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1. Загальні положення

Стандартом вищої освіти та освітньо-професійними програмами 
підготовки фахівця за спеціальністю 125 Кібербезпека визначена нормативна 
форма атестації курсантів -  захист дипломної роботи (проекту).

Дипломна робота (проект) є науково-теоретичним, системотехнічним або 
експериментальним дослідженням одного з актуальних завдань напряму 
підготовки курсантів за спеціальністю 125 Кібербезпека, спеціалізацією Захист 
інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних 
системах.

Тематика дипломних робіт (проектів) формується на кафедрі 
Кібербезпеки за участю посадових осіб Командування військ зв'язку та 
кібербезпеки Збройних Сил України або посадових осіб органів управління в 
інтересах яких здійснюється підготовка військових фахівців. Перелік тем 
магістерських робіт погоджуються із Командуванням військ зв'язку та 
кібербезпеки Збройних Сил України і затверджуються начальником інституту.

2. Форма проведення захисту дипломної роботи (проекту)

Захист дипломної роботи (проекту) проводиться в день, який визначений 
розкладом.

Для попереднього ознайомлення підкомісією екзаменаційної комісії (далі 
ЕК) через секретаря підкомісії подаються не пізніше, ніж за один день до 
захисту, дипломні роботи (проекту) курсантів, які плануються до захисту з 
письмовими відгуками керівників, висновками начальника кафедри про допуск 
до захисту і рецензіями. До підкомісії можуть бути подані інші матеріали, які 
характеризують наукову та практичну цінність виконаної дипломної роботи 
(проекту): друковані статті, свідоцтва і заявки на винаходи, документи, які 
вказують на практичне використання дипломної роботи (проекту), макети 
тощо. Члени підкомісії вивчають дипломні роботи (проекти) і складають 
загальну думку про їх зміст та оформлення.

Захист дипломної роботи (проекту) проводиться на відкритому засіданні 
підкомісії згідно з методичними рекомендаціями щодо захисту дипломної 
роботи (проекту),—на-якому обов'язково має-бути присутній-керівник роботи 
(проекту), можуть бути присутніми представники замовника на підготовку 
військових фахівців, інші особи керівного складу, науково-педагогічні 
працівники кафедри (ВВНЗ), курсанти з дозволу голови ЕК або голови 
підкомісії ЕК.

На одному засіданні ЕК можна планувати захист до 6 дипломних робіт 
(проектів). Тривалість проведення захисту дипломних робіт (проектів) не 
повинна перевищувати 6 академічних годин на день. В цілому на захист 
дипломної роботи (проекту) відводиться до зо хвилин, у тому числі на доповідь 
курсанта-до 15 хвилин.

Перед захистом у зазначеній аудиторії курсант підготовлює до 
відображення презентаційний матеріал у вигляді слайдів на мультимедійному



проекторі, а також, у разі необхідності, розвішує на щитах (стендах) схеми, 
креслення до дипломної роботи (проекту), встановлює макети, моделі і дослідні 
зразки, які розроблені ним у ході виконання дипломної роботи (проекту).

Дипломні роботи (проекти) (пояснювальні записки до них), службові 
картки, навчальні картки, залікові книжки курсантів та довідка про виконання 
курсантами навчального плану, які секретар підкомісії отримує у навчальній 
частині факультету, знаходиться на столі у голови підкомісії ЕК.

Регламент захисту дипломної роботи (проекту) включає:
оголошення секретарем підкомісії ЕК матеріалів щодо захисту дипломної 

роботи (проекту), а саме: прізвища, імені та по батькові курсанта, теми 
дипломної роботи (проекту) та здобутків курсанта (наукових, творчих, 
рекомендації випускової кафедри);

доповіді курсанта про прибуття голові підкомісії ЕК; 
доповіді курсанта (до 15 хвилин) у довільній формі про сутність 

дипломної роботи (проекту), а саме:
вступ -  нашіенубапия теми, її актуальність, загальна структура дипломної роботи 

(проекту), методика дослідження, що використовувалась — до 2 хвилин;
умови дослідоісення (вихідні дані) та обмеження, що прийняті в дипломній роботі 

