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Методичні вказівки розглянуті і схвалені на засіданні кафедри та 

рекомендовані до видання. 

 Затверджено на засіданні кафедри видобування нафти, газу та конденсату 

та в навчально-науковому інституті хімічних технологій та інженерії (ННІХТІ). 

Протокол ННІХТІ № 10 від 29 червня 2021 р.  

 

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної магістерської 

роботи для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» (українською та 

англійською мовами - білінгва) / Укладачі: Фик І.М., Білецький В.С., Донський 

Д.Ф., Римчук Д.В., Фик М.І., Варавіна О.П., Яцкевич О. О., Бурова М.Я., 

Корягіна Н.О. – Х. : НТУ «ХПІ», Інститут хімічних технологій та інженерії. – 

2021. – 60 с.  

 

Запропоноване видання містить загальні вимоги до структури та змісту 

магістерської роботи, методичні вказівки й рекомендації щодо організації та 

здійснення наукового дослідження, написання й оформлення магістерської 

роботи, підготовки та порядку її захисту. Для студентів, викладачів, наукових 

керівників магістерських робіт. Тексти розділів методичних рекомендацій 

подано на двух мовах, які найчастіше практикуються в магістерських роботах.  
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ЗМІСТ 

ВСТУП 

1. Загальні вимоги та положення. 

2. Перший розділ.  

  Формулювання проблеми,  аналіз  вихідних даних та наукових джерел.  

  

3. Другий розділ. 

   Аналітико-дослідницький, методологічний. 

 

4. Третій розділ.  

    Проектний, проектно-конструкторський, проектно-рекомендаційний. 

 

5. Четвертий  розділ. 

   Економічні дослідження. Техніко-економічна оцінка. 

 

6. П’ятий (або четвертий, якщо без використання економічного).  

   Охорона праці, безпеки життєдіяльності, комплексної безпеки, екології 

 

7. Правила формування та змістовний склад висновків. 

 

8. Оформлення роботи. Загальні додаткові положення. 

9. Правила нумерації.   

10. Правила оформлення графіків та рисунків в розділах роботи. 

11. Правила оформлення таблиць  в текстах роботи. 

12. Правила оформлення формул в текстах роботи. 

13. Вимоги до оформлення додатків. 

14. Приклади оформлення окремих аркушів роботи. 

        14.1. Зразок оформлення реферату. 

        14.2. Зразок оформлення переліку умовних скорочень. 

        14.3. Зразок оформлення зовнішньої рецензії на дипломну магістерську 

роботу. 

        14.4. Зразок оформлення відгуку на роботу. 

15. Правила та особливості оформлення переліку використаних джерел. 

Використані джерела.  

Додаток А:  Зразок оформлення титульного пакету аркушів (5 перших сторінок 

магістерської дипломної роботи), ілюстрації, таблиці, формули. 

 Дадаток Б. Методичні рекомендації англійською мовою. 
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ВСТУП 

 

Система навчання у ВНЗ повинна дати ґрунтовні знання, закласти основи 

самовдосконалення майбутнього фахівця. Дипломна магістерська робота є 

важливою формою самостійної освітньої діяльності студента, у процесі 

підготовки  якої він здобуває знання, вміння та навички у проведенні наукових 

досліджень з конкретної прикладної теми. Захист магістерської роботи є 

завершальним етапом навчальної та наукової підготовки майбутніх фахівців до 

практичної діяльності.  

Метою підготовки дипломної магістерської роботи є набуття студентом 

навичок вироблення науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на 

вирішення актуальних досліджуваних проблем нафтогазової галузі на основі 

самостійного науково-теоретичного, аналітичного та практичного досліджень  

технологій та обладнання, окремих вузлів та механізмів, проблем, процесів, 

діяльності відповідних організацій / установ. 

Виконання дипломного магістерського дослідження потребує від 

студента глибокого осмислення професійної проблеми, комплексного 

оволодіння матеріалом і методами самостійного дослідження та послідовного 

викладання результатів, практичне застосування теоретичних знань для 

вирішення конкретних інженерних задач, завдань щодо розбудови та 

вдосконалення нафтогазової справи та інженерії.  

Даний документ спирається на Міжнародні та Міждержавні стандарти, 

Державні стандарти України (ДСТУ), зокрема Закон України про вищу освіту 

від 01.07.2014 № 1556-VII та НТУ «ХПІ» (зокрема, СТЗВО-ХПІ-2.01-2018), 

чинні в Україні стандарти та нормативи відображення схем, рисунків, таблиць, 

відповідних позначень, галузеві стандарти, стандарти підприємств, конкретизує 

та уточнює вимоги та особливості підготовки магістерської дипломної роботи 

на випусковій кафедрі видобування нафти, газу та конденсату Навчально-

наукового інституту хімічних технологій та інженерії. 
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1. Загальні вимоги та положення. 

- всі розрахунки в роботі повинні бути виконані в системі СІ; 

- магістерська дипломна робота не повинна містити плагіату згідно із 

Законом України про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII; 

-  загальний обсяг  пояснювальної записки, як правило, не повинен бути 

меншим 80 і більшим 100 сторінок; 

- кількість використаних джерел не повинна бути меншою 10 в частині 

англомовних, з індексами DOI, що надруковані в системах індексації  

Сopernicus, Scopus, Web of Science та інш. 

Загальна кількість джерел літератури, як правило, не може бути меншою  

35 або більшою 80; при цьому рекомендується використовувати літературу, яка 

вийшла друком, або електронні публікації, що оприлюднені протягом останніх 

5-7 років; при цьому посилання на літературу та джерела виконуються згідно 

чинного Стандарту України. 

-  30 % від загального обсягу роботи має припадати на 2 та 3 розділ; 

- креслення, лістинги програм, структури алгоритмів, елементи 

презентаційних матеріалів виносяться у додатки (рекомендується не більше 20-

30% обсягу всієї роботи); 

- робота повинна бути присвячена вирішенню однієї інженерної задачі 

(опис постановки задачі обов’язковий) та мінімум один елемент новизни 

(наукової або патентної); 

- робота повинна мати мінімум один відгук (керівника магістранта) та 

одну зовнішню рецензію; 

- робота повинна бути завізованою в частині економічних досліджень та 

розділу охорони праці та безпеки життєдіяльності тощо викладачами 

профільних кафедр до початку попереднього захисту; 

- магістерська дипломна робота оформлюється на аркушах формату А4 

(аркуші А3 складаються гармошкою з двома вертикальними згинами), окрім 

додатків (де можуть бути підшитими листи не більше формату А2); 

- друкується робота на чорно-білому принтері шрифтом №14 (в т.ч. 

підрисункові підписи та назви таблиць), але допускаються тексти на рисунках 

та всередині таблиць, формул меншими літерами (але не менше 10 кегля); 

- кольоровий друк допускається лише для рисунків для кращого 

сприйняття та опису матеріалу, а також у випадку моделювання технологічних 

процесів та пристроїв. У випадку використання кольорового друку, рисунки 

повинні бути описаними в текстах з поясненням позначень, в т.ч. сенсу 

позначення різними кольорами; 

- у формулах допускається розмір літер індексів не менше 10 кегля, де 

основні параметри чи аргументи повинні мати розмір не менше 14 кегля; 

- робота повинна  мати мінімум 4 розділи без урахування вступу, 

висновків, джерел та додатків, які не є розділами та не нумеруються  як 

розділи;  

- приклад форматування текстів в редакторі Word надається студенту у 

вигляді файлу прикладу (темплейт.DOC) працівниками кафедри, що 
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відповідають за нормативний контроль дипломних робіт. Зразок оформлення 

титульного пакету (перших п’яти аркушів) наведено в Додатку; 

- нумерація сторінок починається з першого титульного аркуша пакету 

титульних аркушів (див. Додаток), але відображають номери сторінок 

починаючи із вступу;  

- кожен розділ завершується висновками, які можуть бути відокремлені 

від основного тексту розділу абзацом «Висновки» або фразами «Таким чином, 

…», «Отже, …».  

Магістерська дипломна робота не може бути представленою з 

рукописними виправленнями, або мати окремі сторінки написані рукою. Вона 

повинна бути зробленою з дотриманням чинних стандартів та вимог держави 

Україна, НТУ «ХПІ», а також даних Методичних рекомендацій.  

 

2. Перший розділ.  

Формулювання технічної задачі, аналіз вихідних даних та наукових 

джерел. 

 

Наприклад, технічної задачі проектування та інтенсифікації видобування 

нафтогазових флюїдів на різних стадіях експлуатації родовища, аналіз 

геологічної та геофізичної інформації, даних натурних досліджень, проектних 

вишукувань, виконаних сервісних послуг, виробничих даних різного характеру, 

даних лабораторних експериментів, даних експертних оцінок, інститутів та 

організацій. 

У розділі може бути не лише огляд та аналіз наукових джерел. За 

наявності промислової інформації або від організацій, установ, лабораторій та 

т.і., остання може бути вигідно залученою, включеною та проаналізованою.  

У цьому розділі робиться максимальна кількість посилань на джерела та 

літературу,  решта посилань стосуються окремих аспектів і результатів 

самостійної дослідницької роботи, що наведені в наступних розділах. 

На основі аналізу вихідних даних та наукових джерел формулюється 

технічна задача, вирішення якої ставиться за мету у дипломній роботі. Вона 

погоджується з керівником магістерської роботи. 

Огляд і аналіз рекомендується будувати за правилом «від великого – до 

малого» (чи від «більшого до меншого»), наприклад, спершу описати регіон, 

родовище, видобувну площу, продуктивний горизонт, пласт тощо, далі – об’єкт 

та предмет дослідження і після цього поступово переходити до детального їх 

опису.  

Перший розділ повинен логічно сприйматись та доводити, що 

представлене дослідження має актуальність, елементи науково-технічної 

новизни. При цьому, слід спиратися на порівняльний аналіз різних даних та 

джерел.  

На основі виконаного огляду і аналізу в кінці розділу формуються задачі 

досліджень, які логічно витікають з викладеного оглядового та аналітичного 

матеріалу та мають з ним причинно-наслідковий зв’язок. Сформульовані задачі 

досліджень виконують роль «Висновків» по першому розділу. 
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3. Другий розділ. 

