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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1.1. Огляд-конкурс на кращий дипломний проект (роботу) (далі – Конкурс) 

проводиться кожного навчального року на факультетах (навчально-наукових інститутах) 

Національного авіаційного університету за підсумками державної атестації випускників 

окремо за кожним освітнім ступенем (бакалавр, магістр). 

1.2. Метою Конкурсу є якісна організація освітнього процесу, мотивація                                  

відмінного навчання, мистецької та науково-дослідницької діяльності, розвиток наукових та 

творчих здібностей при виконанні та захисту здобувачами вищої освіти дипломних проектів 

(робіт). 

1.3. Конкурс проводиться за відповідним розпорядженням декана факультету 

(директора навчально-наукового інституту) протягом тижня, що настає після останнього дня 

роботи екзаменаційних комісій факультету (навчально-наукового інституту) з проведення 

атестації випускників певного освітнього ступеню. 

1.4. У Конкурсі беруть участь дипломні проекти (роботи), які мають відповідну 

рекомендацію державних екзаменаційних комісій, що підтверджується записами у 

протоколах екзаменаційних комісій та їх рішеннях. 

1.5. Дипломні проекти (роботи), які мають ознаки плагіату, не можуть бути 

рекомендовані до Конкурсу. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

2.1. Для проведення Конкурсу розпорядженням декана факультету (директора 

навчально-наукового інституту) (Додаток А) створюється конкурсна комісія, яку очолює 

голова науково-методично-редакційної ради факультету (навчально-наукового інституту). 

До складу конкурсної комісії входять завідувачі кафедр та провідні науково-

педагогічні працівники факультету (навчально-наукового інституту). До складу конкурсної 

комісії також можуть входити представники підприємств, організацій, установ та органів 

студентського самоврядування тощо.  

2.2. Для роботи конкурсної комісії факультету (навчально-наукового інституту) 

розробляється та затверджується рейтингова система оцінювання дипломного проекту 

(роботи) (Додаток Б), з урахуванням специфіки освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів вищої освіти зі спеціальностей факультету (навчально-наукового інституту).   

2.3. Конкурсна комісія на своєму відкритому засіданні розглядає надані їй матеріали, 

визначає рейтинг кожного дипломного проекту (роботи) і на його підставі – переможців 

Конкурсу за кожною спеціальністю шляхом відкритого голосування. 

Конкурсна комісія може, за необхідності, запропонувати присутнім на її засіданні 

керівниками дипломних проектів (робіт) дати ті чи інші пояснення по суті питання, що 

розглядається. 

2.4. Основними чинниками, що визначають підсумки Конкурсу, є: 

- актуальність теми дипломного проекту (роботи); 

- новизна та оригінальність запропонованих рішень; 

- глибина опрацювання матеріалу; 

- використання сучасних інформаційних технологій; 

- впровадження результатів у виробництво та освітній процес; 

- економічний або інший ефект від впровадження тощо. 

При цьому до уваги беруться також особисті навчальні, наукові та творчі здобутки 

авторів дипломних проектів (робіт). 
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2.5. За результатами проведення Конкурсу визначаються переможці за кожною 

спеціальністю з урахуванням наступного: перше місце – до одної особи, друге місце – до 

двох осіб, третє місце – до трьох осіб. 

2.6. Переможці Конкурсу нагороджуються Грамотами Національного авіаційного 

університету, а керівникам їх дипломних проектів (робіт) може бути оголошена подяка 

наказом ректора відповідно до «Положення про порядок заохочення осіб, які працюють, 

навчаються в Національному авіаційному університеті та колективів структурних 

підрозділів університету», затвердженого наказом ректора від 31.10.2013 № 316/од (зі 

змінами).  

2.7. Конкурсна комісія складає протокол засідання, витяги з якого (Додаток В) 

передаються: 

- до деканату факультету (дирекції навчально-наукового інституту); 

- до науково-методично-редакційної ради факультету (навчально-наукового 

інституту); 

- до навчального відділу (сектора маркетингового забезпечення навчального процесу). 

