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ВСТУП 

Згідно з навчальним планом по спеціальностям 131 - “Прикладна механіка” і 

133 - «Галузеве машинобудування»  завершення навчання магістрів визначається 

захистом дисертації, яка є завершальною стадією навчання студентів в університеті 

за обраною спеціальністю.   

Магістерська робота повинна мати дослідний характер, є заключним етапом 

підготовки і має мету: 

- систематизацію, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань 

за напрямом вищої освіти, застосування цих знань під час розв'язання конкретних 

наукових і науково-технічних задач; 

- розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння 

методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень, 

використаних під час виконання атестаційної роботи; 

- набуття досвіду з аналізу отриманих результатів досліджень, формулювання 

нових висновків і положень, набуття досвіду з їх прилюдного захисту. 

При виконанні магістерської роботи студент повинен виявити: 

- знання методів дослідження, методологію науково-дослідницької  роботи по 

конкретній тематиці; 

- використання при дослідженні нової техніки, основних положень наукової 

організації й охорони праці, охорони навколишнього середовища; 

- навички користування сучасною обчислювальною технікою на всіх стадіях 

розробки і розрахунків. 

При виконанні дисертації студент повинен користуватися нормативними    

документами. Виконання атестаційної роботи потребує використання збірки 

стандартів, які прийняти Україною. Деякі стандарти викладені російською мовою і 

є чинними в Україні. Виписки з цих стандартів на мові оригіналу наведені в 

додатках. Для виконання конструкторської документації українською мовою 

введено Державний стандарт України ДСТУ 3321:2003 «Система конструкторської 

документації. Терміни та визначення основних понять».  
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Оформлення атестаційної магістерської роботи має вимогам до звітів про НДР 

(ДСТУ 3008-95 Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлення). 

Методичні посібник є довідковим посібником для допомоги студентам при 

самостійній роботі над дисертаціями і розроблені на підставі: Положення про 

випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс] / 

Уклад.: В. П. Головенкін, В. Ю. Угольніков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 

– 98 с.  

За всі відомості, викладені в атестаційній роботі, порядок використання 

фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість і 

достовірність висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність 

безпосередньо магістрант - автор атестаційної роботи. 

Попередня доповідь магістерських дисертацій відбувається на засіданні кафедри 

не пізніше ніж за два тижні до початку роботи ЕК.  

За тиждень до захисту презентація (при умові використання на захисті 

електронних засобів) та повна електронна версія дисертації повинні бути 

передані секретарю екзаменаційної комісії (або відповідальному за 

конструкторський напрям на кафедрі) для розміщення матеріалів на сайті 

кафедри 

Відповідальність за організацію та якість підготовки та проведення 

державної атестації студентів-випускників несе завідувач кафедри. 

Вибір теми атестаційної роботи здійснюється за заявою студента за 

довільною 

формою на ім’я завідувача випускової кафедри та узгодженою з керівником роботи. 

Після підписування зазначеними особами, вона передається секретарю кафедри або 

відповідальному за організацію дипломного проектування на кафедрі для підготовки 

документів, необхідних для використання на кафедрі та надання у деканат 

факультету 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1.1. Обов’язки студента 

Студент зобов’язаний: 

–вибрати тему атестаційної роботи та отримати завдання на атестаційну 

роботу; 

– на переддипломній практиці, крім виконання її програми, ознайомитися з 

реалізацією питань організації та управління виробництвом, охороною праці, 

вирішенням питань екології, безпеки життєдіяльності, техніко-економічних і 

спеціальних питань за темою атестаційної роботи; 

– самостійно виконувати індивідуальну атестаційну роботу або частину 

комплексної роботи; 

–враховувати сучасні досягнення науки і техніки, використовувати передові 

методики досліджень, приймати обґрунтовані рішення із застосуванням 

системного підходу; 

– відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, 

якість оформлення текстового та графічного матеріалу, їх відповідність методичним 

рекомендаціям випускової кафедри щодо виконання атестаційних робіт випускової 

кафедри, існуючим нормативним документам та державним стандартам;      

– дотримуватися календарного плану виконання роботи; 

– після складання та захисту звіту про переддипломну практику отримати у 

керівника остаточне завдання на атестаційну роботу за встановленою формою 

(Додатки) та затверджене завідувачем випускової кафедри, з’ясувати зміст, 

особливості та вимоги до виконання його окремих питань; 

– регулярно, не менше одного разу на тиждень, інформувати керівника про 

стан виконання роботи відповідно до календарного плану, надавати на його вимогу 

необхідні матеріали для перевірки; 
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– у встановлений термін подати атестаційну роботу для перевірки керівнику 

та консультантам і після усунення їх зауважень повернути керівнику для отримання 

його відгуку; 

– отримати всі необхідні підписи на титульному листі роботи та кресленнях, а 

також резолюцію завідувача випускової кафедри про допуск до захисту; 

– особисто подати атестаційну роботу, допущену до захисту, рецензенту;  

– ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензії та підготувати (у разі 

необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження при захисті роботи у ЕК. 

Вносити будь-які зміни або виправлення в атестаційну роботу після отримання 

відгуку керівника та рецензії забороняється; 

– за рішенням факультету, випускової кафедри або з власної ініціативи та за 

згодою керівника проекту пройти попередній захист на кафедрі або в організації, де 

виконувалася робота; 

– надати на кафедру підготовлену та допущену до захисту атестаційну роботу 

з відгуком керівника і рецензією не менш ніж за тиждень до її захисту в ЕК; 

– своєчасно прибути на захист атестаційної роботи або попередити завідувача 

випускової кафедри та голову ЕК (через секретаря ЕК) про неможливість 

присутності на захисті із зазначенням причин цього та наступним наданням 

документів, які засвідчують поважність причин. У разі відсутності таких документів 

ЕК може бути прийнято рішення про не атестацію його як такого, що не з’явився на 

захист атестаційної роботи без поважних причин, з подальшим відрахуванням з 

університету. Якщо студент не мав змоги заздалегідь попередити про неможливість 

своєї присутності на захисті, але в період роботи ЕК надав необхідні виправдні 

документи, ЕК може перенести дату захисту. 

 

1.2. Етапи виконання роботи 

Етапи виконання роботи складаються з: 

- підготовчого, який починається з вибору студентом теми та отримання 

індивідуального завдання від керівника магістерської дисертації (МД);  

- основного, який починається одразу з початку першого семестру навчання в 

магістратурі й завершується орієнтовно за два – чотири тижня до захисту 
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МД на засіданні Екзаменаційної комісії (ЕК). На цьому етапі проект повинен 

бути повністю виконаний, перевірений керівником та консультантами; 

- заключного, який включає отримання відгуку керівника та рецензії на 

дисертацію, візи завідувача випускної кафедри про допуск до захисту, 

проведення 

попереднього захисту на кафедрі, подання роботи до ЕК.  

Матеріали дисертації в електронному вигляді повинні бути розміщені на сайті 

кафедри за тиждень  до початку захисту. 

Завдання на дисертацію необхідно отримати у керівника після зарахування 

студента на курс підготовки в магістратурі. Оформлюється індивідуальне завдання 

магістранта на перший та другий рік навчання, яке затверджується на засіданні 

кафедри.  

Разом з цим оформлюється календарний план – графік, який визначає зміст та 

послідовність робіт, виконаних студентом за час виконання дисертації. Після 

закінчення переддипломної практики завдання уточнює керівник дисертації і 

консультанти з урахуванням підготовлених матеріалів з теми дисертації. 
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2 ТЕМИ І ОБСЯГ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Магістерська дисертація це вид кваліфікаційної роботи випускника освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр», призначений для об’єктивного контролю ступеня 

сформованості компетентності дослідницького та інноваційного характеру, 

пов’язаних із застосуванням та продукуванням нових знань для вирішення 

проблемних професійних завдань у певній галузі економіки і техніки. 

Магістерська дисертація є результатом дослідження певного об’єкта (системи, 

обладнання, пристрою, процесу, технології, програмного продукту), його 

характеристик, властивостей (що є предметом дослідження). 

Теми атестаційних робіт мають бути актуальними, відповідати сучасному 

рівню науки, техніки і технологій, спрямовані на вирішення проблем розвитку 

певної галузі.  Назва теми повинна бути короткою, чітко і конкретно відображати 

мету та основний зміст роботи і бути однаковою в наказі ректора про закріплення 

тем і керівників за студентами, завданні на атестаційну роботу, титульному аркуші, 

кресленнях, документах та в додатках до дисертації. Як правило, вона повинна 

починатися з назви предмета дослідження, яка докладно розробляється і 

розраховується у спеціальній частині предмета дослідження. 