Аналітико – дослідницький, методологічний.  

 

У другому розділі аналізуються вихідні дані для розрахунків та 

детального аналізу (або проектно-конструкторських, системотехнічних, 

алгоритмічно-програмних робіт, моделювання тощо) за темою роботи. 

Розділ передбачає знаходження, розрахунки та аналіз кількісних та 

якісних показників стану та розвитку предмету досліджування, мета якого – 

отримання обґрунтованих даних, що дають змогу вирішувати проблемні 

питання загалом та їх можливі варіанти. Він включає таблиці, в яких вихідні 

дані вже згруповані для розрахунково-графічних робіт.   

Джерелом вихідної інформації можуть бути планові і фактичні показники 

діяльності, режимні карти, схемно-організаційна, стандартизована, статистична 

та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, 

експертних опитувань і обстежень, евристичних даних та інших методів 

збирання первинної інформації, які використовує студент під час стажування. 

Текст доцільно підтверджувати реальними документами, посилання на які 

наведено в літературі або які подано додатках, і обов‘язково супроводжувати 

стислим коментарем. Для написання цих підрозділів студент має зібрати 

фактичні дані під час виконання магістерської програми і переддипломної 

практики. Особливе значення має правильне узагальнення та опрацювання 

накопиченого фактичного матеріалу, групування та опрацювання інформації, 

на основі чого проводиться кваліфікаційний аналіз, обґрунтовуються 

пропозиції. 

Аналіз має бути спрямований на виявлення переваг і недоліків, ризиків, 

на розкриття резервів, певних можливостей які надалі можуть бути використані 

для вирішення певних питань. Завершується аналітичний розділ оцінкою 

одержаних результатів. Структура та зміст другого розділу повинні бути 

аналітичними і залежати від специфіки дипломної магістерської роботи.  

Орієнтовний обсяг другого розділу – не більше 40 % основного змісту 

дипломної магістерської роботи. Другий розділ (3-4 підрозділи), забезпечуючи 

логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного 

третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння 

використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.  

В аналітичному розділі подають:  

• виклад загальної методики та основних методів дослідження; при цьому 

вказують які методи застосовані, чи є вони стандартними, чи оригінальними 

(авторськими, вдосконаленими); 

• опис проведених теоретичних та / або експериментальних досліджень;  

• аналіз і узагальнення результатів дослідження, яким присвячений даний 

розділ.  

Рекомендується порівнювати одержані результати з результатами-

аналогами, одержаними провідними фахівцями на основі аналізу літературних, 

статистичних та інших інформаційних джерел. 
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Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, моделі мають 

супроводжуватися тлумаченнями (коментарями) та висновками, які дають 

змогу визначити суть процесів, що спостерігаються в досліджуваному об’єкті, 

конкретній лінії (ділянці) виробництва, описані їх особливості та тенденції. При 

цьому треба також зосередити увагу на виявленні невикористаних резервів, 

ресурсних запасів (наприклад, за балансових), інноваційних перспектив. Аналіз 

проблеми повинен здійснюватися з урахуванням чинників, особливостей, 

позитивних і негативних аспектів, дій чи впливів. 

Висновки по другому розділу повинні мати не констатабельний, а 

посутнісний характер. Тобто розкривати суть інноваційних пропозицій, 

результатів моделювання об’єкту, порівняльного аналізу, патентоспроможність 

запропонованого (використаного) технічного рішення тощо на базі самостійної 

роботи студента.  

 

4.Третій розділ. 

Проектний, проектно-конструкторський або проектно-рекомендаційний.  

 

Завданням третього, проектного, проектно-конструкторського або 

проектно-рекомендаційного розділу дипломної магістерської роботи є проектна 

реалізація конкретних технологічних та технічних рішень, конструкцій, 

принципових схем технологічних процесів, їх технологічних карт, які 

запропоновані і досліджені у другому розділі і включають оптимальні 

(раціональні) режимні параметри, оперування параметрами розвитку (розробки, 

технічного переоснащення, реконструкції, еволюції) та діяльності галузевого 

підприємства, технологічно-організаційної одиниці/виробничої лінії (техніко-

економічна стратегія, консультативний проект, розроблення концепції 

розвитку, моделі реорганізації, розробки родовищ загалом, життєвого циклу 

технологічно-організаційної одиниці). Це виконується на базі основних 

теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що 

викладені в першому розділі, а також висновків проведеного у другому розділі 

дослідження та з урахуванням зарубіжного досвіду за темою дослідження.  

В цьому розділі студентом виконуються стандартні проектні та/або 

проектно-конструкторські процедури, розрахунки із застосуванням сучасних 

методів та засобів.   

 

5.Четвертий розділ.  

Економічні дослідження. Техніко-економічна оцінка. 

 

У розділі виконується порівняльний економічний розрахунок відомого і 

запропонованого технічного (технологічного) рішення. Зокрема, варіантів 

технологічних схем видобування нафтогазових флюїдів. Економічні 

розрахунки виконуються стандартними методами на основі запропонованих у 

розділі 2 інноваційних рішень. При цьому обов’язково враховуються 
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регламенти видобувних, ремонтних та ін. робіт на нафтогазовидобувному 

об’єкті.  

У випадку одержання екологічного, безпекового чи ергономічного ефекту 

економічні розрахунки можна не проводити. 

 

6. П’ятий (або четвертий, якщо без економічного) розділ.  

Охорони праці, безпека життєдіяльності, комплексна безпека, екологія. 

 

Завдання та вимоги до розділу надаються профільною кафедрою не 

пізніше 0,5 року до початку попереднього захисту. При цьому враховується 

тема та інноваційна складова магістерської дипломної роботи. 

 

7. Правила формування та змістовний склад висновків. 

 

Висновки, обсяг яких не повинен перевищувати 3 сторінок, є 

завершальним етапом виконаної дипломної магістерської роботи. 

На початку підрозділу зазначається яка науково-технічна (інженерна) 

задача чи проблема і яким шляхом вирішена у роботі і який основний результат 

отримано. 

Висновки мають також містити: 

• прийняті за основу вихідні теоретичні положення;  

• короткі підсумки за результатами наукового дослідження та 

прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і 

негативних сторін, а також нереалізованих можливостей;  

• перелік робіт, спрямованих на вирішення проблеми, підвищення 

ефективності функціонування об’єкту дослідження;  

• отримані якісні та кількісні показники;  

• можливі варіанти реалізації запропонованих у дипломній магістерській 

роботі технічних рішень.  

Саме тут коротко наводяться найважливіші теоретичні положення, які 

містять формулювання вирішеної проблеми, оцінку результатів дослідження з 

точки зору відповідності мети дипломної магістерської роботи та визначеним у 

першому розділі завданням. Тут окреслено елементи наукової та/або патентної 

новизни, пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного об’єкту. У висновках 

не можуть подаватися пропозиції, які не були розглянуті в роботі. Саме здобуті 

результати теоретичного і практичного проведеного наукового дослідження 

засвідчують рівень наукової та фахової підготовки студента.  

Результати четвертого та п’ятого розділів викладаються констатабельно. 

 

8.  Оформлення переліку використаних джерел. 

У Переліку використаних джерел і літератури за темою дипломної 

магістерської роботи студент обов’язково має зазначити прізвище та ініціали 

автора, назву роботи, видавництво, місце та рік видання, сторінки 

використаного матеріалу, що цитується автором. Якщо до списку входять 

журнальні публікації, то необхідно вказати прізвище та ініціали автора, назву 
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статті, рік видання, номер та використані в роботі сторінки (Додаток Н). 

Визначення і добір матеріалу для наукового дослідження студент здійснює 

самостійно, консультуючись із науковим керівником. Важливим етапом є 

визначення необхідних джерел (нормативних, статистичних, звітних, наукових 

публікацій у періодичних виданнях тощо) основної та допоміжної літератури, 

насамперед монографічних досліджень, які мають розділи, що стосуються 

окремих питань роботи. Студент зобов’язаний знайти найповніші джерела для 

розкриття теми роботи, на їх основі показати дослідницьку новизну обраної 

проблеми й уміти охарактеризувати ці джерела. Відповідно до передбачуваної 

теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні 

джерела (книги, брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи і 

складає проект плану, який обговорює з науковим керівником. Важливим на 

цьому етапі є вивчення та аналіз літературних джерел.  

Для складання бібліографії з теми наукової роботи студент використовує:  

• нормативно-правові акти за напрямом дослідження проблеми; 

 • систематичні каталоги, в яких назви творів розташовані за галузями 

знань; 

• алфавітні каталоги, в яких карточки на книжки розташовані в 

алфавітному порядку прізвищ авторів; 

• предметні каталоги, що містять назви публікацій з конкретних проблем і 

спеціальностей;  

• бібліографічні довідникові видання за спеціальністю;  

• статистичні джерела та інтернет-ресурси.  

Для добору періодичної літератури необхідно звернутися до покажчиків 

статей, опублікованих упродовж календарного року і розміщених у кінці 

останнього номера журналу за кожен рік видання. Складений студентом 

перелік джерел, необхідний для вивчення під час роботи над дипломної 

магістерською темою, погоджується з керівником. Керуючись складеним 

переліком джерел, студент приступає до їх вивчення. Після попереднього 

ознайомлення з літературними джерелами і складанням особистої невеликої 

бібліографічної картотеки з теми, доцільно приступати до глибшого 

опрацювання їх на основі повторного читання. За допомогою керівника студент 

визначає послідовність ґрунтовного вивчення літератури. Повторне 

опрацювання джерельної бази сприяє виокремленню та усвідомленню 

основних думок і положень, висунутих автором публікації, їх аналізу та 

опрацюванню, що спонукає студента до систематизації, узагальнення та 

вироблення відповідних висновків, виокремленню невирішеного, недостатньо 

дослідженого, на чому має сконцентрувати свої зусилля дослідник. Результатом 

вивчення літератури за темою дипломної магістерської роботи повинно стати 

виробленням кінцевого варіанту змісту, який затверджується науковим 

керівником.  

