
ПОДГОТОВКА НА 

ДИПЛОМНА РАБОТА 
Указания за студенти от Факултета по 

физика и инженерни технологии 

Пловдивски университет 

13.3.2012 г. доц. д-р Ж. Райкова, ФФИТ, ПУ 1 



Ролята на дипломната работа в 

образованието 

• Завършек на продължителен и осмислен труд; 

• Доказателство за научно съзравяне; 

• Получаване на диплома. 



1.2. Какво означава да се направи 

дипломна работа 

 
Да се напише ДР означава: 

• Да се прецизира темата; 

• Да се съберат материали по темата; 

• Да се подредят тези материали; 

• Да се проучи темата в светлината на събраните 

материали; 

• Да се придаде собствен облик на всички разсъждения 

• Да се напише така, че който я чете да разбира какво 

иска да каже авторът й. 

• При необходимост изводите да могат да си използват. 

 



Колко време е необходимо, за да 

напише  дипломна  работа? 

 
• Не повече от 3 години. Защо? 

• Един учен трябва да умее да постави граници, дори и 

тесни, и да приведе нещо в окончателен вид; 

• Получили сте  невроза. 

•   

• По-малко от 6 месеца  

• Да напишете дипломна работа значи да напишете 

книга. Затова разчитайте на помощта на 

ръководителя. 

 



.  

 Какви са дейностите на 

ръководителя? 

 • Дава темата на дипломната работа и предлага примерния план  
(включващ теоритично или експериментално изследване); 

 

• Съвместно със студента разработва работния план на дипломната 
работа и календарния график за нейното изпълнение; 

 

• Препоръчва на дипломанта необходимата литература, справочници и 
други източници на информация по темата; 

 

• Провежда систематични консултации с дипломанта, предвидени с 
времето и програмата на съответния преподавател; 

 

• Контролира изпълнението на работата на дипломанта; 

 

• Проверява  оформянето и представянето на получените резултати. 

 
  

 



Какво трябва да прави студентът? 
• Дипломантът трябва да  се научи самостоятелно да 

работи в науката.  

Той трябва: 

 

• да направи избора на темата на изследването; 

• самостоятелно да намира, да чете и анализира научната 

литература по дадения проблем;  

• да усвоява и усъвършенства методите на изследване 

(теоритични и експериментални);  

•  да извършва квалифицирано изучаване на дадения обект и да 

провежда експерименти (самостоятелно или в сътрудничество); 

•  да може да излага получените резултати във форма на научна 

публикация (статия, доклад, съобщение и др.).  

 



Процедури и отговорности 

• Дипломантът отговаря за направените в дипломната 
работа изследвания и решения, а така също за 
правилноста на всички данни в нея.  

• Подава молба до Декана, в която споменава 
работното заглави и името на научния ръководител; 

• Завършената дипломна работа, подписана от 
дипломанта, научния ръководител и ръководителя на 
катедрата се предава на секретаря на Държавната 
изпитна комисия в 2 екземпляра до 10 дни до 
обявената дата за защита.  

• След това тя се предава за рецензиране. 

• Провежда се предзащита и с извадка от протокол на 
предзащитата се явява на защита. 

 



Видове дипломни работи 

 

•Експриментални; 

•Теоретични; 

•Реферативни (компилативни)  



Общи изисквания към 

дипломната работа 

 • Дипломната работа трябва да показва способността 

на дипломанта към научни изследвания, теоритични 

знания в областа на дадена дисциплина и специални 

знания по темата.  

• Предложените от дипломанта нови решения трябва 

да са строго аргументирани и критично оценени в 

сравнение с известни решения и получени резултати 

от други изследователи. 

• Възможно е основните научни резултати на 

дипломната работа да бъдат публикувани в научни 

издания (научни списания, книги, монографии идр.), а 

така също представени в доклади на научни 

симпозиуми, конференции, семинарии т.н. 



 Как да изберем темата на 

дипломната работа? 

 
• Преди всичко темата трябва да отговаря на 

интересите на самия студент; 

• Да е съобразена с конкретните условия; 

• Да съответства на специалноста, по която се обучава 

дипломантът; 

• Да отговаря на съвременното състояние и 

переспективите на дадено научно направление.  



Четири ясни правила при избора на 

темата 
1. Не пишете дипломна работа наложена от 

преподавателя. Темата да отговаря на 

интересите на дипломанта. 

2. Необходимите източници да бъдат достижими за 

студентите; 

3. Материалите да бъдат достижими за студента; 

4. Методологичната рамка на изследването да 

отговаря на образователното ниво и опита на 

дипломанта.  



 Планиране на дипломната работа 

 

• Работният план включва уточняване на: 

• заглавието,  

• съдържанието, 

•  въведението, 

•  календарния (времевия график) план  



Написване на дипломната работа 

 
 Общи принципи на построяване на текста  

• Не се започва от началото (въведението, уводът) 

• Започва се със систематизирането и обработката 

на получените експериментални резултати; 

• Основната част на дипломната работа да бъде не по-

малко от 70% от общия обем. 