Необхідно, за можливості, уникати початку формулювання назви теми 

дисертації зі слова «Дослідження...». У назві МД, яка зазначається у бланку 

завдання, наказі про закріплення теми, протоколі ЕК, заліковій книжці студента та в 

додатку до диплома не дозволяється використовувати скорочення. 

Магістерська дисертація включає текстову і графічну документації. 

2.1. Текстова документація 

Текстова документація має включати : 

1. Титульний лист атестаційної роботи (Додаток) 

2. Завдання та календарний план виконання робіт (Додаток) 

3. Реферат з ключовими словами (українська мова) 

4. Реферат з ключовими словами (іноземна мова) 

5. Реферат з ключовими словами (російська мова) 

6. Основна текстова частина дисертації, яка включає: 
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- зміст текстової частини; 

- перелік позначень та умовних скорочень; 

- вступ (коротка характеристика галузі досліджень, сутність наукової 

проблеми, актуальність теми, мета і завдання дослідження, об’єкт і предмет 

дослідження, методи дослідження, наукова новизна і практичне значення роботи, 

особистий внесок автора, структура та обсяг дисертації);  

- перший розділ присвячують аналітичному аналізу актуальності і стану 

проблеми, обґрунтуванню основних завдань дисертаційної роботи; 

- другий розділ  - методи рішення проблеми, вибір методу і його реалізація; 

- третій розділ присвячують результатам дослідження, їх аналізу, 

достовірності результатів, співставлення з наявними результатами і висновки; 

- в четвертому розділі розглянуті питання техніки безпеки і охорони праці при 

проведенні досліджень і використанні їх результатів; 

- висновки в яких треба відзначити отримані головні результати, наукову і 

практичну їх цінність, особисті досягнення здобувача (наукові і практичні 

показники (апробація роботи на конференціях, статті, реферати, заяви та отримані 

патенти, грамоти, назви науково-дослідних тем, впровадження та інше); 

7. Перелік посилань (бібліографічні описи посилань у переліку наводять 

відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.) має включати і посилання на свої труди 

(статті, тезиси, патенти) 

8. Додатки (специфікації креслень, таблиці вимірювань, розрахунків, текст 

програм (якщо потрібно), копії статей, рефератів, патентів, грамот, актів та інше). 

 

Текстова частина має розділи і підрозділи, але наскрізну нумерацію  сторінок, 

рисунків, таблиць, формул і закінчується переліком посилань та висновками. Перша 

сторінка змісту повинна мати великий (високий, повний) штамп з загальною назвою, 

яка повинна копіювати тему диплому (Додаток Г, форма 2). Наступні листи 

текстового документу не повинні мати штамп і рамку Лист, на якому розташовані 

зміст і високий штамп, має номер «1», але нумерація листів друкується с другої 

сторінки. 
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2.2 Обсяг текстової документації /рекомендований/ 

2.2.1 Титульний лист атестаційної роботи (Додаток) – 1 стор. 

2.2.2 Завдання та календарний план виконання робіт (Додаток) – 2 стор. 

2.2.3 Реферат з ключовими словами (українська мова) - 1… 2 стор. 

Реферат з ключовими словами (іноземна мова) - 1… 2 стор. 

Реферат з ключовими словами (російська мова) - 1… 2 стор. 

Реферат повинен бути стислим (не більше 500 слів) та інформативним. Він 

повинен містити такі обов'язкові пункти: 

- відомості про обсяг звітної роботи: 1) кількість аркушів; 2) кількість 

ілюстрацій (рисунків); 3) кількість таблиць; 4) кількість джерел інформації (згідно з 

«Переліком посилань»). Всі зазначені відомості наводять з врахуванням частини 

«Додатки». Наступними пунктами реферату є відомості про: 

- об'єкт і предмет розробки (проектування); 

- мету роботи; 

- результати та їх новизну; 

- основні конструктивні, технологічні, техніко-експлуатаційні характеристики 

і показники розробленого об'єкта; 

- ступінь впровадження розробки у виробництво; 

- рекомендації щодо використання результатів роботи; 

- галузі можливого застосування розробки; 

- техніко-економічну ефективність розробки; 

- значущість роботи та висновки. 

В кінці реферату (через інтервал) повинен бути перелік ключових слів (від 5- 

ти до 10-ти термінів, надрукованих великими літерами), які розміщують 

підряд. 

2.2.4 Перелік позначень.  

Приведення опису основних символів та їх одиниць вимірювань, які 

використовують в дисертації. Обсяг - 1- 3 с. 

2.2.5 Текстова частина: 

- магістерську дисертацію подають у вигляді спеціально підготовленого 

рукопису друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 
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14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines у твердому переплетенні обсягом до 110 

сторінок. 

Дисертацію необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту 

України ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення з урахуванням проекту ДСТУ 3008-20 . Винятком має бути 

перша сторінка Змісту, яка, відповідно до рішень кафедри, має рамку і штамп 

(Додаток В, форма 2) і позначення документу (підрозділ 3.2). 

У текстовому документі на першому /загальному/ листі, подають зміст, що 

включає номери й найменування розділів, підрозділів і номерів листів /сторінок/. 

Слово "ЗМІСТ" записують у вигляді заголовка /симетрично тексту/ великими 

літерами. Найменування,  що входять до змісту, пишуть малими літерами. На 

заголовному листі змісту розміщують основний напис текстового документа. 

Список літератури заносять до змісту даного текстового документу. 

Закінчується текстова частина дисертації загальними висновками, переліком 

використаних джерел інформації і додатками.  

Всі відомості з джерел інформації, які використовує в дисертації магістрант, 

повинні мати посилання.  

. 

 2.3 Структура текстової частини дисертації. 

Загальний обсяг МД не повинен перевищувати 110 сторінок (без титульних 

листів, рефератів і додатків) 

Список літературних посилань заносять до змісту даного текстового документу. 

Розділи  повинні починатися з нової сторінки 

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки і список посилань не мають 

номерів розділів.  

  2.3.1 Зміст текстової частини дисертації 

Зміст має містити поетапний план реалізації роботи, її структуру. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів 

(якщо вони мають заголовок). Вступ, перелік умовних позначень, загальні 

висновки, додатки, список використаної літератури також відображають в змісти. 
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 ЗМІСТ    (текстової частини магістерської дисертації ) Кількість 

стор. 

 Перелік умовних позначень 1-2 с. 

 Вступ (Призначення, галузь, об’єкт і предмет досліджень, 

доцільність досліджень). 

2 - 3с. 

1. Назва розділу  (Сучасний стан  проблеми чи технічна  

характеристика  установки, яка досліджується).  

5-10 с. 

2. Назва розділу  (Літературно – патентний огляд джерел 

інформації)  

10-20 с 

3. Назва розділу (опис дослідів, розробки, розрахунки, 

результати, їх аналіз, достовірність, співставлення з 

наявними результатами і висновки 

40 -50 с. 

4 Охорона праці й навколишнього середовища.  5-10 с. 

5 Назва розділу. (економіка , очікувані механіко-економічні 

показники,  стартап – проект) 

5 -10 

 Висновки І – 2 с. 

 Список посилань 1 - 3 с. 

 Додатки  

 

2.3.2 Перелік умовних позначень .  

В цьому розділі  приводять  символи, позначення, скорочення і таке інше, де 

подають їх у вигляді окремого списку з одиницями вимірювань.  

2.3.3 Вступ   

У вступі має бути приведена коротка характеристика галузі досліджень, 

сутність наукової проблеми, актуальність теми,  мета і завдання дослідження, об’єкт 

і предмет дослідження, методи дослідження,  наукова новизна і практичне значення 

роботи, зв'язок з науковими програмами кафедри, особистий внесок автора, 

структура та обсяг дисертації. Більш детально перелічені питання повинні бути 

розглянути далі. 

 2.3.4 Сучасний стан проблеми.  

Цей розділ присвячують аналітичному аналізу актуальності і стану, об’єкту і 

предмету досліджень, доцільність досліджень проблеми, обґрунтуванню основних 

завдань дисертаційної роботи;  розкривають стан науково-технічної проблеми 

(задачі) та її значущість.  
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Стисло, висвітлюючи роботи попередників, магістрант повинен зазначити ті 

питання, що залишились невирішеними; довести напрямки і можливості  для вирішення 

проблеми. Необхідно закінчити цей розділ коротким резюме стосовно доцільності 

проведення дослідження.  