 

Оформлення переліку використаних джерел і літератури.  
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Перелік використаних джерел і літератури розміщується після основного 

тексту роботи. До нього необхідно внести джерела, на базі яких здійснюється 

аналіз, та спеціальну літературу з теми, яка досліджується, і на яку в роботі є 

посилання або з якою автор ознайомився, з якої запозичив концепцію, 

інформацію. Це свідчить про рівень вивчення досліджуваної проблеми і 

навичок роботи з джерельною базою та науковою літературою. Перелік 

використаних джерел і літератури не може містити публікації, на які автор 

дипломної магістерської роботи не робив посилання, не згадував авторів чи їх 

публікацій. Відомі різні способи формування переліку використаних джерел і 

літератури: в алфавітному порядку, згідно з посиланнями у тексті, рубрикація 

джерел тощо. Під час написання дипломної магістерської роботи матеріали 

розміщувати в списку використаних джерел необхідно в алфавітному порядку 

із загальною наскрізною нумерацією. Іншомовні видання розміщують у кінці 

переліку літератури. Дедалі частіше студенти використовують інтернет-

джерела. Однак зазначення лише інтернет-адреси використаних джерел є 

недостатнім. Фактично інтернет-адреси є вихідними реквізитами публікацій, а 

тому необхідно вказати за можливістю всі вихідні дані (автора, назву 

публікації, назву та номер журналу, видавництво, рік) і в кінці як режим 

доступу – інтернет-адресу. Окрім цього, необхідно зазначити, що це 

електронний ресурс. Електронні ресурси у переліку використаних джерел і 

літератури розміщуються в алфавітному порядку із загальною наскрізною 

нумерацією як і інші джерела. Здійснюючи опис публікацій у списку 

використаних джерел і літератури необхідно дотримуватися загальноприйнятих 

правил (Додаток Н).  

Потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна отримати з таких 

стандартів:  

• ДСТУ 3582 – 97 ― «Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».  

• ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікації (ГОСТ 7.88–2003, MOD)»;  

• ДСТУ 7093:2009 «Системи стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, 

поданих іноземними європейськими мовами». 

 

Загальні правила цитування використаних джерел і літератури, посилання 

на них. 

 

У тексті роботи мають бути посилання на джерела інформації (Додаток 

П), що уможливлює пошук документів, перевірку правильності їх цитування та 

сприйняття їх студентом. Посилатися доцільно на останні видання публікацій. 

На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний 

у них матеріал не входить до останнього видання.  

Загальні вимоги до цитування такі: 

 • цитати подаються мовою оригіналу та беруться в лапки; 
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 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело 

інформації у квадратних дужках, де наводять порядковий номер зі списку 

використаної літератури, наприклад, «... у працях [1 – 3]...»; 

 • якщо використовуються відомості з джерел з великою кількістю 

сторінок, то у посиланні необхідно точно вказувати в квадратних дужках 

порядковий номер використаного джерела за списком літератури та конкретної 

сторінки (чи номери сторінок) з якої взята цитата: [3, с. 16]; 

 • текст цитати наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у 

джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання.  

Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виокремлюються 

лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. 

У цих випадках використовується вираз «так званий»; • цитування 

повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без 

перекручень думок автора.  

Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без 

перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками, взятими в 

ламані дужки:  вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, 

всередині, наприкінці).  

Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він 

не зберігається; 

• за умови непрямого цитування (переказі, викладі думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, необхідно бути гранично 

точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його 

результатів і давати відповідні посилання на джерело;  

• якщо необхідно виразити ставлення автора дипломної магістерської 

роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих 

дужках ставлять знак оклику (!) або знак питання (?);  

• коли автор дипломної магістерської роботи, наводячи цитату, 

виокремлює в ній деякі слова, то робиться спеціальне застереження, тобто після 

тексту, який пояснює виокремлення, ставиться крапка, потім дефіс (. – ) і 

вказуються ініціали автора дисертації, а весь текст застереження вміщується у 

круглі дужки ( ). Прикладами таких застережень є: (курсив наш. – М.Х.), 

(підкреслено мною. – М.Х.). 

  

Приклад оформлення використаних джерел.  

 

Посилання базуються зі списку використаної літератури, складеному у 

певній ієрархічній послідовності (наприклад, 1, 2, 3, … – за алфавітом), що  

відповідає зразку, наприклад: 

 

 

 

Список використаних джерел 
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1. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено 

на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура 
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2. ДСТУ 3582 – 97 ― Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. . 

 

3. Закон України про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII. 

 

4. Методичні рекомендації щодо проведення дослідження, написання, 

оформлення та захисту магістерських робіт. / Упорядники Н.Г. Синицина, М.К. 

Орлатий. – К. : НАДУ при Президентові України, 2011. – 35 с.  

 

5. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК 

України. – 2007. – № 6. – С. 9-17.  

 

6. Патика Н.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту 

магістерських робіт [Текст] / Н.І. Патика. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 88 с.  

 

7. Стандарт університету СТЗВО-ХПІ-2.01-2018.  

 

9. Оформлення. Загальні додаткові вимоги і положення. 

Дипломна магістерська робота виконується державною (українською) або 

англійською мовою з використанням наукового стилю, чітко, без  

орфографічних і синтаксичних помилок, логічно та послідовно викладаючи 

текст. Пряме переписування матеріалів з літератури не допускається. Робота 

має бути надрукована на комп’ютері з одного боку стандартних аркушів паперу 

формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу, 28-30 рядків на сторінку, до 65 

знаків у рядку. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Сторінки повинні мати 

поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Абзацні відступи – 



15 

 

1,25 см. Надрукований текст повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність 

тексту – однакова по всій роботі. Друкарські помилки, описки, графічні 

неточності, які виявилися під час написання роботи, можна виправляти 

підчищенням або зафарбовуванням корегуючою рідиною та нанесенням на 

тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) 

комп’ютерним способом (та аналогічному стилі). На одній сторінці 

допускається не більше двох виправлень. Першою сторінкою роботи є 

титульний аркуш, який оформляється за зразком. На наступній сторінці після 

реферату подається зміст роботи із зазначенням сторінок. Зміст містить 

найменування всіх розділів та підрозділів роботи і номери їх початкових 

сторінок. Зміст має містити усі без винятку заголовки, які є в роботі, 

починаючи зі вступу і закінчуючи додатками. Кожен розділ роботи разом із 

заголовком має починатися з нової сторінки. Текст основної частини роботи 

поділяється на розділи і підрозділи згідно зі змістом. Заголовки структурних 

частин роботи "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ПЕРЕЛІК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" – друкуються 

великими літерами напівжирним шрифтом симетрично відносно тексту 

сторінки. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої 

великої) напівжирним шрифтом з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка 

не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх 

розділяють крапкою. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) 

та текстом має дорівнювати 2 інтервалам основного тексту.  

10. Правила нумерації.   

Сторінки роботи мають бути пронумеровані арабськими цифрами (у 

правому нижньому куті без тире, крапки та знака №). Нумерація має бути 

наскрізною від титульного аркуша до останньої сторінки, включаючи всі 

ілюстрації та додатки. Позначення сторінок дипломної магістерської роботи 

починається зі «ВСТУПУ».  

Розділи: РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують (як розділи та 

підрозділи). Тобто не можна друкувати «1. Вступ» чи «Розділ 4. Висновки». 

Номер розділу ставиться після слова "РОЗДІЛ". Розділи пронумеровані 

арабськими цифрами, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка 

друкують заголовок розділу.  

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер 

розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка. У кінці 

номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «1.2.» (другий підрозділ 

першого розділу), після якої в тому ж рядку друкують заголовок підрозділу. 

 Ілюстрації (рисунки, фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, 

діаграми) і таблиці необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони 

згадані вперше, або ж на наступній сторінці. Якщо ілюстрації і таблиці 
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розміщені на окремих сторінках, то ці сторінки нумерують за загальною 

нумерацією сторінок.  

Таблицю чи ілюстрацію на аркуші формату, більшого за А4, враховують 

як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті 

або в додатках. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в 

межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації 

має складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими 

ставлять крапку. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер 

ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під 

ілюстрацією.  

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу (за винятком таблиць, 

поданих у додатках). Для цього в правому верхньому куті над заголовком 

таблиці розміщується надпис: Таблиця 1.4 (четверта таблиця першого розділу) 

без крапки. Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, над її 

продовженням на наступній сторінці подається надпис: Продовження табл. 1.4. 

Назву таблиці не підкреслюють.  

Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в 

розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля 

сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) 

(перша формула третього розділу).  

 

11. Правила оформлення ілюстрацій (рисунків).  

Текст може доповнюватися ілюстративним матеріалом у вигляді графіків, 

діаграм, схем тощо. Зміст ілюстрацій має допомагати кращому розкриттю теми, 

наочно ілюструвати думки автора, відтак у тексті на кожну з них має бути 

посилання, стисле пояснення з коментарем. Підпис під ілюстрацією зазвичай 

містить такі основні елементи:  

• найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом 

«Рисунок –  »; 

 • порядковий номер ілюстрації пишеться арабськими цифрами та без 

знака номера (№);  

• тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного;  

• експлікацію (легенду) – пояснення деталей рисунку, позначених на 

ілюстрації цифрами тощо.  

 

Нумераційний заголовок (Рисунок 1.1 – , Рисунок 1.2 – ) розміщують під 

рисунком (графіком, схемою) поряд із тематичним заголовком з абзацного 

відступу. Тематичний заголовок ілюстрації розміщують після нумераційного і 

друкують напівжирним шрифтом. За необхідності далі наводять пояснювальні 

дані (експлікацію). Приклади оформлення рисунків представлено у Додатку. 

Недоцільно оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких 
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лише повторюється те, що міститься в підписі. У тому місці, де викладається 

тема, пов’язана з ілюстрацією, і де автору потрібно вказати на неї, розміщують 

посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або ж «... як 

представлено на рис. 3.1», «... як показано на рис. 3.1». 

Зразок оформлення ілюстрацій (рисунків). 