2.8. Деканат факультету (дирекція навчально-наукового інституту) готує:  

- подання щодо нагородження переможців Конкурсу Грамотами Національного 

авіаційного університету (Додаток Г);  

- подання про оголошення подяки керівникам дипломних проектів (робіт)  

(Додаток Д); 

- проект наказу ректора про нагородження переможців Конкурсу Грамотами 

Національного авіаційного університету (Додаток Е). 

Дані документи передаються на узгодження до навчального відділу (сектора 

маркетингового забезпечення навчального процесу). 

2.9. Беручи до уваги важливе значення Конкурсу у питанні стимулювання відмінного 

навчання, мистецької та науково-дослідницької діяльності, розвитку наукових та творчих 

здібностей, формування патріотизму та активної громадянської позиції здобувачів вищої 

освіти (випускників) та підвищення якості підготовки дипломних проектів (робіт), підсумки 

Конкурсу розміщуються на Web-сайті університету  (Університет-Відділи-Навчальний 

відділ):   : https://nau.edu.ua/ua/menu/un%D1%96versitet/departments/navchalnij-viddil.html . 
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Додаток А 

 

Зразок розпорядження декана факультету  

(директора навчально-наукового інституту)  

про створення конкурсної комісії 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

___________________________________________ 
(назва факультету (навчально-наукового інституту ) 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про створення конкурсної комісії 

 

На підставі наказу ректора №_____ від «___» ________ 20   р. «Про затвердження 

Положення про огляд-конкурс на кращий дипломний проект (роботу)» 

 

ПРОПОНУЮ: 

 

1. Затвердити конкурсну комісію для проведення Огляду-конкурсу у такому 

складі: 

Голова комісії: _______(П.І.Б.)________ ________(посада)_________ 

Члени комісії: _______(П.І.Б.)________ ________(посада)_________ 

 _______(П.І.Б.)________ ________(посада)_________ 

 _______(П.І.Б.)________ ________(посада)_________ 

 _______(П.І.Б.)________ ________(посада)_________ 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на ____(П.І.Б.)____    ___(посада)____. 

 

 
Декан факультету  

(директор навчально-наукового інституту)                 (підпис)                               (П.І.Б.) 
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Додаток Б 

Приклад рейтингової системи оцінювання дипломних проектів (робіт) рекомендованих 

до Огляду-конкурсу 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету (директор навчально-

наукового інституту) 

______________________________  
      (підпис)                      (П.І.Б.) 

«____» ________________ 20 __ р. 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА 

оцінювання дипломних проектів (робіт)  

рекомендованих до Огляду-конкурсу на кращий дипломний проект (роботу) 

№ Критерій оцінювання 
Макс. 

бал 
Зміст критеріїв оцінювання 

Оцінка 

в балах 

1 

Актуальність теми, її 

відповідність сучасним 

вимогам 

20 

відповідає повністю 20 

відповідає неповністю 15 

відповідає недостатньо 12 

2 

Повнота, науковий 

рівень обґрунтування 

розробок та 

запропонованих рішень  

20 

достатньо повно та обґрунтовано  20 

недостатньо повно та обґрунтовано  15 

неповно та недостатньо обґрунтовано  12 

3 

Рівень використання 

комп’ютерної техніки 

та інформаційних 

технологій  

10 

високий рівень 10 

середній рівень 8 

низький рівень 6 

4 

Практична цінність 

розробок та 

запропонованих рішень, 

їх впровадження у 

виробництво або 

освітній процес 

20 

мають практичну цінність, впроваджені у 

виробництво або освітній процес (наявність 

акту впровадження) 

20 

частково мають практичну цінність 15 

деякі елементи розробок мають практичну 

цінність, можливо їх впровадження у 

виробництво або навчальний процес 

12 

5 

Особисті здобутки 

автора дипломного 

проектування (роботи) 

30 

статті в міжвузівських журналах рівня МОН 

України, всеукраїнських або міжнародних 

збірниках; наявність патенту України; заявка 

на закордонне патентування 

30 

доповіді на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях 
20 

статті в університетському збірнику 

наукових праць 
10 

 Всього 100  х 

Протокол засідання науково-методично-редакційної ради факультету (навчально-

наукового інституту) №____ від «___» __________ 20__ р. 