2.3.5 Літературно-патентний огляд.  

З використанням літератури, патентів і других джерел інформації необхідно 

розглянути методи рішення проблеми, обґрунтувати метод дослідження,  відомі  шляхи 

та  недоліки з висновками щодо можливості і доцільності вирішення завдання. 

Обґрунтування постановки задачі та методу досліджень.   Роблять  висновки що до  

можливості отримання позитивного  результату досліджень.   

2.3.6 Результати досліджень    

Докладний опис досліджень, схем розрахунків, додаткових схем; детальних 

розрахунків, обробки і отримання результатів;  аналізу  надійності   і  достовірності отриманих 

даних. Результати повинні підтверджувати працездатність, основні технічні 

характеристики розробки.  

       Розрахунки оформлюють згідно зі схемою: 

 - постановка задачі розрахунку /з вказівкою, що потрібно визначити при 

розрахунку/; 

 - вихідні дані; 

 - геометрична  модель; 

 - математична модель; 

  основні умови розрахунків.  

Всі розрахунки повинні базуватися на використанні Міжнародної системи 

одиниць "СИ" і одиниць, що допускаються до використання згідно з ГОСТ 8.417-81 

/СТ СЭВ 1052-78. Хоча б один розрахунок повинен бути  виконаний з допомогою 

обчислювальних систем (наприклад “APROKS”,”ANSYS”,”Весна”, чи інших,  

згідно загальних положень).  

Також в дисертації повинен бути розрахунок з використанням алгоритмічних 

мов програмування: Fortran, CI, Mathcad чи інших. 

Результати розрахунків можуть бути у вигляді епюр, ескізів, графіків, таблиць, 

аналітичних залежностей. Якщо використовуються кольорові зображення, вони 

повинні буди надруковані з використанням кольорового принтеру. Аналіз результатів 
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повинен дати уявлення  відповідності  результатів стану теоретичних і 

експериментальних досліджень,  можливості узагальнення даних і їх використання 

для рішення практичних і наукових завдань, виявити їх надійність.                  

Повинні бути розраховані помилки і визначена загальна достовірність.  Проведено 

співставлення  отриманих результатів з літературними даними.  

 2.3.7 Висновки до розділу 2.3  

2.4  Охорона праці й навколишнього середовища.    

Охорона праці й навколишнього середовища виконується на  підставі 

отриманих знань з питань охорони праці, техніки безпеки і  особливостей 

проведення досліджень та використання їх в промисловості і суспільстві.  

2.5  Економіка , очікувані механіко-економічні показники.  

Розробка стартап проекту. 

 2.6 Загальні висновки.  

В цьому розділі  стисло вказують основні висновки: наукові результати, 

ступінь їх апробації (доповіді на конференціях, заявки на патенти),  публікації, 

замовлення підприємств на підставі яких виконувалась робота, оцінка можливого 

економічного ефекту в випадку впровадження результатів в промисловості, 

особистий внесок магістранта в роботу,  та інші показники наукової і практичної 

цінності виконаного дослідження. 

 

2.7 Перелік посилань  

Список використаної літератури повинен включати перелік джерел, вико-

ристаних у документі. Джерела розміщуються в порядку виникнення посилань на 

них у тексті документа. Відомості про джерела, що входять до списку, необхідно 

подавати згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання", який діє з 1.06. 2007 р.  В цьому розділі 

правила оформлення посилань згідно  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 приведені у вигляду 

прикладів [Додаток].   

Слід відзначити, що список посилань має важливе значення як для автора, так 

і для читача.  
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Дисертація магістрів є авторською роботою і дозволяє не тільки оцінювати 

знання і вміння магістранта (атестаційна робота), а також  закріплює авторські права 

за студентом. Однак, для цього необхідно переконатися в тому, що робота не є 

плагіатом, а має оригінальний , авторський зміст. При посиланні на інші джерела 

інформації, цитування тексту або використання методів (розробок) отримання 

результатів не вважається плагіатом В іншому випадку робота може бути визнана 

плагіатом з усіма наслідками. 

Правильно оформлений список посилань дозволяє цього уникнути.  

В даний час є широкий арсенал засобів для перевірки авторства. Рішенням 

міністерства освіти і науки,  ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського така перевірка 

проводиться на рівні як кафедри, так і університету. Наведені бібліографічні дані 

повинні бути точними і достатніми. Широке коло джерел інформації ускладнює 

складання списку бібліографічних посилань. З цієї причини в додатку наводяться 

зразки посилань для різного виду публікацій (монографій, статей, електронних 

носіїв та інших). 

 

2.8 Додатки 

В розділі додатки розміщують специфікацію до креслень, додаткові схеми, 

таблиці довідкових даних, підготовлену програму розрахунків, особисті досягнення 

(статті, доповіді, патенти чи заяви на отримання патентів, акти впровадження), та 

інші матеріали, які підтверджують зміст текстової частини дисертації.     
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3 ГРАФІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Графічна документація, яка необхідна для презентації дисертації, має 

включати 8-9 листів ілюстрацій формату А1. З них  рішенням кафедри 3-5 листів – 

конструкційні (загальний вигляд машин чи агрегатів, чи креслення вузлів), 3-5 – 

наукові (графіки, схеми, таблиці, математичні моделі, фотографії та інші 

демонстраційні ілюстрації). Рішенням кафедри в індивідуальному  порядку склад 

графічної частими може буди змінений без зменшення загальної кількості 

ілюстрацій. Також рішенням кафедри всі листи ілюстрацій повинні бути виконані на 

листах формату А1 і мати рамку і штамп.  

Креслення і специфікації повинні виконуватись з урахуванням вимог ЕСКД 

(Додаток) і вимог кафедри (див. нижче). Специфікації  підшивають в додатки 

текстової частини дисертації. 

При використанні на захисті електронних оптичних пристроїв повинна бути 

паперова копія всієї графічної частини, яка друкується на листах формату А3.  
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4 ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

4.1 Нормативні документи.  

Уся технічна документація /за винятком ілюстративної/ повинна мати 

позначення: конструкторська - за ДСТУ  ГОСТ 2.201-80, технологічна - за ДСТУ 

ГОСТ 3.1201-74, програмна - за ДСТУ ГОСТ 19.103-77. 

 

4.2 Позначення основних конструкторських документів.  

Позначення конструкторських документів на виріб повинно відповідати його 

позначенню в основному конструкторському документі /кресленні деталі чи специфікації/ 

4.2.1. Вигляд позначення основних текстових документів  

Загальний вигляд позначення основного текстового документу (для штампу на перший 

сторінки «Змісту»  ) за класифікатором кафедри ХПСМ має вигляд: 

 

Код класифікаційної характеристики виробу має шість знаків. В учбових 

роботах він складається з груп цифр, які позначають: 1 – порядковий номер теми за 

наказом (2 знаки),  2 - підклас, 3 -  групу, 4 -  підгрупу обладнання, 5 – вид:  

Номер 

цифри 

  

1-2 Порядковий номер теми,  

який вона має у наказі на дипломне проектування  

 

3 Підклас обладнання:  

1-обладнання хімічних виробництв; 

2 – обладнання виробництва скловиробів; 

3 – обладнання виробництва цементу, вапна, гіпсу, перліту; 

4 - обладнання виробництва азбоцементних виробів; 

5 - обладнання для пакування; 

6 - обладнання виробництва будівельної цегли, кераміки і 

вогнетривів;  

 

  ххххх. хххххх. хх-  хх хх 
 Шифр та номер групи 

 
Код класифікаційної характеристики 

виробу чи об’єкту досліджень (порядковий 
номер за наказом, підклас, групу, підгрупу та вид) 

 

Порядковий реєстраційний номер 
специфікації 

 

Шифр документу (ПЗ) 
 
Код 

проекту 
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7 - обладнання переробки пластмас; 

8 - обладнання виробництва тепло – звукоізоляційних матеріалів і 

виробів;  

9 – визначення характеристик матеріалів, процесів, та інше. 

4 Група: 

1 – гідромеханічне; 

2 – теплообмінне; 

3 – масообмінне; 

4 – реактори; 

5 – тепломеханічне; 

6 – інше. 

 

5 Підгрупа: 

для гідромеханічного устаткування: 

    1-подрібнення; 

    2-для сортування; 

    3- для подрібнення рідких систем; 

    4-преси; 

    5-ємності та мішалки; 

    6-обладнання для пакування; 

    7-змішувачі; 

    8-дозатори, живильники; 

    9-насоси, компресори, вентилятори. 