 

а 

 

Рисунок 1 –  Розрахункові залежності коефіцієнта гідравлічного опору від швидкості 
руху і втрат тиску від об'ємної витрати охолоджувальної газорідинної суміші по 

трубопроводу діаметром 100 мм при шорсткості труб 0.01 мм: 
а – залежність λ = F(w); б – залежність Δ P= F (Q). 
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12. Правила оформлення таблиць  в тексті.  

Цифровий матеріал, зазвичай, оформляється у вигляді таблиць. Слово 

«Таблиця» починають з великої літери курсивом та розміщують над таблицею у 

правому кутку (вирівнюють за правим краєм). Кожна таблиця повинна мати 

назву, яку розміщують симетрично відносно таблиці і друкують з великої 

літери напівжирним шрифтом. Заголовки граф (колонок) таблиці починаються з 

великих літер, підзаголовки, якщо вони становлять одне речення із заголовком 

– з малих, а якщо вони є самостійними – з великих. Заголовок кожної графи має 

бути по можливості коротким. Заголовки та підзаголовки граф друкують 

напівжирним шрифтом посередині колонок таблиці. Усі назви структурних 

елементів таблиці мають бути лаконічними та зрозумілими.  

У таблицях обов’язково потрібно зазначати № з/п (номер за порядком) та 

одиниці виміру. Якщо всі показники таблиці мають однакову одиницю виміру, 

то її наводять у заголовку у круглих дужках (наприклад: (%), (тис. грн.)). 

Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові величини 

в таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Таблицю 

розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було 

читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за рухом 

годинникової стрілки. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити 

на наступну сторінку. Якщо частину таблиці переносять на наступну сторінку, 

то її назву розміщують тільки над першою частиною таблиці, а заголовки граф 

повторюють над кожною наступною частиною або ж можлива заміна граф із 

заголовками на надпис над таблицею у правому верхньому кутку «продовження 

таблиці (номер)» та нижче розміщеною графою із зазначенням порядкового 

номера кожної колонки арабськими цифрами «1, 2, 3…». Посилання у тексті на 

таблиці пишуть скорочено, наприклад: «у табл. 1.2". У повторних посиланнях 

на таблиці й ілюстрації потрібно вживати скорочене слово «дивись»: 

наприклад, «див. табл. 1.2». Зразок оформлення таблиці представлено у 

Додатку.  

 

Таблиця 1 – Результати моделювання натурного експерименту для 

продуктопроводів Новотроїцького  нафтогазоконденсатного родовища. 
 

№ 

експерим

енту 

Тип 

експерименту 

Шорсткіс

ть труб, 

мм 

Діаметр 

продуктопр

оводу, мм 

Об'ємна 

витрата 

суміші, м
3
 / с 

Падіння тиску 

на ділянці, 

МПа 

1 Натурний 0.01 100 0.5 3.2 

1 Модельний 0.01 100 0.5 3.381 

2 Натурний 0.05 100 0.5 4.9 

2 Модельний 0.05 100 0.5 5.056 

3 Натурний 0.01 300 0.5 0.011 

3 Модельний 0.01 300 0.5 0.0105 
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12. Правила оформлення формул в текстах. 

 

Використання формул потребує дотримання автором певних правил. 

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у 

формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова 

«де» без двокрапки. Рівняння і формули потрібно відокремлювати від тексту 

вільними рядками: вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш 

як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, то його 

варто перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), 

множення (×) чи ділення (:). Нумерувати формули необхідно в тому разі, якщо 

хоча б на одну з них є надалі посилання у тексті. Номер формули (арабськими 

цифрами в круглих дужках) ставлять біля правого поля сторінки в одному 

рядку із формулою. Якщо формул декілька, то вони нумеруються послідовно в 

межах розділу. Наприклад:  

                                                              Кеф= Е : В,                                            (2.3)  

де Кеф – коефіцієнт економічної ефективності;  

Е – сума реального економічного ефекту від впровадження результатів 

науково-дослідних розробок за рік, тис. грн.; 

 В – загальна сума затрат на наукові дослідження за цей же період, тис. грн.  

 

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула є 

складовою речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і в 

тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. 

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених 

правилами пунктуації:  

а) у тексті перед 32 формулою є узагальнююче слово; 

б) цього потребує будова речення, що передує формулі. Розділовими 

знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і не відокремлені текстом, 

можуть бути кома або крапка з комою, які ставлять безпосередньо за формулою 

до її номера. У посиланні на формулу у круглих дужках наводять її порядковий 

номер в межах конкретного розділу, наприклад: «у формулі (2.3)». 

 

Зразок оформлення формул в тексті 

 

Математична модель неізотермічного нестаціонарного одновимірного 

руху газоподібної суміші вуглеводнів в трубопроводі з урахуванням 

теплообміну через циліндричну стінку відома в нафтогазовій галузі [4,7]: 

 

   2 2

2

ww P w dH
g

t x x D dx

     
    

   
 – рівняння руху; 

                                    

2 ( )w P
с

x t

  
  

 
 – рівняння нерозривності;             
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n

dJ
w S D q

dx
       – рівняння теплового балансу 

P z R T     – рівняння стану 

 
де P, Т, , w, z – середні значення тиску, температури, щільності, швидкості і 

коефіцієнта стисливості газорідинного потоку в перерізі труби відповідно; 

R – газова стала; 

D, S, Н –  технічні характеристики трубопроводу: внутрішній діаметр, площа 

перетину, геометрична висота центру ваги елемента обсягу суміші вуглеводнів, 

відповідно; 

х – координата по довжині; 

t – час;  

с – швидкість звуку в потоці газу; 

J –  ентальпія транспортується потоку; 

qn – тепловий потік, що проходить через одиницю площі поверхні трубопроводу 

за одиницю часу.  
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13. Вимоги до оформлення додатків.  

Додатки оформляють як продовження роботи і розміщуються в порядку 

посилань у тексті. Додатки до роботи мають містити інформаційні матеріали, 

що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою.  Додатки 

оформляються як структурний розділ дипломної магістерської роботи з 

наступної сторінки після закінчення переліку використаних джерел і 

літератури. Посередині сторінки на аркуші вказується слово «ДОДАТКИ» 

великими літерами, напівжирним шрифтом 14 кеглем, тобто як і назви 

попередніх розділів. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. 

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується 

слово "Додаток" і поряд – велика літера, що позначає його.  

Додатки позначають послідовно великими літерами української або 

латинської абетки, наприклад: додаток А, додаток Б тощо. Якщо є лише один 

додаток, його позначають «Додаток».  

Кожний додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований 

малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки.  

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: «А. 

2» (другий розділ додатка А); «В. 3.1» (перший підрозділ третього розділу 

додатка В). Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують 

у межах кожного додатка, наприклад: «рис. Д. 1.2» (другий рисунок першого 

розділу додатка Д); «формула (А. 1)» (перша формула додатка А). 

У додатки доцільно винести допоміжний матеріал великий за обсягом, 

але необхідний для повноти сприйняття дипломної магістерської роботи:  

• реальні документи;  

• рекламні матеріали;  

• таблиці допоміжних цифрових даних, рисунки, статистичні матеріали, 

допоміжні ілюстрації;  

• проміжні математичні обґрунтування та доведення, розрахунки, 

формули;  

• методичні та програмні матеріали, інструкції, опис алгоритмів, моделі, 

стратегії, концепції, розроблені автором у процесі виконання дипломної 

магістерської роботи;  

• довідки про використання результатів магістерської роботи. Обсяг 

додатків не обмежений.   
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14.Приклади оформлення окремих аркушів роботи. 

1.14.Приклад оформлення реферату. 

Реферат оформлюють двома мовами – державною та англійською. 

Реферати на різних мовах розміщують на окремих аркушах. 

 

РЕФЕРАТ 

Дипломна робота складається із ___ сторінок, ___ таблиць, ___ посилань 

на джерела, ___ рисунків. 

 

Обєкт дослідження: Гефремівське газоконденсатне родовище  

Мета роботи: Проаналізувати геолого-промислові особливості та визначити 

кращий техніко-економічний інженерний варіант розробки родовища з 

теоретичним урахування застосування нанотехнологічного теплоізолюючого 

покриття ліфтових труб.  

Методи дослідження: Уточнення вихідних та результуючих техніко-

економічних даних при проектуванні показників розробки родовища, 

газодинамічні розрахунки експлуатаційних об’єктів родовища за обраними 

варіантами реконструкції промислового обладнання та ремонту-інтенсифікації 

видобувних свердловин, систематизований та компаративний аналіз техніко-

економічних варіантів розробки родовища.  
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14.2. Зразок оформлення переліку умовних скорочень.  

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

ВАТ – відкрите акціонерне товариство  

ВНЗ – вищий навчальний заклад  

ЄІАС (NET) – Єдина інформаційно-аналітична система  

ЗМІ – засоби масової інформації  

ІКТ – інформаційні-комп’ютерні технології  

ООН – Організація Об’єднаних Націй  

ООП – об’єктно-орієнтований підхід  

ПАТ – приватне акціонерне товариство  

ТзОВ – товариство з обмеженою відповідальністю  
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Зразок оформлення зовнішньої рецензії на дипломну магістерську роботу  

Р Е Ц Е Н З І Я 

НА ДИПЛОМНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ 

студента  

Навчально-наукового інституту 

хімічних технологій та інженерії 

 

_______________________________________________________________ 

(Прізвище, ім’я, по батькові студента) 

Тема дипломної магістерської роботи __________________________________  

___________________________________________________________________ 

 Актуальність теми. 

 Коротка характеристика структури роботи за розділами та якості її 

оформлення  

 Висновок про відповідність змісту дипломної магістерської роботи її 

завданням. 

 Ступінь використання автором останніх досягнень науки та практики.  

 Позитивні сторони, недоліки та зауваження до дипломної магістерської 

роботи. 

 Загальна оцінка про відповідність роботи встановленим вимогам та її цінність 

для практичного застосування.  

 Методика вивчення та опрацювання матеріалів дослідження. 

 Форми і методи, застосовані при вивченні та опрацюванні матеріалів.  

 Наявність у роботі певних рекомендацій та їх обґрунтування. 

 Загальний висновок про те, наскільки підготовлений студент до самостійної 

роботи як фахівець.  