(проекті), використовуючи свій ілюстративний матеріал, макет або дослідні зразки, та 
основні технічні (наукові) рішення - д о  2 хвилин;

головні результати проведеного дослідження, ступінь виконання даного завдання з 
теоретичним обґрунтуванням основних пололсень При цьому мооісуть використовуватися 
різні форми візуалізації доповіді: обов ’язковий графічний матеріал, визначений завданням на 
кваліфікаційну роботу, у  вигляді слайдів чи такатів, аудіо-, відео-матеріалів, тощо -  до 
7 хвилин;

демонстрація експерименту -  до 1-2 хвилини. Зачеоісно від часу, який необхідний для 
демонстрації експерименту в повному обсязі, або мооісливості розміщення 
експериментального обладнання, макетів, зразків, тощо демонстрація мооюе проводитися 
або безпосередньо на засіданні екзаменаційної комісії, або напередодні захисту в лабораторії, 
де знаходиться експериментальний зразок, за присутності членів екзаменаційної комісії, яким 
головою підкомісії ЕК доручено ознайомлення з експериментальною частиною дипломної 
роботи (проекту);

висновки і практичні рекомендації, що отримані в результаті проведеного 
дослідження, сфера їх практичного застосування -д о  2 хвилин'.

ВІДПОШДІ на запитання членів комісії. Чергове питання ставиться, як 
правило, після отримання відповіді на попереднє. При підготовці відповідей 
курсант має право використовувати матеріали дипломної роботи (проекту);

оголошення секретарем підкомісії ЕК відгуку керівника або виступ 
керівника зі стислою характеристикою роботи (проекту) курсанта в процесі 
підготовки дипломної роботи (проекту), якщо він присутній на захисті -  до 2 
хвилин;

оголошення секретарем підкомісії ЕК рецензії на кваліфікаційну роботу; 
відповіді курсанта на зауваження керівника (у випадках суперечливих 

положень) та рецензента (3-5 хвилин);
оголошення голови екзаменаційної комісії про закінчення захисту.



Обговорення результатів захисту дипломної роботи (проекту) стосовно 
кожного курсанта проводиться на закритому засіданні підкомісії ЕК. За 
необхідністю, в тому числі для вирішення суперечливих питань, на 
обговорення можуть бути запрошені керівник дипломної роботи (проекту), 
начальник відповідної кафедри, за профілем якої захищається дипломна робота 
(проект), а з дозволу голови'ЕК -  фахівці інших підкомісій ЕК.

Під час обговорення враховується висновки у відгуку керівника та 
рецензента дипломної роботи (проекту).

Рішення про оцінку захисту дипломної роботи (проекту) стосовно 
кожного курсанта приймається відкритим голосуванням лише членами даної 
підкомісії ЕК простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів голос 
голови підкомісії ЕК є вирішальним.

Результати захисту дипломної роботи (проекту) оформлюються 
протоколом, який складається на кожного курсанта.

Окремі думки членів підкомісії ЕК, висловлені при обговорені дипломної 
роботи (проекту), а також рекомендації щодо практичного використання роботи 
(проекту) заносяться до протоколу.

У випадку неприбуття курсанта на захист дипломної роботи (проекту) з 
поважної причини (хвороба, сімейні обставини, тощо), яка підтверджена 
документально, голова ЕК за клопотанням начальника інституту визначає 
порядок та час проведення захисту для цього курсанта.

3. Єдині вимоги до оцінки знань, вмінь і навичок курсантів

Курсант допускається до захисту дипломної роботи (проекту), якщо 
виконано завдання дипломної роботи (проекту) (відпрацьована пояснювальна 
записка, графічний матеріал, тощо), отримано відгук керівника та рецензента 
дипломної роботи (проекту). Негативні рецензія або відгук керівника не є 
підставою для недопущення курсанта до захисту дипломної роботи (проекту).

Під час проведення захисту дипломної роботи (проекту) визначається 
рівень засвоєння курсантом змісту навчання, сформованих професійних умінь і 
практичних навичок шляхом комплексної перевірки та оцінки рівня науково- 
теоретичної та практичної підготовки з використанням рейтингової системи.