Для теплообмінного устаткування: 

    1-теплообмінники; 

    2-випарники; 

    3-конденсатори; 

    4-екструдери; 

    5-валкові машини; 

    6-випарні апарати; 

    7-сушилки; 

    8-печі; 
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    9-інше устаткування. 

Для масообмінного устаткування: 

    1-мембранні апарати; 

    2-абсорбери; 

    3-адсорбери та іонообмінні апарати; 

    4-ректифікаційні апарати; 

    5-екстрактори; 

    6- інше устаткування. 

Для реакторів: 

1-з киплячим шаром; 

2-варочні котли; 

3-автоклави; 

4-інші реактори. 

Для тепломеханічного устаткування: 

    1-прокатне устаткування; 

    2-машини ВВС; 

    3-машини ВВТ; 

    4-холодильники. 

6 Вид: 

0-плакат; 

1-деталь; 

2-вузол;  

3-машина; 

4-комплекс, установка; 

5-технологічна лінія, агрегат; 

6-текстова частина, 

7-схема 

 

Порядковий реєстраційний номер специфікації і шифри текстових документів: 

ПЗ – пояснювальна записка            - 01. 

Коди атестаційної роботи в залежності від спеціальності та спеціалізації: 

          60 - робота за спеціальністю -  133  (групи  ЛС) 

70 - робота за спеціальністю -  133   (групи  ЛП) 



21 

 

90 – робота за спеціальністю  - 131  (групи  ЛУ) 

Наприклад, позначення роботи для студента групи ЛС-31м, для якого тема в 

наказі має номер 5, а розроблюється гідромеханічний прес, має вигляд:  

 

 

 

4.2.2 Вигляд позначення основних графічних документів  

Графічні документи розподіляють на три групи: 

1 – креслення; 

2 – схеми; 

3 – плакати. 

Всі креслення виконують згідно вимогам ЄСКД. Плакати і схеми виконують 

на листах формату А1 (можливі винятки) з рамками і штампами згідно вимогам 

ЄСКД. 

 Вигляд позначення основних графічних документів за класифікатором кафедри 

ХПСМ відповідає текстовим документам, але має особливості: 

 

 

 

 

 

Код класифікаційної характеристики виробу відрізняється останньою 

(шостою) цифрою групи в залежності від виду документу.  

Замість порядкового реєстраційного номеру (дві цифри) вводять порядковий 

номер креслення, схеми, плакату  (три цифри), який починається з 000 (основна 

надпис на цьому штампі повинна бути темою дисертації).  

ЛС31м. 051146.01-60ПЗ 
 

Номер академічної групи 
 

Код класифікаційної характеристики 
виробу 

(порядковий номер за наказом - 05, клас 
-1, група -1, підгрупа – 4, вид -6) 

 

Порядковий реєстраційний номер  
 

Шифр документу (ПЗ,) 
 

Код 
роботи 

Шифр 
документу 

Номер академічної 
групи 

Код класифікаційної характеристики  
об’єкту  Номер креслення   

 

Код 
роботи 

ххххх. хххххх.ххх -  хххх 
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 Шифр документу:  ВЗ - загальний вигляд, СК - складальне креслення, 

ТС  – технологічна схема, РР  – розрахунки (математична модель, алгоритм, блок-

схема, результати розрахунків), ПЛ - плакат.  

  Приклад позначення складального креслення вузла гідромеханічного пресу. 

 

4.2.3  Позначення  технологічних документів 

 

        Структура позначення технологічних документів за ГОСТ 3.1201-74: 

 

..Вид технологічного документа кодується за ГОСТ 3.1201-74, табл. І. 

Вид технологічного процесу за його організацією чи методом його організації 

кодується за ГОСТ 3.1201-74, табл. 2. 

Вид технологічного процесу за методом виконання кодується за ГОСТ 3.1201-

74, табл. З, 4. 

Порядковий реєстраційний номер повинен складатися з п’яти цифр від 00001 

до 99999. 

При виконанні креслень дипломного проекту можливо використовувати [1] як 

довідковий навчальний посібник. 

4.2.4  Основні написи.  

Вимоги до форми, розмірів, порядку заповнення основних написів у 

конструкторській документації визначають за ГОСТ 2.104-68 (Додаток Г), 

технологічної - за ГОСТ 3.1103-74. 

Номер академічної 
групи 

Код класифікаційної характеристики 
виробу 

Номер креслення  (починається з 000)  
 

Шифр документу 
 (СК - складальне креслення) 

 
Код 

проекту 

 ЛС31м.051142.004-60СК 
 

Порядковий реєстраційний 
номер 

 Код характеристики 
документу 

Код організації-розробника  

ЛС31 ХХХХХ  

хх х 
хх 

Вид технологічного 
процесу за методом виконання 

Вид технологічного процесу 
за його організацією 

Вид технологічного 
документа  
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1 5  ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Не пізніше, ніж за тиждень до захисту, електронна версія дисертації повинна 

бути передана доц. Щербині В. Ю. для перевірки на плагіат і для подальшого 

розміщення її на сайті кафедри. Захист магістерської дисертації є публічним і 

проводиться у формі доповіді за змістом атестаційної роботи. В якості приміщення 

використовується обладнана стендами та електронними мультимедійними засобами 

аудиторія.  

При доповіді використовуються паперові плакати, виготовлені магістрантом 

(9-10 аркушів формату А1), або, за бажанням магістранта, у вигляді презентації. У 

другому випадку членам екзаменаційної комісії роздають паперову копію 

електронного варіанту (6 примірників), одна з яких вкладається в папку. При цьому 

матеріал роздруковується на аркушах формату А4, крім насичених (які погано 

читати), які роздруковують на аркушах формату А3 і складають пополам. 

Дисертація, плакати, електронна версія презентації та графічного матеріалу на 

CD- диску після захисту складають в папку, на внутрішній стороні якої в опису 

дисертації відзначаються усі вкладення. Надалі все папки зберігаються в архіві. 
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6  ОЦІНКА ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Оцінювання магістерських робіт  

кафедри ХПСМ інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського 

визначається з використанням 100-бальної шкали і з  урахуванням наступних 

показників  
 

Характеристики і критерії оцінки 
 

Бали1 

1. Якість техніко (технолого)-економічного обґрунтування основних рішень 

Керівник 

 

«ВІДМІННО» 

           Розглядається декілька варіантів вирішення завдання.  За обґрунтовано 

обраним критерієм здійснено вибір оптимального варіанту. 

7 

«ДУЖЕ ДОБРЕ - ДОБРЕ» 

           Вибір рішення здійснений на підставі якісного порівняння не менше, ніж двох 

варіантів рішення задачі. Обґрунтовано вибір кращого варіанту. 

6-5 

«ЗАДОВІЛЬНО - ДОСТАТНЬО» 

Рішення обрано без достатнього обґрунтування. 
4 -3 

2. Сучасність і оригінальність прийнятих рішень 

Попередній захист 

 

«ВІДМІННО» 

Рішення прийняті на підставі аналізу новітньої вітчизняної і зарубіжної 

науково-технічної та патентної літератури та містять оригінальні, перспективні ідеї. 

11-10 

«ДУЖЕ ДОБРЕ - ДОБРЕ» 

Рішення прийняті на підставі аналізу вітчизняної науково-технічної і 

патентної літератури і відповідні рівню перспективних зразків. 

9-8 

«ЗАДОВІЛЬНО - ДОСТАТНЬО» 

Основні рішення прийняті без достатнього аналізу сучасного стану питання і 

відповідні рівню серійних зразків. 

7-6 

3. Правильність застосування методів аналізу і розрахунку, їх глибина та 

відповідність сучасному рівню 

ДЕК 

 

«ВІДМІННО» 

Методи аналізу і розрахунку розроблюваного об’єкту дослідження вибрані 

обґрунтовано і відповідають сучасному рівню. Глибина аналізу та розрахунків 

забезпечує можливість отримання результату, який відповідатиме вихідним даним. 

5 

«ДУЖЕ ДОБРЕ - ДОБРЕ» 

Методи аналізу і розрахунку відповідають сучасному рівню, а їх глибина підтверджує 

можливість отримання результату, який відповідатиме вихідним даним. 

4 

«ЗАДОВІЛЬНО - ДОСТАТНЬО» 

Здійснені аналіз і розрахунки дозволили обґрунтувати основні вимоги до складових 

частин (елементів) пристрою (системи, технології), що проектується, з урахуванням 

вихідних даних. 