 Рекомендаційна оцінка дипломної магістерської роботи за чотирибальною 

системою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно»). 

 

Місце роботи і посада рецензента 

_________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ (науковий ступінь, вчене звання, підпис, П.І.Б. рецензента) Місце для 

печатки установи “____” ___________________ 20___ р. 
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14.4.Зразок оформлення відгуку 

ВІДГУК 

НА ДИПЛОМНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ 

студента_____________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові студента) на тему 

___________________________________________________________ 
(Тема дипломної роботи) 

Відгук наукового керівника дипломної магістерської роботи пишеться 

(друкується) в довільній формі, визначаючи за можливістю:  

 актуальність наукового дослідження, відповідність змісту дипломної 

магістерської роботи до плану; 

 ступінь самостійності у виконанні дипломної магістерської роботи; 

 новизну поставлених питань та оригінальність їх вирішення, повноту і 

якість розроблення теми дослідження;  

 вміння працювати із фаховою літературою, рівень застосування 

автором теоретичних знань для вирішення конкретних практичних 

завдань;  

 рівень оволодіння методами та інструментарієм дослідження;  

 визначення глибини і комплексності підходу при аналізі економічних, 

соціальних, політичних та правових процесів; 

  логічність, послідовність, аргументованість, грамотність викладення 

матеріалу; 

  відповідність вимогам державного стандарту; можливість практичного 

застосування випускної кваліфікаційної роботи або її окремих частин; 

 позитивні сторони та недоліки;  

 оцінку якості виконаної дипломної магістерської роботи та 

ефективності запропонованих заходів; 

  загальну оцінку роботи (позитивну або негативну), оцінку дипломної 

роботи за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»; 

  висновок про те, якою мірою дипломна магістерська робота відповідає 

визначеним вимогам; 

  рівень підготовки випускника до виконання професійних функцій.  

 

Науковий керівник _______________ 

________________________________ (підпис) (науковий ступінь, вчене 

звання, П.І.Б.) “____” ___________________ 20___ р.  
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Додаток А. Зразок оформлення титульного пакету аркушів (5 сторінок) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Навчально-науковий інститут Хімічних технологій та інженерії________ 

Кафедра ___Видобування нафти, газу та конденсату__________________ 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології_______________ 

       До захисту допускаю 

       Завідувач кафедри   
       ___ І. М. Фик ____________ 
            (ініціали та прізвище) 

       ________________________ 
               (підпис, дата) 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА 

другого (магістерського) рівня освіти 

 

Тема роботи: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Шифр роботи ________________________________________________________ 
          (група, номер теми за наказом) 

 

Виконавець  _________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

Керівник ____________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 20__ 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

Навчально-науковий інститут   Хімічних технологій    та  інженерії   

Кафедра (предметна, циклова комісія) Видобування нафти, газу та конденсату 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр        

Спеціальність  185 Нафтогазова інженерія та технології     
           (шифр і назва) 

 

      ЗАТВЕРДЖУЮ 

      Завідувач кафедри, голова циклової 

      комісії    проф.     І. М. Фик 

       _________________________________ 

      «___»    20  року 

 

 

 

З А В Д А Н Н Я 

НА ДИПЛОМНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

 

________________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

Тема роботи: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

керівник проекту (роботи)  __________________________________________ 
                                                        (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

 

затверджена наказом вищого навчального закладу  від  « »___20    року №___ 

2. Строк подання студентом роботи  «      »           20 р. 
_______________________________________________________________ 

3 Вихідні дані до роботи. ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

 

 

4 Зміст роботи (перелік питань, які потрібно розробити): 
Збір та систематизація даних (геологічна будова родовища, структурні карти, 
обробка даних  газогідродинамічних та газоконденсатних досліджень, аналіз 
технологічного режиму роботи свердловин та установок збору та підготовки 
продукціі ), аналітичний огляд.__________________________________________ 
Вибір об'єктів дослідження, формування технологічної пропозиції подальшої 
компресорної розробки.________________________________________________ 
Технологічне обґрунтування доцільності запропонованих варіантів. 
Аналіз техніко-економічної доцільності запропонованих варіантів розробки 
родовища, вибір оптимального або раціонального варіанту.________________ 
Висновки, презентація викладеного матеріалу в друкованому і електронному 
вигляді. 
5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
Презентація графічного матеріалу в Powerpoint (MS Office, Open Office) на 10 
листах формату А4 
6 Консультанти розділів роботи 

 
Розділ Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

Завдання 

видав 

Завдання  

прийняв 

Основні розділи науково-

дослідної роботи студента 

Фик М.І., к.т.н., доцент.    

Технологічні розрахунки Фик М.І., к.т.н., доцент.   

Економічне обґрунтування Дьякова Н.М.,  ст. викладач.   

Охорона праці і 

навколишнього середовища 

Логвинков С.М., д.т.н. проф.   

Цивільний захист Горбенко В. В. к.т.н., проф.   

Нормоконтроль Донський Д.Ф. к.т.н., доцент.    

 

7 Дата видачі завдання  ____________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Номе

р 

етапу 

 

Назва етапів магістерського проекту (роботи) 

Строк 

виконання 

етапів проекту 

(роботи) 

 

Примітки 

1 Отримання завдання на проектування   

2 Збір та систематизація даних, аналітичний огляд   

3 Технологічні розрахунки варіантів розробки   

4 Технологічне проектування   

5 Складання схем, креслень діаграм   

6 Оформлення звітної документації   

7 Підготовка презентації   

8 Підготовка до захисту та захист проекту   

Студент   ________________ __________________________
       (підпис)                           (прізвище та ініціали) 

Керівник проекту (роботи)   _____________________________________ 
      (підпис)  (прізвище та ініціали) 



 

 

Найменування виробу, 

об'єкта або теми 

Найменування 

Документа 

Фор-

мат 

Кільк. 

арк. 

При- 

мітка 

Магістерський проект (робота) Документи загальні    

     

 Завдання на ДР А4   

 Пояснювальна записка до ДР А4   

 матеріалу    

     

 Графічні матеріали    

     

 Презентація Power Point А4   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
    

 Прізвище Підп. Дата 

Розроб.     Літ. Аркуш Аркушів 

Перев.      У 4  

    НТУ «ХПІ» 

Кафедра ВНГ і К Н.контр

. 

Донський 

Д.Ф. 

  

Затверд

. 

Фик І.М.   



 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Навчально-науковий інститут   Хімічних технологій_та  інженерії____ 

 

 

Кафедра (предметна, циклова комісія) Видобування нафти, газу та 

конденсату  

       

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

 

другого магістерського рівня вищої освіти 

______________________________________________________________ 
  (освітньо-кваліфікаційний рівень, що здобувається) 

 

на тему  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Виконав   студент 6 курсу_______________________________________  

Спеціальності     185 Нафтогазова інженерія та технології_ 
   (шифр і назва спеціальності) 

 

________________________________________________________________ 

    

Керівник_______________________________________________________ 
   (підпис, прізвище та ініціали) 
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INTRODUCTION 

 

The system of education in higher education should provide thorough 

knowledge, lay the foundations for self-improvement of the future specialist. 

The master's thesis is an important form of independent educational activity of 

the student, in the process of preparation of which he acquires knowledge, skills 

and abilities in conducting scientific research on a specific applied topic. The 

defense of the master's thesis is the final stage of educational and scientific 

training of future professionals for practical activities. 

The purpose of the master's thesis is to provide students with skills of 

developing scientifically sound proposals aimed at solving current research 

problems of the oil and gas industry on the basis of independent scientific-

theoretical, analytical and practical research of technologies and equipment, 

individual components and mechanisms, problems, processes, activities of 

relevant organizations. institutions. 

Completion of the master's thesis requires a student to deeply understand 

the professional problem, comprehensive mastery of materials and methods of 

independent research and consistent presentation of results, practical application 

of theoretical knowledge to solve specific engineering problems, tasks for the 

development and improvement of oil and gas and engineering. 

This document is based on International and Interstate Standards, State 

Standards of Ukraine (DSTU), in particular the Law of Ukraine on Higher 

Education of 01.07.2014 № 1556-VII and NTU "KhPI" (in particular, STZVO-

KhPI-2.01-2018), valid in Ukraine standards and norms for displaying 

diagrams, figures, tables, relevant designations, industry standards, enterprise 

standards, specifies and clarifies the requirements and features of master's thesis 

preparation at the graduating department of oil, gas and condensate production 

of the Educational and Scientific Institute of Chemical Technology and 

Engineering. 



 

 

 

 

1. General requirements and provisions. 

- all calculations in the work must be performed in the SU (rus. СИ ) 

system; 

- master's thesis should not contain plagiarism in accordance with the 

Law of Ukraine on Higher Education from 01.07.2014 № 1556-VII; 

- the total volume of the explanatory note, as a rule, should not be less 

than 80 and more than 100 pages; 

- the number of used sources should not be less than 10 in English, with 

DOI indexes printed in the indexing systems Copernicus, Scopus, Web of 

Science, ets.  

The total number of sources of literature, as a rule, cannot be less than 35 

or more than 80; it is recommended to use the published literature or electronic 

publications published during the last 5-7 years; references to literature and 

sources are made in accordance with the current Standard of Ukraine. 

- 30% of the total work should fall on sections 2 and 3; 

- drawings, program listings, algorithm structures, elements of 

presentation materials are made in the appendices (recommended no more than 

20-30% of the total work); 

- the work must be devoted to solving one engineering problem (a 

description of the problem is required) and at least one element of novelty 

(scientific or patent); 

- the work must have at least one review (master's thesis supervisor) and 

one external review; 

- the work must be endorsed in the part of economic research and the 

section of labor protection and life safety, etc. by teachers of specialized 

departments before the preliminary defense; 



 

 

 

- Master's thesis is made on A4 sheets (A3 sheets are folded with an 

accordion with two vertical folds), except for applications (where sheets can be 

no more than A2); 

- work is printed on a black-and-white printer in the font №14 (including 

figurative captions and names of tables), but texts on figures and inside tables, 

formulas in smaller letters (but not less than 10 point) are allowed; 

- color printing is allowed only for drawings for better perception and 

description of the material, as well as in the case of modeling of technological 

processes and devices. In the case of the use of color printing, the drawings 

must be described in the texts with an explanation of the symbols, including the 

meaning of notation in different colors; 

- in the formulas the size of the letters of the indexes is allowed not less 

than 10 pins, where the main parameters or arguments must have the size not 

less than 14 pins; 

- the work must have at least 4 sections without taking into account the 

introduction, conclusions, sources and appendices, which are not sections and 

are not numbered as sections; 

- an example of text formatting in the Word editor is provided to the 

student in the form of an example file (template.DOC) by employees of the 

department responsible for regulatory control of theses. An example of the 

design of the title package (the first five sheets) is given in the Appendix; 

- page numbering starts from the first title page of the cover page package 

(see Appendix), but displays page numbers starting from the introduction; 

- each section ends with conclusions, which can be separated from the 

main text of the section by the paragraph "Conclusions" or the phrases 

"Thus,…", "Therefore,…". 