Результати захисту дипломної роботи (проекту) курсантами оцінюються 
за 100-бальною шкалою з наступним переведенням балів до оцінок за 
національною шкалою з використанням рейтингової системи (вимоги щодо 
оформлення додатку до диплому європейського зразка).

Рейтингова оцінка із захисту дипломної роботи (проекту) (К) має дві 
складові.

Перша складова характеризує роботу з розробки дипломної роботи 
(проекту) та її результат -  якість дипломної роботи (проекту) (актуальність, 
новизна, оригінальність отриманих результатів, практична цінність, 
обґрунтування вибору методів досліджень та моделювання об’єктів, рівень 
виконання експериментальної частини), апробація отриманих результатів,



якість оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу та інше) -
^ЯАР-

Друга складова характеризує якість захисту дипломної роботи (проекту) 
курсантом -  КзАР, враховує якість доповіді (обґрунтованість, чіткість, 
стислість), здатність впевнено та правильно відповідати на теоретичні питання і 
пояснювати практичні дії’, здібність логічно побудувати свою доповідь 
(виступ), аргументовано відстоювати свою точку зору, наявність у курсанта 
методичних навичок

Рейтингова оцінка із захисту дипломної роботи (проекту) визначається як 
сума рейтингового балу за якість дипломної роботи (проекту) та рейтингового 
балу за якість захисту дипломної роботи (проекту):

^  ~  ^Я А Р +  ^ЗА Р  •

Розподіл балів рейтингової оцінки з дипломної роботи (проекту)

Розподіл балів з дипломної роботи (проекту) Сума

100Перша складова Друга складова
60 40

Для визначення оцінки за національною шкалою рейтингова оцінка 
(в балах) із захисту дипломної роботи (проекту) переводиться згідно з 
таблицею.

Мін.-макс. бал Оцінка 
за національною шкалою

90- 100 відмінно
80-89 дуже добре
65-79 добре
55-64 задовільно
50-54 достатньо

35-49 незадовільно (з можливістю 
повторного складання)

1 -34

неприйнятно (з відрахуванням з 
інституту в установленому порядку, 

відзначається як особа, що не 
захистила дипломну роботу(проект))

У тих випадках, коли захист дипломної роботи (проекту) визнається 
незадовільним, ЕК визначає, чи може курсант подати до повторного захисту ту 
ж кваліфікаційну роботу з доопрацюванням, яке визначається комісією, чи 
повинен розробити нову тему, яка визначається відповідною кафедрою та 
затверджується наказом начальника інституту.

Курсант, який отримав під час захисту дипломної роботи (проекту) 
оцінку “неприйнятно”, не позбавляється права продовжувати складати



комплексний екзамен з іноземної мови, але відраховується з інституту в 
установленому порядку і в рішенні ЕК ця особа відзначається як така, що не 
захистила дипломну роботу (проект).

Допуск до повторного захисту дипломної роботи (проекту) здійснюється 
в установленому порядку. У випадку повторного незадовільного захисту 
дипломної роботи (проекту) особа до подальшого випробування не 
допускається.

4. Критерії оцінки дипломної роботи (проекту)

Рейтингова оцінка з атестаційної дипломної роботи (проекту) (К), як 
правило, матиме дві складові. Перша характеризує роботу курсанта з 
атестаційної роботи та її результат -  якість атестаційної роботи (пояснювальної 
записки, графічного матеріалу, ілюстративного матеріалу тощо) -  Кяар- Друга 
складова характеризує якість захисту дипломної роботи курсантом -  Кзлр.

