлу складається з короткої 
назви учбової дисципліни, прізвища автора та року видання. Наприклад «МЗУЯ 
Бабаріка 2017» 

2) Усі слайди пронумеровано, кожен слайд має назву. 
3) Фон слайдів світлий 
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4) Перший слайд дає інформацію про назву учбової дисципліни, тему проекту, 
автора так рік видання 

5) Таблиці та малюнки пронумеровано та мають назву. 
6) Не треба навантажувати слайди усякими ефектами. 
 
 
Примітка. Форми титульних сторінок, вимоги до пояснювальної записки та 

презентації, методики виконання курсових проектів знаходяться у БІБЛІТЕКІ 
(форми СМК) 

 
 
 


