
Додаток 1 
АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

Ви.мо?и до структури автореферdту розробленІ на базі "Основних вимог до 

дисертацій та авторефератів дисертацій [Бюлетень ВАК України. ~ 2007. ~ М! 6. ~ 
С. 9 - 17} і ДСТУ 3008-95 ''Документація. Звіти у сфері науІ(U і техніки. Структура і 
правила оформлення.". 

1. ЗАГ АЛЬ НА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
а. Актуальність теми роботи. 

Ь. Мета і завд'ацня. 

с. Об'єкт , ~<tст.оди та джерела дослідження (якщо робота дослідницького 
плану). 

d. Наукова новизна отриманих результатів. 
е. Практичне значення отриманих результатів 

f. Апробація. 

2. Структура роботи Робота складається зі вступу, .... розді.іІів, висновків, списків 
літератури( ... найменувань), ... додатюв. 
Загальний обсяг текстової частини ~ 95 сторінок, 12 таблиць, 4 діаграми, 5 
рисунКІв. 

3 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
а. У Вступі подано загальну характеристику роботи: стан розробки 

наукової проблеми й актуальність роботи, мету і завдання роботи, об ' єкт, 

предмет, описано наукову новизну і практичну значимість отриманих 

результапв . 

Ь. У першому розділі "Назва розділу" проаналізовано наукові праці різних 

авторів, присвячені досліджуваній проблематиці. Визначено місце даної 

конкретної роботи у всебічному вивченні обраної проблеми. (Далі треба 

стисло описати зміст першого розділу. При цьому варто спиратися на 

текст висновків до першого розділу). 

с . У другому розділі "Назва розділу" (Стисло описати зміст другого 

розділу. При цьому варто спиратися на текс1;. висновКІв до другого 
розділу) 

d. У третьому розділі "Назва розділу" (Стисло описати зміст третього 
розділу. При цьому варто спиратися на текст висновКІв до третього 
розділу). 

4. Висновки Узагальнити результати роботи. (Стисло викласти висновки , 

звертаючи особливу увагу на те , шоб висновки містили конкретні відповіді на всі 

завдання роботи, а всі разом~ розкривали мету роботи) 

5 Перелік згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Наводиться бібліографічний опис 

опублІкованих (чи готових до публікацtі) наукових праць 

6. Анотації На останніх сторінках автореферату розмішують анотації, ключовІ 

слова та біблюграфічний опис українською та англійською мовами. Анотації 

українською та англійською мовами обсягом до 1200 друкованих знаків ~ 

ідентичного змісту інформація про основні ідеї та висновки магістерської роботи . 



лнотації складаютЬся за формою, яка має такий зміст: прізвище та ініціали 
здобувача ; назва роботи; спеціальність (шифр і назва) ; установа, де відбудеться
захист; місто, рік ; основні ідеї, результати та висновки . Викладення матеріалу в 
анотації ПОВИННО бути СТИСЛИМ і ТОЧНИМ . Належить ВИКОристовувати СИНТакСИЧНі 
конструкції, притаманп'і мові ділових документів, уникати складних граматичних 
зворотів . Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати 
маловідомих термінів і символів. Після кожної анотації наводять ключові слова 
відповідною мовоЮ . Сукупність ключових слів повинна відображувати поза 
контекстом основний зміст наукової праці . Загальна кількість ключових слів має 
бути не меншою трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному 

вщмінку, друкують у рядок, через кому. 

Обсяг автореферату від 5 до 8 сторінок 
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m 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАІ/ІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ІВАНАІІУЛЮЯ 

НАКАЗ 

м . Тернопіль 

Про публікацію авторефератів 

магістерських робіт у 
інституційному реіюзитарії ELARTU 

На виконання вимог «Положення про дипломне проектування у 

Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пуmоя»,-

НАКАЗУЮ : 

1. Деканам факультетів не пізніше ніж за 1 місяць до початку роботи 
екзаменаційних комісій подати директору бібліотеки Онисько Г.Я . копії нак в 
про затв ження тем дипломних робіт магістрів . 

2. За~вердити зпдио рtшення науково-методичної ради структуру 
автореферату дипломної роботи магістра (Додаток 1 ). 

З . Для розміщення тексту автореферату у ELARTU використовувати 
файли формату PDF і/або DJVU, для титульної сторінки- PNG. 

4. Завід вачам кафедр не пізніше ніж за 2 диі до дати захисту забезпечити 
дотри ання п . 9.4 «Положення про дипломне проектування у ернопuтьському 
національному 1еХНІЧІІ6І'>ІУ ушвеtJеІІ'І'еті імеНІ Івана ІІулюя» щодо 
дбов'язковUІ о розміщення у ELAR І О авторефераТІв дипломних робіт 
м 1;'1 

5:- Структура автореферату повинна відповідати затвердженій на науково
методичній раді університету (Додаток 1). Директору бібліотеки упродовж 1 
місяця після закінчення роботи екзаменаційних комісій забезпечити перевірку 
стану розміщення авторефератів магістерських робіт згідно п . 2 наказу та надати 
інформацію першому проректору про їх наявність. 

б . Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
Митиика М.М. 

Ректор П.В.Ясній 
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