• Оформят се глави и параграфи в съответствие със 

структурата на изложението. 

• Дипломната работа може да има три, четири или 

повече глави.  

 



Стилистика на дипломната работа. 

Академичен етикет 

 
• Подходящото изложение,  

• Професионалната (научната) терминология 

• Литературно грамотния език  

• Формално-логичното излагане на материала 

• Академичният етикет - доказателственост на 

изложените съждения, смислена завършенност, 

цялостност и свързаност на текста.  



• Въвеждащи думи и изрази: последователността на 
развитие на мисълта се изразява с думите 
“отначало”, “преди всичко”, “след това”, “първо”, 
“второ”, “между другото”, “независимо”;  

• причинно-следствените отношения – с думите 
“следователно”, “затова”, “ето защо”, “благодарение на 
това”, “съобразно с това”, “в следствие на това”, 
“освен това”;  

• преходът от една мисъл към друга – “преди да 
преминем към...”, “да се обърнем към...”, “да 
разгледаме”, “да се спрем на...”, “разглеждайки да 
преминем към...”, “необходимо е да се спрем на...” и 
др.; 

•  обобщаването се изразява с думи “и така”, “по такъв 
начин”, “в заключение може да отбележим”, “всичко 
казано (това) позволява да се направи изводът”, 
“обобщавайки”, “следва да се каже” и т.н. 
 



Стилът на дипломната работа 

 
• Това е стилът на безличния монолог, лишен от 

емоционално и субективно оцветяване;  

• Не е прието да се използва местоимението от първо 

лице единствено число “аз”, а гледнатата точка на 

автора обикновено се изразява с местоимението 

“ние”, например: “от нас е установено, че...”, “ така 

достигнахме до извода, че...”  

• Препоръчителен е страдателен залог на глаголните 

форми. 



 Принципът на точност на 

научната реч  
 

• Без „извъртания“ и без излишна “повишена книжност” 

на езика; 

• Чистота на българския език (например, “дигитален” 

вместо цифров) и обратно, а също думи образувани 

по маниера на чуждоезичните правила. 

• Освен точността на употребявани думи в научният 

текст се изисква яснота на излагане.  

• Научния текст да бъде се характеризира с краткост. 

Трябва да се пише ясно, точно и кратко.  

 

 



• Дължината на изречението създава чувство на темп; 

• Късите (“нарязани”) изречения ускоряват действието. 

• Изреченията сменят своята дължина, в зависимост от 

това какво и как искаме да подчертаем.  



Как да напишем нашата дипломна 

работа? 

Дипломната работа обикновено съдържа следните 

елементи: 

• Титулна (заглавна) страница.  

• Съдържание.  

• Въведение (увод). 

• Обзор на литературата. 

• Глави на основната част. 

• Заключение.  

• Литература (библиографичен списък).  

• Приложения.  

Общият обем на на дипломната работа  не се фиксира. 



Как да напишем въведението (увода)? 

• Най-отговорната част; 

 

• Той не трябва да е по-голям от 2-3 страници и в него 

кратко се определя обекта и предмета на 

изследване; 

 

• Актуалността на проблема, състоянието в 

настоящия момент в науката, съществуващите 

трудности в разрешаването на проблема.  



• Цел – „Целта на настоящата работа е да се изясни и 
разкрие взаимодействието ....„ 

• Задачи за постигане на целта; 

• Обектът на изследване е избран елемент на реалноста, 
който притежава очертани граници. Обектът поражда 
проблемната ситуация и се избира да бъде изследван 

• Предметът на изследване е логично описание на 
обекта, избирателността на който е определена от 
предпочитанията на изследователя .  

• Обектът и предметът на изследване като категории на 
научния процес се отнасят помежду си както общото и 
частното 

• Приложната ценност на очакваните резултати; 

• Основните положения (хипотези) 



Основната част на работата 
 

• Този раздел на дипломната работа трябва да бъде 

примерно около 60-70 % от целия текст и да бъде 

съгласуван в собствената си структура с плана на 

дипломната работа; 

• Основната част е разделена на раздели (глави) и 

подраздели (параграфи). 

•  Принципните изисквания към основната част са: 

доказателственост, последователност, отсъствие 

на излишен, несвързан с темата и “натоварващ” 

текста материал.  



Обзор на научната литература 

(Първа глава) 

• Обзорът (Първа глава) съдържа: 

• - исторически преглед на изследванията; 

• - разкрива се същността на проблема; 

• -теоретична обсоновка на разглеждания въпрос; 

• Обзорът не трябва да бъде по-голям от 1/3 от текста на 

дипломната работа;  

• Приличният брой на цитиранията  в обзора на научната 

литература за дипломна работа е от 15-30 литературни 

източника. 



• Най-главното е какви са тези цитирания. Особена 

ценност са публикациите от последните 2-5 години, 

непосредствено до началото на работата по дадената 

тема и някои обзори от последните 1-2 години. 

• Цитиранията да се извършват в текста в 

квадратни скоби.  