The master's thesis cannot be submitted with handwritten corrections, or 

have separate pages written by hand. It must be made in compliance with 



 

 

 

current standards and requirements of the state of Ukraine, NTU "KhPI", as 

well as these Guidelines. 

  



 

 

 

 

2. The first chapter. 

Formulation of the technical problem, analysis of initial data and 

scientific sources. 

For example, the technical task of designing and intensifying the 

extraction of oil and gas fluids at different stages of field operation, analysis of 

geological and geophysical information, field research data, design surveys, 

performed services, production data of various nature, laboratory experiments, 

expert evaluations, institutes and organizations. 

The section can contain not only an overview and analysis of scientific 

sources. In the presence of industrial information or from organizations, 

institutions, laboratories, etc., the latter can be advantageously involved, 

included and analyzed. 

This section makes the maximum number of references to sources and 

literature, the rest of the references relate to certain aspects and results of 

independent research, which are given in the following sections. 

Based on the analysis of source data and scientific sources, a technical 

problem is formulated, the solution of which is aimed at the thesis. She agrees 

with the supervisor of the master's thesis. 

It is recommended to build the survey and analysis according to the rule 

"from large to small" (or from "large to small"), for example, first describe the 

region, field, production area, productive horizon, formation, etc., then - the 

object and subject of research and then gradually move on to a detailed 

description of them. 

The first section should be logically perceived and prove that the 

presented study is relevant, elements of scientific and technical novelty. In this 

case, it should be based on a comparative analysis of different data and sources. 

Based on the review and analysis performed at the end of the section, 

research tasks are formed, which logically follow from the presented review and 



 

 

 

analytical material and have a causal relationship with it. The formulated 

research tasks play the role of "Conclusions" in the first section. 

 

3 The second chapter analyzes the initial data for calculations and 

detailed analysis (or design, systems, algorithmic and program work, modeling, 

etc.) on the topic of work. 

The section provides for finding, calculating and analyzing quantitative 

and qualitative indicators of the state and development of the subject of study, 

the purpose of which is to obtain sound data that allow to solve problems in 

general and their possible options. It includes tables in which the original data 

are already grouped for computational and graphical work. 

The source of source information can be planned and actual performance 

indicators, regime maps, organizational chart, standardized, statistical and 

accounting reports, orders, instructions, results of observations, expert surveys 

and surveys, heuristic data and other methods of collecting primary information 

used by the student. internship time. It is advisable to confirm the text with real 

documents, references to which are given in the literature or provided in the 

appendices, and be sure to be accompanied by a brief comment. To write these 

sections, the student must collect factual data during the master's program and 

undergraduate practice. Of particular importance is the correct generalization 

and processing of the accumulated factual material, grouping and processing of 

information, on the basis of which the qualification analysis is carried out, the 

proposals are substantiated. 

The analysis should be aimed at identifying the advantages and 

disadvantages, risks, the disclosure of reserves, certain opportunities that can be 

used in the future to address certain issues. The analytical section ends with an 

assessment of the results. The structure and content of the second section should 

be analytical and depend on the specifics of the master's thesis. 



 

 

 

The approximate volume of the second section is not more than 40% of 

the main content of the master's thesis. The second section (3-4 subsections), 

providing a logical sequence of research, should be a transition to the next third 

section and combine the acquired theoretical knowledge and skills to use the 

selected methods and certain methodological tools. 

The analytical section serves: 

• presentation of general methods and basic research methods; at the same 

time indicate which methods are used, whether they are standard or original 

(author's, improved); 

• description of theoretical and / or experimental research; 

• analysis and generalization of research results to which this section is 

devoted. 

It is recommended to compare the obtained results with the results-

analogues obtained by leading experts on the basis of the analysis of literary, 

statistical and other information sources. 

All analytical calculations, tables, graphs, diagrams, models should be 

accompanied by interpretations (comments) and conclusions that allow to 

determine the essence of the processes observed in the object, a particular line 

(site) of production, describe their features and trends. It is also necessary to 

focus on identifying unused reserves, resource reserves (for example, on the 

balance sheet), innovation prospects. The analysis of the problem should be 

carried out taking into account factors, features, positive and negative aspects, 

actions or influences. 

Conclusions on the second section should not be ascertaining, but absent. 

That is, to reveal the essence of innovative proposals, the results of object 

modeling, comparative analysis, patentability of the proposed (used) technical 

solution, etc. on the basis of independent student work. 

4.The third chapter.Design, project-design or design-recommendation. 



 

 

 

The task of the third, design, project-design or design-recommendation 

section of the master's thesis is the project implementation of specific 

technological and technical solutions, structures, schematics of technological 

processes, their technological maps, which are proposed and studied in the 

second section and include optimal (rational) regime parameters, operation of 

development parameters (development, technical re-equipment, reconstruction, 

evolution) and activities of the branch enterprise, technological-organizational 

unit / production line, technical-economic strategy, consultative project, 

development concept development, reorganization models, development of 

deposits in general, technological life cycle -organizational unit). This is done 

on the basis of the main theoretical provisions, methodological approaches, 

methodological tools set out in the first section, as well as the conclusions of the 

study conducted in the second section and taking into account foreign 

experience on the research topic. 

In this section the student performs standard design and / or design 

procedures, calculations using modern methods and tools. 

 

5. The fourth chapter. 

Economic research. Feasibility study. 

The section performs a comparative economic calculation of the known 

and proposed technical (technological) solution. In particular, variants of 

technological schemes of oil and gas fluids extraction. Economic calculations 

are performed by standard methods based on the innovative solutions proposed 

in section 2. At the same time, the regulations of mining, repair, etc. must be 

taken into account. works on the oil and gas production facility. 

In the case of environmental, safety or ergonomic effect, economic 

calculations may not be performed. 

6. The fifth (or fourth, if there is no economic part) chapter. 

Labor protection, life safety, complex safety, ecology. 



 

 

 

Tasks and requirements for the section are provided by the profile 

department no later than 0.5 years before the start of the preliminary defense. 

This takes into account the theme and innovative component of the master's 

thesis. 

7. Rules of formation and substantive composition of conclusions. 

Conclusions, the volume of which should not exceed 3 pages, are the 

final stage of the completed master's thesis. 

At the beginning of the section it is indicated what scientific and technical 

(engineering) problem or problem and how it is solved in the work and what the 

main result is obtained. 

Conclusions should also include: 

• initial theoretical positions taken as a basis; 

• brief results based on the results of scientific research and applied 

analysis of the object of study, indicating the pros and cons, as well as 

unrealized opportunities; 

• a list of works aimed at solving the problem, improving the efficiency of 

the object of study; 

• obtained qualitative and quantitative indicators; 

• possible options for the implementation of technical solutions proposed 

in the master's thesis. 

It is here that the most important theoretical provisions are briefly 

presented, which contain the formulation of the solved problem, evaluation of 

the research results in terms of compliance with the purpose of the master's 

thesis and the task defined in the first section. It outlines the elements of 

scientific and / or patent novelty, suggestions for improving the object under 

study. In the conclusions can not be submitted proposals that have not been 

considered in the paper. It is the obtained results of theoretical and practical 

research that testify to the level of scientific and professional training of the 

student. 



 

 

 

The results of the fourth and fifth chapters are presented in detail. 

8. Registration of the list of references. 

In the References student must indicate the name and initials of the 

author, the title of the work, publisher, place and year of publication, pages of 

material used, cited by the author. If the list includes journal publications, it is 

necessary to indicate the name and initials of the author, the title of the article, 

year of publication, number and pages used in the work (Appendix H). The 

student determines and selects material for scientific research independently, in 

consultation with the supervisor. An important step is to determine the 

necessary sources (normative, statistical, reporting, scientific publications in 

periodicals, etc.) of basic and auxiliary literature, especially monographic 

studies, which have sections on specific issues. The student is obliged to find 

the most complete sources for the disclosure of the topic of the work, on their 

basis to show the research novelty of the chosen problem and to be able to 

characterize these sources. According to the intended topic, the student 

independently or on the recommendation of the supervisor selects literary 

sources (books, brochures, articles, etc.) and relevant regulations and drafts a 

plan, which is discussed with the supervisor. It is important at this stage to study 

and analyze the literature. 

To compile a bibliography on the topic of scientific work, the student 

uses: 

• normative-legal acts in the direction of research of a problem; 

 • systematic catalogs in which the titles of works are located by fields of 

knowledge; 

• alphabetical catalogs, in which the cards for the books are arranged in 

alphabetical order of the authors' surnames; 

• subject catalogs containing the titles of publications on specific issues 

and specialties; 

• bibliographic reference books by specialty; 



 

 

 

• statistical sources and Internet resources. 

To select periodicals, refer to the indexes of articles published during the 

calendar year and placed at the end of the last issue of the journal for each year 

of publication. The list of sources compiled by the student, necessary for 

studying while working on the master's thesis topic, agrees with the supervisor. 

Guided by a compiled list of sources, the student begins to study them. After 

preliminary acquaintance with literary sources and drawing up of the personal 

small bibliographic card index on a subject, it is expedient to start their deeper 

processing on the basis of repeated reading. With the help of the supervisor, the 

student determines the sequence of thorough study of the literature. Re-

elaboration of the source base helps to identify and understand the main ideas 

and provisions put forward by the author of the publication, their analysis and 

elaboration, which encourages the student to systematize, generalize and draw 

appropriate conclusions, isolate the unresolved, insufficiently researched. The 

result of studying the literature on the topic of the master's thesis should be the 

development of the final version of the content, which is approved by the 

supervisor. 