Рейтингова оцінка з атестаційної роботи (К), визначається як сума 
рейтингового балу за якість дипломної роботи (проекту) (Яяар) та рейтингового 
балу за якість захисту атестаційної дипломної роботи (проекту) (Кздр)

І̂ ЯАР+К.ЗАР

Розробка РСО успішності курсанта з дипломної роботи (проекту) може 
бути наступною, наприклад:

При визначенні рейтингової оцінки з атестаційної роботи (К) курсанту до 
уваги береться сума балів, які отримують за:

-  Практичну спрямованість роботи;
-  Обгрунтування мети дослідження, глибину аналізу стану рішення 

проблеми;
-  Обгрунтованість вибору методу дослідження;
-  Глибину теоретичного обгрунтування дослідження та моделювання 

об’єктів;
-  Рівень використання ЕОМ;

—  -  Рівень виконання натурного експерименту;------------------
-  Наукову новизну роботи (проекту);
-  Якість оформлення атестаційної роботи (проекту);
-  Якість ілюстративного матеріалу;
-  Реалізацію матеріалів роботи (проекту);
-  Оцінка керівника атестаційної роботи (проекту);
-  Оцінка рецензента атестаційної роботи;
-  Захисту дипломної роботи (проекту) на засіданні підкомісії ЕК.

Рейтинговий бал за якість атестаційної роботи (Кзар) враховує:
Практичну спрямованість роботи
Максимальна кількість балів (Кпс) -  5.
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Вагові бали складаються:
-  Робота виконана за заявкою установи. Завдання (вихідні дані) затверджено 

замовником дослідження.......................................................................................................................5;
-  Робота виконана за інтересом навчального процесу кафедри...............................4;
-  Робота виконана на підставі реальних вихідних даних.......................................... 3;
-  Робота носить суто, навчальний характер..................................................................2;

Обгрунтування мети дослідження, глибину аналізу стану рішення 
проблеми

Максимальна кількість балів (Ком) -  5 
Вагові бали складаються:
-  Мета дослідження актуальна та аргументовано обгрунтована. Аналіз стану 

проблеми здійснено за новітніми вітчизняними і зарубіжними джерелами...............................5;
-  Мета дослідження актуальна, але аргументована недостатньо. Аналіз стану 

проблеми здійснено в основному за вітчизняними джерелами без використання періодичних 
науково-технічних видань..................................................................................................................... 4;

-  Частково виконані умови щодо «5» та «4» балів.....................................................3;
-  Мета та завдання дослідження не аргументовані. Аналіз стану здійснено в 

основному за навчальною літературою та застарілими джерелами (більше 10 років).............2;

Обгрунтованість вибору методу досліджень 
Максимальна кількість балів (Явм) -  5 
Вагові бали складаються:
-  Глибоко, по багатьох критеріях, розглянуті припустимі методи дослідження. 

Вибір теоретичних і експерементальних методів дослідження здійснено на підставі підходів 
системного аналізу.................................................................................................................................5;

-  Розглянуто декілька можливих теоретичних та експерементальних методів 
дослідження. На підставі одного з критеріїв здійснено вибір оптимального варіанту.............4;

-  Вибір методу дослідження здійснено на підставі якісного порівняння не 
меншяк двох варіантів...........................................................................................................................3;

-  Вибір методу дослідження здійснено без достатнього обгрунтування..............2;

Глибина теоретичного обгрунтування дослідження та моделюванна 
об’єктів

Максимальна кількість балів (Ятод) -  5 ____________________
Вагові бали складаються:
-  Обгрунтувано вибрано математичний метод рішення завдань досліджень. 

Коректно визначені граничні і вихідні умови. Обгрунтовано вибрано метод моделювання. 
Проведено аналіз адекватності моделі, що розроблено.............................................................. 5;

-  Вибір математичного методу дослідження, методу моделювання дроблений 
вірно, але без достатнього обгрунтування. Розроблена модель є адекватною об’єктові 
дослідження. Основні припущення коректні, але обгрунтування недостатньо........................ 4;

-  Вибір математичного методу дослідження, методу моделювання не 
обгрунтовано. Деякі припущення є некоректними, або не обгрунтовано...................................3;

Рівень використання ЕОМ 
Максимальна кількість балів (Кеом) -  9 
Вагові бали складаються:



-  Здійснено розробку прикладних системних програмних засобів, сценаріїв 
(прикладних шаблонів) існуючих систем та програм для сучасних платформ, розроблено 
інструкції користувача (адміністратора)........ ..........................................., .................................. 8-9;

-  Розроблено програмний засіб, сценарій, але без інтеграції в існуючі системи 
(підсистеми) захисту. Обгрунтовано вибір системи програмування........................................ 4-7;