 

 

3 

                                                           
1 Якщо рівень за відповідною характеристикою оцінювання не відповідає критерію «задовільно» 
(«достатньо»), то виставляється нуль балів. 
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Характеристики і критерії оцінки 
 

Бали1 

4. Рівень використання інформаційних технологій  
(Попередній захист) 

 

«ВІДМІННО» 

Рішення завдань здійснено на основі використання декількох сучасних пакетів 

програм (CAD / CAM / CAE / MatCAD / MatLab / Access / FoxPro / Ansys/ та ін.). Вибір 

програм обґрунтовано. Для зібрання необхідної інформації використано Internet.  

10 

 

«ДУЖЕ ДОБРЕ - ДОБРЕ» 

При рішенні завдань застосовується хоча б одна сучасна програма або програма, що 

розроблена самостійно засобами об’єктно-орієнтованого програмування або за 

допомогою САПР здійснено проектування частини об’єкту. Використання 

інформаційних технологій дозволило суттєво підняти рівень рішення завдань.  

9-8 

 

«ЗАДОВІЛЬНО - ДОСТАТНЬО» 

Інформаційні технології застосовується для виконання основних розрахунків та на 

рівні використання офісних програм.  

7-6 

 

5. Рівень  експериментальної перевірки прийнятих рішень 

ДЕК 
 

«ВІДМІННО» 

Експериментально підтверджені основні прийняті рішення. На сучасному 

технічному і методологічному рівні проведено експеримент. Зроблено аналіз 

точності результатів і їх співставлення з теоретичними  висновками.  

Або 

обґрунтовано вибрано метод моделювання. Коректно визначені граничні і вихідні 

умови. Проведено аналіз адекватності розробленої моделі та співставлення 

результатів моделювання з теоретичними висновками. 

6 

«ДУЖЕ ДОБРЕ - ДОБРЕ» 

Продемонстровано уміння якісно здійснювати експериментальну перевірку основних 

технічних рішень (працездатність програмного продукту). Наведено аналіз 

результатів і зроблено висновки. 

Або 
Вибір методу моделювання зроблений вірно, але недостатньо обґрунтований. 

Розроблена модель є адекватною об’єктові; основні припущення коректні але обґрунтовані 

недостатньо. Проведено співставлення результатів моделювання з теоретичними 

висновками. 

5 

«ЗАДОВІЛЬНО - ДОСТАТНЬО» 

Експериментальна перевірка не спрямована на практичну перевірку основних 

технічних рішень.  Проведено аналіз результатів і зроблено висновки. 

Або 

Метод моделювання не обґрунтовано. Деякі припущення є  не коректними, або не 

обґрунтовані. Проведено співставлення результатів моделювання з теоретичними 

висновками. 

 

 

 

4 
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Характеристики і критерії оцінки 
 

Бали1 

 

6.Якість виконання додаткових розділів (техніки безпеки, охорони праці 

навколишнього середовища та ін.) 

Рецензент 

«ВІДМІННО» 

 

При виконанні роботи вирішені вимоги техніки безпеки (ТБ), охорони праці (ОП) та ін. 

у вигляді конкретних технічних рішень.  

 

4 

«ДУЖЕ ДОБРЕ - ДОБРЕ» 

У додаткових розділах матеріал має інформаційний характер. Основні вимоги ТБ, 

ОП та ін. частково реалізовані в основній частині проекту.  

 

3 

«ЗАДОВІЛЬНО - ДОСТАТНЬО» 

 

Додаткові розділи виконані формально, їх зміст слабко пов'язаний з основною 

частиною проекту. 

 

1-2 

7. Якість текстової частини 

ДЕК 
«ВІДМІННО» 

Зміст пояснювальної записки повністю відповідає завданню. Матеріал викладений 

чітко, стисло, грамотною мовою. Оформлення повністю відповідає вимогам 

нормативних документів. 

 

11 

«ДУЖЕ ДОБРЕ - ДОБРЕ» 

Зміст пояснювальної записки повністю відповідає завданню. Матеріал викладений 

чітко, стисло, але є стилістичні погрішності. Оформлення з незначними відхиленнями 

від вимог нормативних документів. 

 

9 

««ЗАДОВІЛЬНО - ДОСТАТНЬО» 

Зміст записки має деякі відхилення від завдання, матеріал викладений нечітко, є 

граматичні помилки. Оформлення з істотними порушеннями нормативних 

документів. 

 

6 

8. Якість графічного матеріалу 

(ДЕК) 
«ВІДМІННО» 

Графічний матеріал повністю розкриває зміст дисертації, виконаний з використанням 

засобів комп’ютерної графіки з дотриманням вимог нормативних документів. 

 

9 

«ДУЖЕ ДОБРЕ - ДОБРЕ» 

Графічний матеріал повністю розкриває зміст дисертації, але структура аркушів не 

оптимальна. Виконання на високому технічному рівні з дотриманням вимог 

нормативних документів. 

 

7 

«ЗАДОВІЛЬНО - ДОСТАТНЬО» 

Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, є незначні відхилення від 

вимог нормативних документів. Виконання на задовільному технічному рівні. 

 

5 
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Характеристики і критерії оцінки 
 

Бали1 

 

9. Наукова реалізація матеріалів дисертації 

Попередній захист 

 

 

«ВІДМІННО» 

 

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 декілька наукових статей або зроблено декілька доповідей на 

наукових конференціях (всеукраїнських, міжнародних), є тези доповіді, копії 

статей. 

7 

 

ДУЖЕ ДОБРЕ - ДОБРЕ» 

Виконано 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 та опційним погодженням;  

опубліковано статтю у науковому журналі;  

зроблено доповідь на науковій конференції (республіканській, міжнародній), є 

тези доповіді;  

результати роботи прийнято до використання у навчальному процесі (є акт 

комісії). 

 

6 

 

«ЗАДОВІЛЬНО» 

 

Виконано одну з умов:  

оформлено свідоцтво про раціоналізаторську пропозицію;  

зроблено доповідь на міській (вузівській) науковій конференції, є тези доповіді; 

опубліковано статтю у вузівській науковій збірці; 

 зроблено доповідь на науковій конференції студентів факультету/інституту, є 

тези доповіді; 

отримано рекомендацію ДЕК щодо впровадження або опублікування результатів; 

5 

«ДОСТАТНЬО» 

 Відповідає сучасному рівню 

Будь яке впровадження результатів відсутнє 

4 

3 
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Характеристики і критерії оцінки 
 

Бали1 

10. Доповідь і захист 

ДЕК 

ВІДМІННО» 

Студент чітко і повно розкрив мету проекту, шляхи її досягнення, глибоко 

аргументує прийняті рішення. Відповіді на запитання 

демонструють уміння студента професійно відстоювати власну 

точку зору, а також і те, що він володіє професійними знаннями 

на сучасному рівні. 

30-27 

«ДОБРЕ» 

Студент чітко і повно розкрив мету проекту, шляхи її досягнення, глибоко 

аргументує прийняті рішення, але припускається неістотних 

помилок і неточностей. 

Студент може професійна відстоювати власну точку зору. Відповіді на запитання 

є вірними по сутності, але не завжди достатньо повні і 

аргументовані. 

26-22 

«ЗАДОВІЛЬНО» 

Доповідь про виконаний проект по сутності є вірною, але побудованою нелогічно, 

нечітко, має багато неточностей. 

Відповіді на запитання неповні, припущені істотні неточності в аргументуванні 

прийнятих рішень.  

21-20 

ДОДАТКОВІ БАЛИ  

 Практична спрямованість роботи  

  

Роботу  виконано за заявкою підприємства, установи, у межах госпдоговорної або 

держзамовної тематики. Завдання (вихідні дані) затверджено замовником, або  

додається технічне завдання на виконання теми  
5 

Проект виконано за інтересами науково-технічної роботи кафедри на підставі 

реальних вихідних даних. 
3 

Проект виконано за інтересами навчального процесу кафедри. Дидактичні вимоги 

до роботи затверджені завідувачем кафедри. 5 

Наявність публікацій, заяв на патенти, патенти, доповіді на конференціях не більш 6 
 

Частину балів (до 40%) студент отримує в процесі виконання магістерської 

дисертації. Інші бали (до 60%) при захисті дисертації на ДЕК. Крім того, можливо 

отримання студентами додаткові бали за практичну спрямованість роботи та інші 

досягнення студентом (за рішенням ДЕК), але не більше 6 балів. 