Making a list of references. 

The list of used sources and literature is placed after the main text of the 

work. It is necessary to include sources on the basis of which the analysis is 

carried out, and special literature on the topic under study, and to which the 

work has a reference or which the author has read, from which he borrowed the 

concept, information. This indicates the level of study of the research problem 

and skills of working with the source base and scientific literature. The list of 

used sources and literature may not contain publications to which the author of 

the master's thesis did not refer, did not mention the authors or their 

publications. There are various ways to form a list of used sources and 

literature: in alphabetical order, according to the references in the text, the 

rubrication of sources and so on. When writing a master's thesis, the materials 



 

 

 

should be placed in the list of used sources in alphabetical order with general 

end-to-end numbering. Foreign language publications are placed at the end of 

the list of references. Increasingly, students are using online resources. 

However, it is not enough to indicate only the Internet address of the sources 

used. In fact, Internet addresses are the source details of publications, and 

therefore it is necessary to indicate, if possible, all source data (author, title of 

the publication, title and issue of the journal, publisher, year) and finally as a 

mode of access - Internet address. In addition, it should be noted that this is an 

electronic resource. Electronic resources in the list of used sources and literature 

are arranged in alphabetical order with a common through numbering as well as 

other sources. When describing publications in the list of used sources and 

literature, it is necessary to follow the generally accepted rules (Appendix H). 

The required information on these requirements can be obtained from the 

following standards: 

• ДСТУ 3582 – 97 ― «Інформація та документація. Скорочення слів 

в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».  

• ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікації (ГОСТ 7.88–2003, MOD)»;  

• ДСТУ 7093:2009 «Системи стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, 

поданих іноземними європейськими мовами». 

 

General rules for quoting used sources and literature, references to them. 

The text of the work should contain references to sources of information 

(Appendix P), which allows to search for documents, check the correctness of 

their citation and their perception by the student. It is advisable to refer to the 

latest editions of publications. Earlier editions can be referenced only in those 

cases when the material available to them is not included in the last edition. 



 

 

 

The general citation requirements are: 

 • quotations are submitted in the original language and are enclosed in 

quotation marks; 

 • each citation must be accompanied by a reference to the source of 

information in square brackets, where the ordinal number from the list of 

references is given, for example, "... in works [1 - 3] ..."; 

 • if you use information from sources with a large number of pages, the 

link must specify in square brackets the ordinal number of the source used in the 

bibliography and the specific page (or page numbers) from which the quote is 

taken: [3, p. 16]; 

 • the text of the quotation is given in the grammatical form in which it is 

presented in the source, while preserving the features of the author's writing. 

Scientific terms proposed by other authors are not separated by quotation 

marks, except for those that have caused general controversy. 

In these cases, the expression "so-called" is used; • the citation should be 

complete, without arbitrary reduction of the author's text and without distortions 

of the author's opinions. 

Omission of words, sentences, paragraphs when quoting is allowed 

without distorting the author's text and is indicated by three dots, broken in 

parentheses: they are placed anywhere in the citation (at the beginning, inside, 

at the end). 

If there is a punctuation mark in front of or behind the published text, it is 

not saved; 

• subject to indirect citation (translation, presentation of other authors' 

opinions in their own words), which gives significant savings to the text, it is 

necessary to be extremely accurate in presenting the author's opinions, correct in 

evaluating his results and provide appropriate references; 



 

 

 

• if it is necessary to express the attitude of the author of the master's 

thesis to individual words or thoughts from the quoted text, then after them in 

parentheses put an exclamation mark (!) Or a question mark (?); 

• when the author of the master's thesis, quoting, highlights some words 

in it, a special reservation is made, ie after the text explaining the separation, a 

full stop is placed, then a hyphen (. -) and the initials of the dissertation are 

indicated, and the whole text of the reservation is placed in brackets ( ). 

Examples of such reservations are: (emphasis added. - M.Kh.), (emphasized by 

me. - M.Kh.). 

 

Example of references. 

References are based on the list of used literature, compiled in a certain 

hierarchical sequence (for example, 1, 2, 3, (- in alphabetical order), which 

corresponds to the sample, for example: 

REFERENCES 

1. Колодій А.Ф. Публічне врядування та публічне адміністрування / 

А.Ф. Колодій // Енциклопедія державного управління : у 8 т. — Львів : 

ЛРІДУ НАДУ, 2011. — Т. 8. Публічне врядування. — С. 488–491. 

…. 

15. Сурмін Ю.П. Публічне адміністрування / Ю. П. Сурмін, В. П. 

Трощинський // Енциклопедичний словник з державного управління / 

уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. 

В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — 

С. 605. 

16. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і 

голов. ред. В. Т. Бусел.— К.–Ірпінь : Перун, 2001. — 1440 с. 

Or as in this document (see next sheet). 

 

REFERENCES 



 

 

 

 

1. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій 

(розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлення») // Бюлетень ВАК України. – 

2011. – № 9 / 10. – С. 1 – 9.  

2. ДСТУ 3582 – 97 ― Інформація та документація. Скорочення слів 

в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. . 

3. Закон України про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII. 

4. Методичні рекомендації щодо проведення дослідження, 

написання, оформлення та захисту магістерських робіт. / Упорядники Н.Г. 

Синицина, М.К. Орлатий. – К : НАДУ при Президентові України, 2011. – 

35 с.  

5. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // 

Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 9-17.  

6. Патика Н.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту 

магістерських робіт [Текст] / Н.І. Патика. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 88 с.  

7. Стандарт університету СТЗВО-ХПІ-2.01-2018.  

9. Registration. General additional requirements and provisions. 

 

The master's thesis is performed in the state (Ukrainian) or English 

language using a scientific style, clearly, without spelling and syntactic errors, 

logically and consistently presenting the text. Direct copying of materials from 

the literature is not allowed. The paper should be printed on a computer on one 

side of standard sheets of A4 paper at 1.5 line spacing, 28-30 lines per page, up 

to 65 characters per line. Times New Roman font, size 14. Pages should have 

margins: left - 30 mm, right - 15 mm, top and bottom - 20 mm. Paragraph 

indents - 1.25 cm. The printed text should be clear, black. The density of the 

text is the same throughout the work. Typographical errors, typos, graphic 

inaccuracies found during the writing of the work can be corrected by cleaning 



 

 

 

or painting with corrective fluid and applying in the same place or between lines 

of corrected text (fragment of the figure) by computer (and similar style). No 

more than two corrections are allowed on one page. The first page of the work 

is the title page, which is designed according to the sample. The next page after 

the abstract presents the content of the work with the indication of the pages. 

The table of contents contains the names of all sections and subsections of the 

work and the numbers of their home pages. The table of contents should contain 

all, without exception, the titles that are in the work, from the introduction to the 

appendices. Each section of the work, along with the title, must begin on a new 

page. The text of the main part of the work is divided into sections and 

subsections according to the content. Titles of structural parts of the work 

"ABSTRACT", "TABLE OF CONTENTS", "INTRODUCTION", 

"SECTION", "LIST OF USED SOURCES AND LITERATURE", 

"APPENDICES" - are printed in capital letters in bold relative to the page 

symmetrically. Headings of subsections are printed in small letters (except the 

first capital) in bold with a paragraph indent. The full stop at the end of the title 

is not placed. If the title consists of two or more sentences, they are separated by 

a period. The distance between the title (except for the title of the paragraph) 

and the text should be equal to 2 intervals of the main text. 

10. Numbering rules. 

The pages of the work should be numbered in Arabic numerals (in the 

lower right corner without dashes, periods and №). The numbering should be 

continuous from the title page to the last page, including all illustrations and 

appendices. Marking the pages of the master's thesis begins with 

"INTRODUCTION". 

Sections: ABSTRACT, TABLE OF CONTENTS, INTRODUCTION, 

CONCLUSIONS, LIST OF SOURCES USED, APPENDICES are not 

numbered (as sections and subsections). That is, you can not print "1. 

Introduction ”or“ Section 4. Conclusions ”. The section number is placed after 



 

 

 

the word "SECTION". Sections are numbered in Arabic numerals, do not put a 

full stop after the number, then print the title of the section from a new line. 

Subdivisions are numbered within each section using the section number 

and the ordinal number of the subdivision, between which a full stop is placed. 

There should be a full stop at the end of the unit number, for example: "1.2." 

(the second subsection of the first section), after which the title of the subsection 

is printed in the same line. 

 Illustrations (drawings, photographs, drawings, diagrams, graphs, maps, 

charts) and tables should be placed immediately after the text where they are 

mentioned for the first time, or on the next page. If illustrations and tables are 

placed on separate pages, these pages are numbered according to the general 

page numbering. 

A table or illustration on a sheet of A4 format is considered as one page 

and placed in appropriate places after mention in the text or in the appendices. 

Illustrations are denoted by the word "Fig." and numbered sequentially within 

the section except for the illustrations in the appendices. The illustration number 

must consist of a section number and an illustration sequence number, with a 

period between them. For example: Fig. 1.2 (second figure of the first section). 

The number of the illustration, its title and explanatory captions are placed 

sequentially below the illustration. 

The tables are numbered sequentially within the section (except for the 

tables given in the appendices). To do this, in the upper right corner above the 

title of the table is the inscription: Table 1.4 (fourth table of the first section) 

without a period. If the table does not fit on one page, above its continuation on 

the next page the inscription is given: Continuation of the table. 1.4. The name 

of the table is not underlined. 

Formulas in the work (if there is more than one) are numbered within the 

section. The formula number consists of the section number and the ordinal 

number of the formula in the section, between which a full stop is placed. 



 

 

 

Formula numbers are written next to the right margin of the page at the level of 

the corresponding formula in parentheses, for example: (3.1) (the first formula 

of the third section). 