 

Голова конкурсної комісії                    (підпис)                               (П.І.Б.) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                        
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Додаток В 
 

Зразок витягу з протоколу засідання конкурсної комісії  

про проведення Огляду-конкурсу 

 

ВИТЯГ 

з протоколу №___ засідання конкурсної комісії 

про проведення Огляду-конкурсу на кращий дипломний проект (роботу) 

                      «___» ___________ 20__ р. 

 

ПРИСУТНІ:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

СЛУХАЛИ:  

Про розгляд дипломних проектів (робіт), рекомендованих на Огляд-конкурс: 

№ Спеціальність Тема 
П.І.Б. 

студента 

Керівник 

П.І.Б. Посада 
Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

        

        

        

        

        

        

УХВАЛИЛИ: 

1. За результатами обговорення та оцінювання робіт визначені переможці конкурсу: 

Призове 

місце 

П.І.Б. 

студента 
Освітній 

ступінь 
Тема 

Керівник 

П.І.Б. Посада 
Науковий 

ступінь 
Вчене звання 

        

        

        

        

        

2. Клопотати перед адміністрацією про нагородження Грамотою Національного 

авіаційного університету випускників-переможців Огляду-конкурсу на кращий 

дипломний проект (роботу). 

 

Голова конкурсної комісії                    (підпис)                               (П.І.Б.)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________                                                                                                                 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                        
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Додаток Г 

 

Зразок службової записки  

декана факультету (директора навчально-наукового інституту)  

щодо заохочення переможців Огляду-конкурсу 

 
Ректору НАУ 

Ісаєнку В.М. 

 
назва факультету (навчально-наукового інституту)  

 

______________________________________ ____________________________________________________________________________________________\\ \\\ \\\ \\\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________\  

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

«____» ____________ 20__  р. №_______ 

 

 

Про заохочення переможців 

Огляду-конкурсу 

 

За високі успіхи у навчанні та науково-дослідній роботі прошу Вас надати дозвіл на 

заохочення Грамотою Національного авіаційного університету наступних студентів: 

 

№ 
П.І.Б. 

студента 

Назва 

факультету 

(НН інституту) 

Освітній 

ступінь 
Спеціальність Група Стисла характеристика 

      І місце в огляді-конкурсі на 

кращий дипломний проект 

(роботу) 

      ІІ місце в огляді-конкурсі на 

кращий дипломний проект 

(роботу) 

      ІІІ місце в огляді-конкурсі на 

кращий дипломний проект 

(роботу) 

 

Кандидатури рекомендовані конкурсною комісією факультету (навчально-

наукового інституту), протокол №____ від «___» ___________ 20__  р. 

 
 

Декан факультету  

(директор навчально-наукового інституту)                 (підпис)                               (П.І.Б.)   
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Додаток Д 

 

Зразок службової записки директора декана факультету (навчально-наукового 

інституту) про заохочення керівників дипломних проектів (робіт)  

переможців Огляду-конкурсу 

 

 
Ректору НАУ 

Ісаєнку В.М. 

 
назва факультету (навчально-наукового інституту)  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________\\ \\\ \\\ \\\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________-_________\  

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

«____» ____________ 20__  р. №_______ 

 

 

Про заохочення керівників дипломних проектів (робіт) –  

переможців Огляду-конкурсу 

 

За високий рівень керівництва дипломними проектами (роботами) випускників 

освітнього ступеню _____(бакалавр/магістр)______  - переможців Огляду-конкурсу на кращий 

дипломний проект (роботу) прошу Вас надати дозвіл на подяку наказом ректора 

наступних викладачів: 

1. ____________________     ________________________    ____________________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові)                  (посада, науковий ступінь, вчене звання)                                 (кафедра) 

2. ____________________     ________________________    ____________________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові)                  (посада, науковий ступінь, вчене звання)                                 (кафедра) 