Далі отримані бали перераховують в оцінки ECTS і національну  оцінку, 

відповідно таблиці.  

Таблиця переведення суми балів до оцінок 

 

 

 

 

 

 

Бали 
 Національна 

оцінка 

100…95 відмінно відмінно 

94…85 дуже добре 
добре 

84…75 добре 

74…65 задовільно 
задовільно 

64…60 достатньо 

Менше ніж 

60 

незадовільно 
незадовільно 
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Угольніков В. Положення про організацію   дипломного проектування та 

державної атестації студентів  НТУУ   «КПІ», /В.Ю. Угольніков; за заг.ред. 

Ю.І.Якименка – К.: ВПК «Політехника», 2006. — 84 с. 

2. Марчевський В.М. Конструкторська документація курсових і дипломних 

проектів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал/ В.М.Марчевський .-К.:Норіта-плюс, 

2006.-280 с.:іл.. ISBN 966-2975-04-7 

3. Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ» / Уклад.: 

В.П. Головенкін, В.Ю. Угольніков. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 99 с. 
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Додаток А. Титульний аркуш магістерської дисертації 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

ІНЖЕНЕРНО – ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування  

 

«На правах рукопису» 

УДК ______________ 

«До захисту допущено» 

Завідувач кафедри 

   

 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

“___”___________201_ р. 

 

 

Магістерська дисертація 

на здобуття ступеня магістра 

зі спеціальності            133 -  ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

(чи    зі спеціальності  131-  ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА) 
 

на тему: ______________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Виконав (-ла): студент (-ка) __2__ курсу, групи _________ 
           (шифр групи) 

_______________________________________________   ________  
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)  

Науковий керівник ______________________________   ________  
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)  

Консультант   ___________________________________________  _________ 

                                                               (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали)                         ( підпис)  

Рецензент_________________________________________________________ 

                  (посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                 (підпис)  

 
Засвідчую, що у цій магістерській 

дисертації немає запозичень з праць інших 

авторів без відповідних посилань. 

Студент _____________ 
(підпис) 

Київ – 201__ року 
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1.1 Додаток Б. Бланк завдання  (зразок) 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  

 «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра хімічного полімерного і силікатного машинобудування 

 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною  

(освітньо-науковою) програмою 

 

Спеціальність (спеціалізація) _____________________________________  
(код і назва) 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

__________  _____________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

«___»_____________20__ р. 

 

ЗАВДАННЯ 

на магістерську дисертацію студенту 

______________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема дисертації  ________________________________________________  

______________________________________________________________  

науковий керівник дисертації_____________________________________ , 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____ 

2. Строк подання студентом дисертації  ______________________________  

3. Об’єкт дослідження  __________________________________________  

______________________________________________________________  

4. Предмет дослідження (Вихідні дані – для магістерської дисертації за  

освітньо-професійною програмою) ________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

5. Перелік завдань, які потрібно розробити  _________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
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______________________________________________________________  

6. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу  ___________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

7. Орієнтовний перелік публікацій  ________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

8. Консультанти розділів дисертації 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

    

    

9. Дата видачі завдання   

Календарний план 
№ 

з/п 

Назва етапів виконання  

магістерської дисертації 

Строк виконання етапів 

магістерської дисертації 
Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент  ____________ ____________________ 
  (підпис) (ініціали, прізвище) 

Науковий керівник дисертації  ____________ ____________________ 
  (підпис) (ініціали, прізвище) 

 

 

 

  

                                                           
 Консультантом не може бути зазначено наукового керівника 
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1.2 Додаток В Основні надписи    

(Витяг з ЕСКД ГОСТ 2.104-68) 

Цей стандарт встановлює форми, розміри, порядок заповнення основних 

написів і додаткових граф  

Зміст, розташування і розміри граф основних написів, додаткових граф, а 

також розміри рамок на кресленнях і схемах повинні відповідати формі 1, а в 

текстових документах - формі 2,  

Допускається для наступних аркушів креслень і схем застосовувати форму 

2а. 

Основні написи розміщують у правому нижньому кутку конструкторських 

документів. 

На аркушах формату А4 за ГОСТ 2.301-68 основні написи розташовуються 

уздовж короткої сторони аркуша…. 

7. У графах основного напису і додаткових графах (номер граф на формі 

показані в дужках) вказують: 

в графі 1 - найменування вироба; в графі 2 - позначення документа; 

в графі 3 - позначення матеріалу деталі (графу заповнюють тільки на 

кресленнях деталей); в графі 5 - масу виробу; в графі 6 - масштаб; 

в графі 10 - характер роботи, що виконується особою, яка підписує документ, 

відповідно до форм 1 і 2. Вільну рядок заповнюють на розсуд розробника; 

в графі 11 - прізвище осіб, які підписали документ; 

в графі 12 - підписи осіб, прізвища яких вказані в графі 11. 

Підписи осіб, які розробили даний документ і відповідальні за нормоконтроль, 

є обов'язковими. 

в графе 13 - дату підписання документа … 

Примітка: 

1. Графа 26 на формі 2а є обов'язковою тільки для креслень і схем. 

2. Графи виконані штриховий лінією, вводять при необхідності. Графи 27-30 

обов'язкові для документів, що затверджуються замовником. 

3. При використанні для наступних аркушів креслень і схем форми 1 графи 1, 

3, 4, 5, 6, 9 не заповнюються. 
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Приклад:   Основні надписи для конструкторських документів 

 

Форма 1.   Основні надписи для креслень та схем 
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Форма 2   

Основна надпис для текстових конструкторських документів 

(перший чи заголовний лист). 
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1.3 Додаток Г ЄСКД  

(виписки з ДСТУ ГОСТ 2.105-95 - мова оригиналу) 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.105-95 "Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам" 

Unified system for design. General requirements for textual documents 

Введены в действие с 1 июля 1996 г.  

Взамен ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.906-71 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению 

текстовых документов на изделия машиностроения, приборостроения и 

строительства. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода 

ЭВМ 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные 

.... 

ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин 

 ... 

3 Загальні положення (переклад з російської) 

... 

3.1 Текстові документи поділяють на документи, що містять, в основному, 

суцільний текст (технічні умови, паспорти, розрахунки, пояснювальні записки, 
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інструкції тощо), і документи, що містять текст, розбитий на графи 

(специфікації, відомості, таблиці і т .п.). 

3.2 Текстові документи виконують на формах, встановлених відповідними 

стандартами Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД) ... 

... 

3.6 Відстань від рамки форми до меж тексту на початку та в кінці рядків - 

не менше 3 мм. 

Відстань від верхньої або нижньої рядка тексту до верхньої або нижньої 

рамки повинно бути не менше 10 мм. 

Абзаци в тексті починають відступом, рівним п'яти ударам друкарської 

машинки (15 - 17 мм).… 

4 Вимоги до текстових документів, що містять, в основному, суцільний 

текст 

4.1 Побудова документа 

4.1.1 Текст документа при необхідності розділяють на розділи та підрозділи. 

... 

4.1.2 Розділи повинні мати порядкові номери в межах всього документа, 

позначені арабськими цифрами без крапки і записані з  відступу. Підрозділи повинні 

мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номерів 

розділу і підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапка 

не ставиться. Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з одного або декількох 

пунктів. 

4.1.3 Якщо документ не має підрозділів, то нумерація пунктів в ньому повинна 

бути в межах кожного розділу, і номер пункту повинен складатися з номерів розділу 

і пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера пункту крапка не ставиться, 

наприклад: 

 

1 Типи і основні розміри 

1.1 

1.2 Нумерація пунктів першого розділу документа 
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1.3 

2 Технічні вимоги 

2.1 

2.2 Нумерація пунктів другого розділу документа 

2.3 

Якщо документ має підрозділи, то нумерація пунктів повинна бути в межах 

підрозділу та номер пункту повинен складатися з номерів розділу, підрозділу і 

пункту, між якими ставлять крапку, наприклад: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1  

3.1.2         Нумерация пунктов первого подраздела третьего 

3.1.3          раздела документа 

3.2 Підготовка до випробування 

3.2.1 

3 2.2        Нумерація пунктів другого підрозділу третього 

3.2.3        розділу документа 

… 

4.1.4 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, він також 

нумерується. 

4.1.5 Якщо текст документа підрозділяється тільки на пункти, вони 

нумеруються порядковими номерами в межах документа. 

4.1.6 Пункти, при необхідності, можуть бути розбиті на підпункти, які 

повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного пункту, наприклад: 4.2.1.1, 

4.2.1.2, 4.2.1.3 і т.д. 