11. Rules of registration of illustrations (drawings). 

The text can be supplemented with illustrative material in the form of 

graphs, charts, diagrams, etc. The content of the illustrations should help to 

better reveal the topic, visually illustrate the author's thoughts, so the text should 

contain a link to each of them, a brief explanation with a comment. The caption 

below the illustration usually contains the following basic elements: 

• the name of the graphic plot, denoted by the abbreviated word "Figure -

"; 

 • the serial number of the illustration is written in Arabic numerals and 

without a number sign ((); 

• thematic title of the illustration, which contains text with the most 

concise description of the image; 

• explication (legend) - explanation of the details of the figure, marked on 

the illustration with numbers, etc. 

The numbering title (Figure 1.1 -, Figure 1.2 -) is placed under the figure 

(graph, diagram) next to the thematic title from the paragraph indent. The 

thematic title of the illustration is placed after the numbering and printed in 

bold. If necessary, further provide explanatory data (explication). Examples of 

drawing design are presented in the Appendix. It is not advisable to make 

references to illustrations as independent phrases in which only what is 

contained in the signature is repeated. In the place where the topic related to the 

illustration is presented, and where the author needs to point to it, place the link 

in the form of an expression in parentheses "(Fig. 3.1)" or "... as shown in Fig. 

3.1 "," ... as shown in Fig. 3.1 ». 

 

Drawings example 



 

 

 

 

a) 

 

b) 

Fig.1 –  Estimated dependences of the coefficient of hydraulic resistance 

on the speed and pressure losses on the volume flow rate of the cooling gas-

liquid mixture through the pipeline with a diameter of 100 mm at a roughness of 

the pipes 0.01 mm: 



 

 

 

а – line λ = F(w); b – line Δ P= F (Q). 

 

12. Rules for tables in the text. 

Digital material is usually made in the form of tables. The word "Table" 

begins with a capital letter in italics and is placed above the table in the right 

corner (aligned at the right edge). Each table must have a name, which is placed 

symmetrically relative to the table and printed in capital letters in bold. The 

headings of the graphs (columns) of the table begin with capital letters, 

subheadings, if they form one sentence with the title - with lowercase, and if 

they are independent - with uppercase. The title of each column should be as 

short as possible. The headings and subheadings of the graph are printed in bold 

in the middle of the columns of the table. All names of structural elements of 

the table should be concise and clear. 

The tables must indicate № s / n (order number) and units of 

measurement. If all indicators of the table have the same unit of measurement, it 

is given in the title in parentheses (for example: (%), (thousand UAH)). Units of 

measurement must be given in accordance with the standards. Numeric values 

in the table must have the same number of decimal places. The table is placed 

after the first mention of it in the text so that it can be read without turning the 

bound work unit or with a clockwise rotation. A table with a large number of 

rows can be moved to the next page. If part of the table is moved to the next 

page, its name is placed only above the first part of the table, and the column 

headings are repeated above each subsequent part, or it is possible to replace the 

column with headings with an inscription above the table in the upper right 

corner "table extension (number)" and below placed a column indicating the 

serial number of each column in Arabic numerals "1, 2, 3…". References in the 

text on the table are written abbreviated, for example: "in table. 1.2 ". In 

repeated references to tables and illustrations, the abbreviated word" see "should 



 

 

 

be used: for example," see Table 1.2 ". An example of a table is provided in the 

Appendix. 

 

Table 1 - Results of field experiment modeling for product pipelines of 

Novotroitsk oil and gas condensate field. 

 

№ of 

experimen

t 

Type of 

experiment 

Roughne

ss of 

pipes, 

mm 

Diameter 

of 

pipeline, 

mm 

Volume 

consumption 

of the 

mixture, m
3
 

/ sec 

Pressure 

drop,MPa 

1 Full-scale 0.01 100 0.5 3.2 

1 Model 0.01 100 0.5 3.381 

2 Full-scale 0.05 100 0.5 4.9 

2 Model 0.05 100 0.5 5.056 

3 Full-scale 0.01 300 0.5 0.011 

3 Model 0.01 300 0.5 0.0105 

 

13. Rules of registration of formulas in texts. 

The use of formulas requires the author to follow certain rules. 

Explanations of the values of symbols, numerical coefficients in the formulas 

should be given directly below the formula in the order in which they are given 

in the formula, and each - from a new line. The first line of the explanation 

begins with the word "where" without a colon. Equations and formulas must be 

separated from the text by free lines: above and below each formula you must 

leave at least one free line. If the equation does not fit in one line, it should be 

transferred after the equal sign (=) or after the plus (+), minus (-), multiplication 

(×) or division signs (:). Formulas should be numbered if at least one of them is 

further referenced in the text. The formula number (in Arabic numerals in 



 

 

 

parentheses) is placed next to the right margin of the page in the same line with 

the formula. If there are several formulas, they are numbered sequentially 

within the section. Example:                                                               

 

Кef= Е : В,                                            (2.3)  

 

 Кef – economic efficiency ratio;  

Е – the amount of real economic effect from the implementation of the 

results of research and development for the year, thousand UAH; 

B - the total cost of research for the same period, thousand UAH. 

 

The general rule of punctuation in the text with formulas is as follows: the 

formula is a component of the sentence as its equal element, so at the end of the 

formulas and in the text before them punctuation marks are placed in 

accordance with the rules of punctuation. A colon is placed before the formula 

only in the cases provided by the punctuation rules: 

a) in the text before the 32 formula there is a generalizing word; 

b) this is required by the sentence structure preceding the formula. The 

punctuation marks between formulas that follow each other and are not 

separated by text can be a comma or semicolon, which is placed directly after 

the formula to its number. In the reference to the formula in parentheses give its 

ordinal number within a specific section, for example: "in formula (2.3)". 

 

Sample design of formulas in the text 

 

The mathematical model of non-isothermal non-stationary one-

dimensional motion of a gaseous mixture of hydrocarbons in a pipeline taking 

into account heat exchange through a cylindrical wall is known in the oil and 

gas industry. [4,7]: 
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 – equation of motion; 
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 – continuity equation;             

n

dJ
w S D q

dx
       – heat balance equation 

P z R T     – equation of state 

 

де P, Т, , w, z – the average values of pressure, temperature, density, 

velocity and compressibility of the gas-liquid flow in the cross section of the 

pipe, respectively; 

R – gas constant; 

D, S, Н –  technical characteristics of the pipeline: inner diameter, cross-

sectional area, geometric height of the center of gravity of the volume element 

of the mixture of hydrocarbons, respectively; 

х – coordinate along the length; 

t – time;  

с – sound velocity; 

J –  enthalpy; 

qn – heat flow passing through a unit area of the pipeline surface per unit 

time.  

  



 

 

 

14. Requirements for the applications. 

The appendices are designed as a continuation of the work and are placed 

in the order of links in the text. Appendices to the work should contain 

information materials that form the basis of analytical research in accordance 

with the chosen topic. Appendices are designed as a structural section of the 

master's thesis on the next page after the list of used sources and literature. In 

the middle of the page on the sheet the word "APPENDICES" is indicated in 

capital letters, in bold 14 point font, ie as well as the names of the previous 

sections. Each application must start on a new page. In the middle of the line 

above the title in small letters with the first capital letter is printed the word 

"Appendix" and next to it - a capital letter denoting it. 

Appendices are denoted by capital letters of the Ukrainian or Latin 

alphabet, for example: Appendix A, Appendix B, etc. If there is only one 

appendix, it is marked "Appendix". 

Each appendix must have a title written or printed in small letters with the 

first capital letter symmetrically relative to the text of the page. 

The text of each annex, if necessary, can be divided into sections and 

subsections, which are numbered within each annex. In this case, before each 

number put the designation of the application (letter) and a period, for example: 

"A. 2 "(second section of Annex A); "IN. 3.1 ”(the first subsection of the third 

section of Annex B). Illustrations, tables and formulas, which are placed in the 

appendices, are numbered within each appendix, for example: "Fig. D. 1.2 

”(second figure of the first section of Annex D); "Formula (A. 1)" (the first 

formula of Annex A). 

In the appendices it is expedient to make auxiliary material large in 

volume, but necessary for completeness of perception of the master's thesis: 

• real documents; 

• advertising materials; 



 

 

 

• tables of auxiliary digital data, figures, statistical materials, auxiliary 

illustrations; 

• intermediate mathematical substantiations and proofs, calculations, 

formulas; 

• methodical and program materials, instructions, description of 

algorithms, models, strategies, concepts, developed by the author in the course 

of the master's thesis; 

• certificates on the use of the results of the master's thesis. The scope of 

applications is not limited. 

15. Examples of design of separate sheets of work. 

1.15. Example of abstract design. 

The abstract is written in two languages - state and English. Abstracts in 

different languages are placed on separate sheets. 

 

ABSTRACT 

Thesis consists of ___ pages, ___ tables, ___ references to sources, ___ 

figures. 

 

Object of research: Gefrem gas condensate field 

Purpose: To analyze the geological and industrial features and determine 

the best technical and economic engineering version of the field development 

with theoretical consideration of the application of nanotechnological insulating 

coating of elevator pipes. 

Research methods: Clarification of initial and resulting technical and 

economic data in the design of field development indicators, gas-dynamic 

calculations of field operational facilities on selected options for reconstruction 

of industrial equipment and repair-intensification of production wells, 

systematic and comparative analysis of technical and economic options for field 

development.  



 

 

 

15.2. Sample of the list of abbreviations. 

 

LIST OF CONDITIONAL ABBREVIATIONS 

 

OJSC – Open joint-stock company 

University –  a higher education institution 

EIAS (NET) - Unified information and analytical system 

ICT – information and computer technologies 

OOP – an object-oriented approach 

PJSC – a private joint stock company 

Ltd.– a limited liability company 

 

15.3 Sample design of the title page 

 

  



 

 

 

Фик Ілля Михайлович 

Білецький  Володимир Стефанович 

Донський  Дмитро Федорович 

Римчук  Данило Васильович 

Фик  Михайло Ілліч 

Варавіна  Олена Павлівна 

Яцкевич  Олена Олександрівна 

Бурова  Марина Яківна 

Корягіна Наталія Олександрівна 

 

 

          

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо виконання та захисту дипломної магістерської роботи  

 зі спеціальності 185  Нафтогазова інженерія і технології 

(білінгва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійне електронне видання 