-  Розроблено програмний засіб, сценарій, але без інтеграції в існуючі системи 
(підсистеми) захисту........................................................................................................................... 1-3;

Рівень виконання натурного експеременту
Максимальна кількість балів (Яне) -  5
Вагові бали складаються:
-  Розроблено оригінальну методику експеременту або створено оригінальну 

експерементальну установку. Дослідження проведено на сучасному технічному та 
методичному рівні. Здійснено порівняльний аналіз теоретичних і експерементальних 
результатів............................................................................................................................................... 5;

-  Вибір методу експерементальних досліджень достатньо обгрунтовано. 
Дослідження здійснено на сучасному технічному та методичному рівні. Здійснено оцінку 
порівняльного аналізу теоретичних і експерементальних результатів........................................ 4;

-  Продемонстровано уміння якісно виконувати натурні експерементальні 
дослідження. Здійснено аналіз результатів і зроблені висновки...................................................3;

-  Натурний експеремент не виконувався;

Наукова новизна роботи (проекту)
Максимальна кількість балів (Кнн) -  5
Вагові бали складаються:
-  У роботі використовуються оригінальні ідеї, що були висунуті магістрантом 

особисто (за свідоцтвом наукового керівника). Проведено глибокий аналіз ноуково- 
технічних результатів з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності................5;

-  Дослідження здійсненні на підставі відомих підходів, але отримано остаточне 
рішення проблеми, яку було поставлено. Проведена оцінка отриманих результатів у 
напрямку можливостей їх використання в науковій та практичній діяльності.....................3-4;

-  В роботі продемонстровано вміння здійснювати наукові дослідження під 
керівництвом і робити вірні висновки............................................................................................1-2;

Якість оформлення дипломної роботи (проекту)
—  Максимальна кількість балів-(-Е:^р) -  З ------------------

Вагові бали складаються:
-  Атестіційна робота виконана українською мовою (матеріал викладений чітко, 

стисло, ясно, оформлення роботи повністю відповідає вимогам до звіту НДР (ДСТУ 3008- 
95)). Текстовий матеріал, всі ілюстрації і таблиці виконані з використанням офісного пакету 
типу М§ ОШ се........................................................................................................................................ 3;

-  Матеріал викладений чітко, стисло, але є стилістичні погрішності. Текст виконано з 
використанням редактора типу }¥ог(і/ог Шпсіом’з. Оформлення з незначними відхиленнями 
від вимог Д СТУ ...................................................................................................................................... 2;

-  Нечітке викладення матеріалу, є граматичні помилки. Оформлення з порушенням 
вимог Д СТУ .............................................................................................................................................1;



Якість ілюстративного матеріалу
Максимальна кількість балів (Кім) -  З
Вагові бали складаються:
-  Ілюстративний матеріал повністю з високою наочністю розкриває основні 

положення роботи, що виноситься на захист. Матеріал виконано за допомогою сучасних 
графічних пакетів, з дотриманням вимог Д СТУ .............................................................................. 3;

-  Ілюстративний матеріал повністю, але з недостатньою наочністю розкриває 
основні положення роботи. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів з 
незначними відхиленнями від вимог Д СТУ ......................................................................................2;

-  Ілюстративний матеріал не повністю та з недостатньою наочністю розкриває 
основні положення роботи. Є незначні відхилення від вимог Д СТУ .......................................... 1;

Реалізацію матеріалів роботи (проекту)
Максимальна кількість балів (Крм) -  5
Вагові бали складаються:
-  Виконано одну з умов: отримано патент України на винахід, промисловий зразок, 

корисну модель або позитивне рішення; результати роботи впроваджені або прийняті до 
впровадження за відповідними актами; опубліковано статтю у науковому журналі; 
результати роботи прийнято до використання у навчальному процесі...................................... 5;

-  Виконану одну з умов: подано заявку на патент України на винахід, промисловий 
зразок, корисну модель або на об’єкт промислової власності; представлено «ноу-хау» з 
пропозицією; зроблено доповідь на науковій конференції, є тези доповіді; оформлено 
свідоцтво про раціоналізаторську пропозицію............................................................................. 3-4;