4.1.7 Всередині пунктів або підпунктів можуть бути наведені перерахування. 

Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або при необхідності 

посилання в тексті документа на одне з перерахувань, малу літеру, після якої 

ставиться дужка. Для подальшої деталізації перерахувань необхідно 
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використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис 

проводиться з абзацного відступу, як показано в прикладі. 

Приклад. 

а) ___________________ 

б) ___________________ 

   1) ________________ 

   2) ________________ 

в)    ________________ 

4.1.8 Кожен пункт, підпункт і перерахування записують з абзацного відступу. 

4.1.9 Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, 

заголовків не мають. Заголовки повинні чітко і коротко відображати зміст 

розділів, підрозділів. 

Заголовки слід друкувати з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи. 

Перенесення слів в заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох 

речень, їх розділяють крапкою. 

Відстань між заголовком і текстом при виконанні документа машинописним 

способом має дорівнювати 3, 4 інтервалах, при виконанні рукописним способом - 15 

мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу - 2 інтервали, при виконанні 

рукописним способом - 8 мм. 

4.1.10 Кожен розділ текстового документа рекомендується починати з 

нового аркуша (сторінки)... 

4.1.13 Нумерація сторінок документа і додатків, що входять до складу цього 

документа, повинна бути наскрізна ... 

4.2.4 В тексті документа, за винятком формул, таблиць і малюнків, не 

допускається: 

- застосовувати математичний знак мінус (-) перед негативними значеннями 

величин (слід писати слово "мінус"); 

- застосовувати знак "діаметра" для позначення діаметра (слід писати слово 

"діаметр"). При вказуванні розміру або граничних відхилень діаметра на кресленнях, 

поміщених в тексті документа, перед розмірним числом слід писати знак 

"діаметр"; 
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- застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад> 

(більше), <(менше), = (дорівнює),> = (більше або дорівнює), <= (менше або 

дорівнює), = / (не дорівнює), а також знаки N (номер),% (відсоток); 

- застосовувати індекси стандартів, технічних умов та інших документів без 

реєстраційного номера… 

4.2.6 Перелік що допускаються скорочень слів встановлений в ГОСТ 2.316. 

Якщо в документі прийнята особлива система скорочення слів або 

найменувань, то в ньому повинен бути наведений перелік прийнятих скорочень, який 

поміщають …  перед переліком термінів… 

4.2.8 У документі слід застосовувати стандартизовані одиниці фізичних 

величин, їх найменування і позначення відповідно до ГОСТ 8.417. 

Поряд з одиницями СІ, при необхідності, в дужках вказують одиниці раніше 

застосовувалися систем, дозволених до застосування. Застосування в одному 

документі різних систем позначення фізичних величин не допускається. 

4.2.9 В тексті документа числові значення величин з позначенням одиниць 

фізичних величин і одиниць рахунку слід писати цифрами, а числа без позначення 

одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від одиниці до дев'яти - словами. 

4.2.10 Одиниця фізичної величини одного і того ж параметра в межах одного 

документа повинна бути постійною. Якщо в тексті наводиться ряд числових 

значень, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її вказують 

тільки після останнього числового значення, наприклад 1,50;…; 2,00 м. 

4.2.11 Якщо в тексті документа призводять діапазон числових значень 

фізичної величини, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то 

позначення одиниці фізичної величини вказується після останнього числового 

значення діапазону. 

Приклади. 

1 Від 1 до 5 мм.,  Від 10 до 100 кг. 

Неприпустимо відокремлювати одиницю фізичної величини від числового 

значення (переносити їх на різні рядки або сторінки), 

4.2.12 Наводячи найбільші або найменші значення величин слід застосовувати 

словосполучення "повинно бути не більше (не менше)". 
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Наводячи допустимі значення відхилень від зазначених норм, вимог слід 

застосовувати словосполучення "не повинно бути більше (менше)". 

4.2.13 Числові значення величин в тексті слід вказувати зі ступенем 

точності, яка необхідна для забезпечення необхідних властивостей вироби, при 

цьому в ряді величин здійснюється вирівнювання числа знаків після коми. 

Округлення числових значень величин до першого, другого, третього і т.д. 

десяткового знака для різних типорозмірів, марок і т.п. виробів одного 

найменування повинно бути однаковим. Наприклад, якщо градація товщини 

сталевої гарячекатаної стрічки 0,25 мм, то весь ряд товщини стрічки повинен 

бути зазначений з такою ж кількістю десяткових знаків, наприклад 1,50; 2,00. 

... 

4.2.15 У формулах як символи слід застосовувати позначення, встановлені 

відповідними державними стандартами. Пояснення символів і числових 

коефіцієнтів, що входять в формулу, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні 

бути приведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід 

давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведені у формулі. 

Перший рядок пояснення має починатися зі слова "де" без двокрапки після нього. 

... 

4.2.18 Формули, за винятком формул, які розміщені в додатку, повинні 

нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записують на рівні 

формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають - (1). 

Посилання в тексті на порядкові номери формул дають в дужках. 

Формули, що поміщаються в додатках, повинні нумеруватися окремою 

нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед 

кожною цифрою позначення додатка, наприклад формула (В.1). 

Допускається нумерація формул в межах розділу. У цьому випадку номер 

формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених 

крапкою, наприклад (3.1). 

... 

4.3 Оформлення ілюстрацій та додатків 

4.3.1 Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення 

викладеного тексту. Ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту 
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документа (можливо ближче до відповідних частин тексту), так і в кінці його. 

Ілюстрації повинні бути виконані відповідно до вимог стандартів ЄСКД і СПДС. 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо 

малюнок один, то він позначається "Рисунок 1". 

Ілюстрації кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими 

цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. (Рисунок А.3.) 

Допускається нумерувати ілюстрації в межах розділу. У цьому випадку номер 

ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між 

якими ставиться крапка. Наприклад - Рисунок 1.1. 

При посиланнях на ілюстрації слід писати "... відповідно до рисунку 2" при 

наскрізної нумерації і "... відповідно до малюнком 1.2" при нумерації в межах розділу. 

Ілюстрації, при необхідності, можуть мати найменування і пояснювальні 

дані (під рисунковий текст). Слово "Рисунок" і найменування поміщають після 

пояснювальних даних і розташовують таким чином: Рисунок 1 - Деталі приладу. 

… 

4.3.7 Кожна програма слід починати з нової сторінки із зазначенням нагорі 

посередині сторінки слова "Додаток" і його позначення, а під ним в дужках для 

обов'язкового додатку пишуть слово "обов'язкове", а для інформаційного - 

"рекомендований" або "довідкове". 

Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично щодо тексту 

з великої літери окремим рядком. 

4.3.8 Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, 

починаючи з А, за винятком літер Е, З, Й, О, Ч, Ь, И,'. Після слова "Додаток" слід 

буква, що позначає його послідовність. 

Допускається позначення додатків літерами латинського алфавіту, за 

винятком букв I і О. У разі повного використання літер українського і латинського 

алфавітів допускається позначати додатки арабськими цифрами. 

Якщо в документі один додаток, воно позначається "Додаток А"…  . 

4.4 Побудова таблиць 

4.4.1 Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння 

показників. Назва таблиці, при його наявності, повинно відображати її зміст, бути 

точним, коротким. Назва слід поміщати над таблицею. При перенесенні частини 
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таблиці на ту ж або інші сторінки назву вміщують тільки над першою частиною 

таблиці. 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до 

рисунку 1. 

       Таблиця ____   - ___________________________ 

                  № таблиці                  назва таблиці 

           Заголовок граф Заголовок граф 

Підзаголовок Підзаголовок Підзаголовок Підзаголовок 

      

     

     

 

                      "Рисунок 1. Оформлення цифрового матеріалу" 

 

4.4.2 Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими 

цифрами наскрізною нумерацією.   … 

Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку номер 

таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 

ставиться крапка. 

4.4.3 На всі таблиці документа повинні бути приведені посилання в тексті 

документа, при посиланні слід писати слово "таблиця" із зазначенням її номера. 

4.4.4 Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з великої літери, а 

підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони складають одне речення з заголовком, 

або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і 

підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують 

в однині. ... 

Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм. 

4.4.6 Таблицю, залежно від її розміру, поміщають під текстом, в якому 

вперше дано посилання на неї, або на наступній сторінці, а при необхідності, в 

додатку до документа. 