Материали и методи на изследване 

(Втора глава) 

 
• Втората глава съдържа : 

• -експерименталното обоснование на решението 

на поставената задача;  

• -характеризира се подробно обекта на 

изследване; 

• - прави се детайлно описание на използваните 

методи и технологии на експерименталните 

изследвания; 

• -дава се по-пълно описание на измервателните 

системи и устройства;  

 

 



 

•  -дават се техническите характеристики на 

използваните материали, химически реактиви 

(фирма, степен на чистота и т.н.), лекарствени 

препарати и т.н 

• -статистическите методи за обработка на 

резултатите; 

• - описват се експерименталните методи, с 

които се провежда изследването; 

 



Препоръки: 

• 1) Студентът да описва: 

• - тези методи, които самият той е използвал в 

работата си;  

• - тези методи, които са описани като основни в 

литературата. Те не се излагат детайлно, а се дава 

само цитиране на техните автори; 

• - описват се само тези изменения в изходната 

методика, които внася автора.  

 

• 2) Методиките трябва да бъдат предадени толкова 

подробно, че описаните експерименти да могат да се 

възпроизвеждат. 



Илюстративен материал 

• Графики:          

• 1) Заглавие на фиг....... 

• 2)  Означаване на характерни линии и фигури; 

• 3)  Означаване на осите; 

• 4)   Други пояснения към графиката; 

• 5)   Методични пояснения. 



Представяне на резултатите 

(Трета глава) 

• Структурата зависи от броя на експерименталните 

задачи;  

• Данните от изследванията се дават обобщени в 

графичен и табличен вид.  

• Оценката на резултатите трябва да е качествена и 

количествена.  

• Да се показват ясно новите моменти в получените 

данни. 



Заключение и изводи 

 

• Това е цялостното обобщение на дипломната работа и 

е много важна част; 

• В него се формулират в безупречен вид основните 

изводи по резултатите на изследването.  

• Прави се съотношение на получените изводи с 

поставените цели и задачи; 

• Оценя се успешността на работата; 

• Този раздел не би трябвало да е по-голям от 2-3 

страници. 

 

 



Литература 

• Списъкът от последователно изброяване на 

източниците, използвани при изпълнение на работата. 

Сведенията за статия от периодично научно списание 

(издание):  

• трябва да включват фамилията и инициалите на автора, пълното 

заглавие на статията, наименованието на списанието, 

(изданието), серията (ако има такава), година на излизане в 

печат, том (при необходимост), страниците, на които е отпечатана 

статията. 



• Сведенията за книгите, монографиите, изданията 

трябва да включват: 

фамилията и инициалите на автора, заглавието на 

книгата, мястото на издаване (град, държава), 

издателство, година на издаване и количество страници 

в книгата. 

 Ако книгата е написана от два или повече автори, то 

техните фамилии с иницииалите се дават в тази 

последователност, в която са напечатани в книгата; при 

три и повече автори се допуска да се даде фамилията 

на първия от тях и думите “ и др.” – англ.”...et al.”.  

 



Приложение 

• Като приложение се представят материали от  

допълнителен или справочен характер, за които 

дипломантът не претендира като свой личен принос в 

науката. 

•  Те се поместват в края на работата. 



Техническо оформление 

• Всички страници на работата, включително 

илюстрациите, списъка на литературата и 

приложенията се номерират с арабски цифри по реда 

от заглавната страница до последната страница без 

пропуски и повторения.  

• На заглавната страница номериране (цифрата 1) не се 

поставя. 

•  Поредният номер се поставя в десния горен ъгъл на 

страницата, започвайки с цифрата 2. Може да 

поставите номера на страницата и в средата долу. 

•  Разпечатването от компютър трябва да съответства 

на формат А4. 



• Заглавията на отделните раздели (глави) се печатат 

симетрично на текста с главни букви и се отделят от текста с 

пропускането на един интервал (един ред). 

• Заглавията на подразделите (параграфите) се печатат с малки 

букви (освен първата – с главна). 

•  Пренасяния в заглавията не се допускат. 

•  Не се поставя точка в края на заглавието. 

•  Ако заглавието се състои от две изречения, те се 

разделят с точка.  

• Не се допуска подчертаване на заглавието. 

Обикновено те се дават в “Bold”. 

• Номерирането става с арабски цифри с точка.  



Защитата на дипломната работа 

• Продължителност - 10-15 мин. ; 

• Устното представяне се съпътства с илюстриране и 

онагледяване с компютърна мултимедийна  

презентация във вид на PowerPoint, pdf или др.; 

•  След това се дава думата на предварително 

определения рецензент; 

•  Дипломантът отговаря на забележките на рецензента, 

след което се обявява дискусия, в която вземат 

участие както членовете на Държавната изпитна 

комисия, а така също и присъстващите преподаватели 

и студенти.  

 



Какво съдържа презентацията? 

• Темата; 

• Целта, задачите и обекта на изследване; 

• Изводи от литературния обзор; 

• Описание на методите и експерименталните 

устройства; 

• Резултатите в синтезиран вид; 

• Изводите (прочитат се без изменение); 

• Благодарности. 
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