3. ____________________     ________________________    ____________________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові)                  (посада, науковий ступінь, вчене звання)                                 (кафедра) 

4. ____________________     ________________________    ____________________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові)                  (посада, науковий ступінь, вчене звання)                                 (кафедра) 

5. ____________________     ________________________    ____________________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові)                  (посада, науковий ступінь, вчене звання)                                 (кафедра) 

6. ____________________     ________________________    ____________________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові)                  (посада, науковий ступінь, вчене звання)                                 (кафедра) 

Кандидатури рекомендовані конкурсною комісією факультету (навчально-

наукового інституту), протокол №____ від «___» ___________ 20__  р. 

 
 

Декан факультету  

(директор навчально-наукового інституту)                 (підпис)                     (П.І.Б.)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      _                              _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                        
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Додаток Е 

Зразок проекту наказу про заохочення студентів 

 

 

 

 

 

Про заохочення студентів 

 

За високі успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі, перемогу в Огляді-

конкурсі на кращий дипломний проект (роботу), відповідно до «Положення про Огляд-конкурс на 

кращий дипломний проект (роботу)», затвердженого наказом ректора від 05.06.2019 р. № 245/од, 

«Положення про порядок заохочення осіб, які працюють, навчаються в Національному авіаційному 

університеті та колективів структурних підрозділів університету», затвердженого наказом ректора 

від 31.10.2013 № 316/од (зі змінами) та рішення комісії з представлення до заохочення осіб, які 

працюють, навчаються в Національному авіаційному університеті та колективів структурних 

підрозділів університету (протокол засідання комісії від __.__.20__   №_) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити Грамотою Національного авіаційного університету таких студентів 

аерокосмічного факультету (АКФ) освітнього ступеня “Магістр” спеціальності 141 

“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”: 

1.1. ІВАНЕНКА Ярослава Івановича, студента групи СМ-641М, І місце; 

1.2. ДИМОВА Сергія Вікторовича, студента групи СМ-641М, ІІ місце; 

1.3. ПЕТРЕНКА Артура Анатолійовича, студента групи СМ-641М, ІІІ місце. 

2. Нагородити Грамотою Національного авіаційного університету таких студентів АКФ 

освітнього ступеня “Магістр” спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”: 

2.1. КАРПЕНКО Яну Вікторівну, студентку  групи ПФ-661М, І місце; 

2.2. ОЛІЙНИК Олесю Василівну, студентку  групи ПФ-661М, ІІ місце; 

2.3. ГЕРАЩЕНКА Владислава Олеговича, студента  групи ПФ-661М, ІІІ місце. 

Підстава: службова записка декана АКФ Дмитрієва С.О., резолюція проректора з навчальної 

роботи Гудманяна А.Г. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної роботи  

Гудманяна А.Г. 

 

 

Ректор В. Ісаєнко  
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Проект наказу вносить: 

декан факультету  

(директор навчально-наукового інституту)  

                                                                              _________________      Ініціал, прізвище 
                                                                                                                               підпис   
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи                 _________________      Ініціал, прізвище 
                                                                                                                               підпис   
     

Начальник відділу управління  

та адміністрування                                              _________________      Ініціал, прізвище 
                                                                                                                               підпис   
 

Начальник відділу документообігу                   _________________      Ініціал, прізвище 
                                                                                                                               підпис   
 

Начальник відділу кадрів                                   _________________      Ініціал, прізвище 
                                                                                                                               підпис   
       

Начальник навчального відділу                        _________________      Ініціал, прізвище 
                                                                                                                               підпис   
 

Начальник юридичного відділу    _________________      Ініціал, прізвище 
                                                                                                                               підпис        

Оператор ЄДЕБО факультету (НН інституту)  _________________      Ініціал, прізвище 
                                                                                                                               підпис   
 

Розсилання:. 

 

1. Відділ кадрів               -1 

2. Навчальний відділ                  -1 

3. Факультет (НН інститут)          -1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, телефон 
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, яка 

внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


