
НП-19  «ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» 

 

Статус кредитного модуля – обов‗язковий. 
 

Факультет інженерно-фізичний.
 

Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів.
 

 

І. Загальні відомості 

Дипломний проект (ДП) – це кваліфікаційна робота студента, який навчається за 

програмою освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр― за напрямом підготовки 6.050402 – 

„Ливарне виробництво― і на основі якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) присвоює 

студенту кваліфікацію молодшого інженера-технолога за спеціальністю „Ливарне виробництво 

чорних і кольорових металів―. 

Дипломне проектування є самостійною комплексною роботою на завершальній стадії 

навчання студента. 

За результатами цієї роботи оцінюють засвоєні студентом теоретичні знання з 

дисциплін, які передбачені освітньо-професійною програмою і навчальним планом, а також 

практичні навички, набуті під час проходження виробничих практик. 

Виконання дипломного проекту має на меті систематизувати, закріпити і розширити 

набуті знання, уміння і навички, а також перевірити готовність випускника до самостійної 

інженерної діяльності відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра. 

 

  ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр Усього 
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завдання  
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IIІ. Мета і завдання модулю 

 

Теми дипломних проектів розробляє кафедра і видає студентам перед початком 

переддипломної практики. Тема для окремого студента може уточнюватися керівником 

протягом першого тижня практики залежно від конкретних умов її здійснення. 

Основне завдання на дипломне проектування передбачає проектування технологічного 

процесу виготовлення литої деталі із чавуну, сталі або із сплавів на основі кольорових металів, 

детальне розроблення питань технології ливарної форми, плавлення металу, заливання форм 

розплавом, охолодження і вибивання виливків, технологій фінішних операцій, у тому числі 

термічного оброблення виливків, організації та економіки виробництва, охорони праці та 

екології. 

За структурою ДП складається з проекту завершеного технологічного процесу 

виготовлення виливка відповідно до конструкторських вимог литої деталі та її експлуатаційних 

характеристик, а також з організації роботи певної виробничої дільниці ливарного цеху, яку 

виконує студент за погодженням з керівником. 

Для перевіряння рівня всебічної підготовки випускника, вміння ним творчо і 

цілеспрямовано приймати технологічні й економічно обґрунтовані рішення в ДП, окрім 

основних технологічних розділів, передбачено розділ з охорони праці та довкілля і 

організаційно-економічний розділ. 

Дипломний проект виконують з максимальним наближенням до реального проектування 

як за змістом, так і за методами виконання. 

Вихідними інформаційними даними для виконання дипломного проекту є зібрані під час 

переддипломної практики і проаналізовані студентом заводські матеріали, які мають 



охоплювати існуючі рішення технологічних і організаційних питань виробництва в конкретних 

умовах ливарного цеху. 

У дипломному проекті, відповідно до вимог сучасного машинобудування та умов 

конкурентоспроможності, мають бути вирішені питання найекономнішого виробництва литих 

заготовок максимальним використанням новітніх вітчизняних і закордонних досягнень у 

ливарних технологіях з застосуванням сучасного устатковання, яке забезпечить виконання 

запропонованих технологічних процесів. 

До виконання дипломного проекту допускаються студенти, які успішно виконали 

програму переддипломної практики, склали звіт і своєчасно захистили його перед комісією, 

затвердженою на засіданні кафедри. 

На час переддипломної практики і дипломного проектування студенту рішенням 

кафедри призначають керівника проекту та консультантів з економіки та організації 

виробництва, охорони праці, екології та питань забезпечення життєдіяльності. 

Протягом першого тижня дипломного проектування керівник разом із студентом 

складають календарний план-графік виконання дипломного проекту із зазначенням термінів 

виконання окремих етапів роботи. 

У процесі роботи над проектом студент повинен максимально проявляти самостійність, 

ініціативу і творчий підхід до вирішення поставлених завдань. 

Керівник проекту і консультанти надають необхідну методичну допомогу з метою 

запобігання можливих помилок. 

Проектування слід виконувати з максимальним використанням сучасних методів і 

засобів автоматизованого проектування в ливарному виробництві. 

 

IV. Характеристика індивідуальних завдань 

Результатом індивідуального завдання є спроектований ливарний цех.  

 

V. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська. Умовою допуску до захисту є виконання 

програми практики та звіту. 

 

VI. Організація 

Порядок реєстрації кредитного модуля – загально університетський.  

 

 

 