-  Виконано рекомендацію наукового керівника про впровадження або опублікування 
результатів............................................................................................................................................1-2;

Оцінка керівника дипломної роботи (проекту)
Максимальна кількість балів (Ккр) -  5

Оцінка рецензента дипломної роботи (проекту)
Максимальна кількість балів (Кр) -  5

Рейтенговий бал за якість захисту атестаційної роботи (Кзар) визначається 
наступними критеріями на підкомісії ЕК:

___  - мета роботи повністю досягнута; курсант показав високий рівень наукової
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підготовки, уміння творчо застосовувати отримані знання для вирішення практичних 
завдань, знання бойових можливостей і технічних характеристик техніки за фахом; курсант 
уміє використовувати при розробці складного завдання наукову методологію та робити 
правильні висновки, а при обгрунтуванні своїх рішень -  досвід бойових дій, військових 
навчань і бойової підготовки військ, останні досягнення науки і техніки; курсант повністю 
обгрунтовано, чітко та стисло зробив доповідь, впевнено та правильно відповів на теоретичні 
питання і пояснив практичні дій, логічно побудував свою доповідь та аргументовано 
відстоював свою точку зору; курсант добре володіє практичними 
навичками................................................................................................................................................40;

- Мета роботи досягнута не у повному обсязі;
- Курсант (курсант заочної форми навчання) показав не досить високий рівень 

наукової підготовки, не повною мірою вміє творчо застосовувати отриманні знання для 
вирішення практичних завдань та не в повному обсязі знає бойові можливості і технічні 
характеристики озброєння і військової техніки за фахом;



- Курсант не у повному обсязі уміє використовувати при розробці складного 
завдання наукову методологію та робити правильні висновки, а при обгрунтуванні своїх 
рішень -  досвід бойових дій, військових навчань і бойової підготовки військ, останні 
досягнення науки і техніки; курсант не повністю обгрунтовано, чітко та стисло зробив 
доповідь, невпевнено та неправильно відповідав на всі теоретичні питання і пояснив 
практичні дії, не зовсім логічно побудував свою доповідь та не повністю аргументовано 
відстоював свою точку зору; курсант не повною мірою володіє методичними 
навичками......................................................................................................................................... 20-39;

- Мета роботи досягнута не у повному обсязі: курсант (курсант заочної форми 
навчання) показав слабкий рівень наукової підготовки, слабо вміє творчо застосовувати 
отримані знання для вирішення практичних завдань та слабо знає бойові можливості і 
технічні характеристики озброєння і військової техніки за фахом; курсант (курсант заочної 
форми навчання) слабо вміє використовувати при розробці складного завдання наукову 
методологію та робити правильні висновки, а при обгрунтуванні своїх рішень — досвід 
бойових дій, військових навчань і бойової підготовки військ, останні досягнення науки і 
техніки; курсант (курсант заочної форми навчання) слабо обгрунтував, нечітко та не стисло 
зробив доповідь, не відповів правильно на всі теоретичні питання і слобо пояснив практичні 
дії, не логічно побудував свою доповідь та не аргументовано відстоював свою точку зору; 
курсант слабо володіє методичними навичками......................................................................... 1-19

Розрахунок шкали рейтингової оцінки (в балах) з дипломної роботи 
(проекту)

Рейтингова оцінка (в балах) з дипломної роботи (проекту) (К) 
складається:

Р- =  Р-ЯАР (Р-ПС +  Р-ОМ+ Р^ВМ+ Р^ТОД+ Р-ЕОМ+ Р-НЕ+ Р-НН+ РюР+ К-ІМ+ Р^РМ+ Р-КР +  Р^р) +  Р-ЗАР 

К = (5+5+5+5+9+5+5+3+3+5+5+5)+40 = 100 балів.

Начальник кафедри кібербезпеки

полковник ^  Владислав ЧЕВАРДІН

2021

ПОГОДЖЕН0----------- -  -------
Заступник начальника інституту з нач ал ьної роботи

полковник Олексій СІЛКО

2021

11