 



45 

 

  

 

1.4 Додаток Д  Приклади посилань на джерела інформації  
(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) 

 

Посилання  на книгу (друкують на мові оригіналу) 

1 автор 

1. Кураев А. Мощные приборы СВЧ. Методы анализа и оптимизации параметров 

/ А. Кураев. — М. : Радио и связь, 1986. — 208 с. 

2 автора 

1. Тихонов В. И. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и 

систем / В. И. Тихонов, В. Н. Харисов. — М. : Радио и связь, 1991. 

2. Фалькович С. Е. Основы статистической теории радиотехнических систем : 

учеб. пособие / С. Е. Фалькович, П. Ю. Костенко. — Харьков : Нац. 

аэрокосмич. ун-т "ХАИ", 2005. – 390 с. 

3 автора 

1. Петров Б. Н. Теория моделей в процессах управления / Б. Н. Петров, Г. М. 

Уланов, И. И. Гольденблат, С. В. Ульянов. — М. : Наука, 1978. 

4 автора 

1. Дифракция волн на решетках / В. П. Шестопалов, Л. Н. Литвиненко, С. А. 

Масалов, В. Г. Сологуб. — Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1973. 

Без автора 

1. Вопросы подповерхностной радиолокации : коллективная монография / под 

ред. А. Ю. Гринева. — М. : Радиотехника, 2005. — 416 с. 

2. Межфазные взаимодействия и механизмы деградации в структурах металл InP 

и металл-GaAs / под общ. ред. Р. В. Конаковой, Г. С. Коротченкова. — Киев : 

ИО ИФП НАНУ, 1999. — 233 с. 

 

Перевидання  

1. Тихонов В. И. Статистическая радиотехника / В. И. Тихонов. — 2-е изд. 

перераб. и доп. — М. : Сов. радио, 1982. — 624 с. 

 

Перекладне видання  

1. Берлекэмп Э. Алгебраическая теория кодирования : пер. с англ. / Э. Берлекэмп. 

— М. : Мир, 1971. — 477 с. 

2. Сейдж Э. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении : пер. с 

англ. / Э. Сейдж, Дж. Мелс ; пер. с англ. под ред. Б. Р. Левина. — М. : Связь, 

1976. 

 

Багатотомне видання 

1. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники : в 2 т. Т. 1 / 

Б. Р. Левин. — М. : Сов. радио, 1974. — 552 с. 

2. Артамонов В. А. Общая алгебра : в 2 т. Т. 2 : Название тома / В. А. Артамонов, 

В. Н. Салий, Л. А. Скорняков и др. ; под общ. ред. Л. А. Скорнякова. — М. : 

Наука, 1991. 
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Збірник 

1. Гидроакустика : науч.-техн. сб. / В. Е. Глазанов, М. Д. Смарышев, В. Т. 

Маляров ; под. ред. В. Е. Глазанова. — Вып. № 3. — [б. м.] : Изд-во ЦНИИ 

"Морфизприбор", 2002. — 132 с. 

2. Восстановление бинарного сообщения : зб. наук. пр. ХУПС / П. Ю. Костенко, 

А. Н. Барсуков, С. И. Сиващенко, К. С. Васюта. - 2007. - Т. 3(15). - С. 3–9. 

 

Дисертація  

1. Sudarshan P. Antenna Selection and Space–Time Spreading Methods for Multiple–

Antenna Systems : dissert. … Doctor of Philosophy Electrical Engineering / Pallav 

Sudarshan. – North Carolina State University, 2004. – 127 p. 

 

Автореферат дисертації 

1. Статов В. А. Исследование физики межфазных взаимодействий на границе 

раздела тугоплавкий металл-GaAs : автореф. дис. ... к.ф.м.н. : 01.??.96 / В. А. 

Статов. — К. : ИФП НАНУ, 1996. — 18 с. 

2. Шаховцов В. И. Исследование радиационных эффектов в неоднородных 

структурах твердотельной электроники : автореф. дис. … д.ф.м.н. / В. И. 

Шаховцов. — Киев : ИФП НАНУ, 1993. — 30 c. 

 

Патентный документ 

1. А.с. № 223931 СССР, М.кл. тH01J 25/00. Прибор для генерирования 

электромагнитных колебаний в сантиметровом, миллиметровом и 

субмиллиметровом диапазонах длин волн / А. В. Гапонов, А. Л. Гольденберг, 

М. И. Петелин,  В. К. Юлпатов ; заявл. 24.03.67 ; опубл. 25.03.76. 

2. Пат. 2008737 С1 Российская Федерация, МКИ Н01J-9/42, G01T1/29 / Е. В. 

Белоусов, Г. С. Воробьев, В. Г. Корж и др. — № 5007898 ; заявл. 09.07.91 ; 

опубл. 28.02.94, Бюл. № 4. — 1 с. 

3. А. с. № 934816 СССР, МКИ5 G 01 S 7/36, 13/52. Режекторный фильтр / Д. И. 

Попов ; опубл. 27.11.98, Бюл. № 33. — 20 с. 

 

Препринт 

1. Эффекты радиационного упорядочения в слоистых структурах на основе 

соединений А3В5 / О. Ю. Борковская, Н. Л. Дмитрук, Р. В. Конакова [и др.]. 

— Киев : ИФ АН УССР, 1986. — 68 с. — (Препринт / АН УССР, ИФ, № 6 

1986). 

 

Депонент 

1. Геттерирование примесей и дефектов в кремнии при обработке в СВЧ-поле / 

Ю. В. Быков, А. Г. Еремеев, В. И. Пашков [и др.]. — Нижний-Новгород, 1991. 

— 14 c. — Деп. в ВИНИТИ, № 2322-В91. 

 

Журнал   Русс., укр. 

1. Ри Бак Сон. Флуктуации амплитуды и фазы петли ГФАПЧ с балансным 

амплитудным модулятором и генератором сдвига / Ри Бак Сон // 
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Радиоэлектроника. – 2006. – Т. 49, № 11. –C. 23–32. — (Известия вузов). — 

ISSN 0021-3470. 

2. Тетельбаум С. И. Фазохронный генератор обратной волны / С. И. Тетельбаум 

// Радиотехника и электроника. — 1957. — Т. 3, № 2. — С. 705–713. 

3. Индык В. И. Низкочастотные флуктуации частоты в СВЧ усилителе на 

биполярном транзисторе / Индык В. И., Котелков В. В., Скабовский М. С. // 

Электронная техника. – 1986. — Вып. 5 (389). — С. 25–29. — (Серия 1, 

Электроника СВЧ). 

4. Данилейко Ю. К. Исследование механизмов разрушения полупроводников 

мощным лазерным излучением ИК диапазона / Ю. К. Данилейко, Т. Н. 

Лебедева, А. А. Маненков, А. И. Сидорин // ЖЭТФ. — 1978. — Т. 74, вып. 2. 

— С. 765–771. 

5. Диффузионные процессы в полупроводниковых структурах при 

микроволновом отжиге / Ю. В. Быков, А. Г. Еремеев, Н. А. Жарова [и др.] // 

Радиофизика. — 2003. — Т. XLVI, № 8–9. — С. 836–843. — (Известия вузов). 

 

Закордонний  

1. Twiss R.O. Radiation transfer and possibility of negative absorption in radio 

astronomy / R. O. Twiss // Austr. J. of Phys. — 1958. — Vol. 11, No. 4. — P. 564–

579. 

2. Flyagin V. A. The Gyratron / V. A. Flyagin, A. V. Gaponov, M. I. Petelin, V. K. 

Yalpatov // IEEE on MTT. — 1977. — Vol. 25, No. 6. — P. 514–521. 

3. Botton M. MAGY: A time dependent code for simulation of slow and fast 

microwave sources / M. Botton, T. M. Antonsen, B. Levush, et al. // IEEE Trans. 

Plasma Sci. — 1998, June. — Vol. 26. — P. 882–892. 

 

Конференція 

1. Нечаев Ю. Б. Сравнительный анализ сверхразрешающих алгоритмов 

радиопеленгации / Ю. Б. Нечаев, С. А. Зотов, Е. С. Макаров // Радиолокация, 

навигация, связь : XIII междунар. науч.-техн. конф., апр. 2007. — [б. м.], 2007. 

— С. 2102–2109. 

2. Беляев А. Е. Влияние СВЧ излучения на структурные, физико-химические и 

электрфизические свойства ряда полупроводниковых материалов и приборных 

структур / А. Е. Беляев, А. А. Беляев, Е. Ф. Венгер и др. // СВЧ техника и 

телекоммуникационные технологии : 6-я междунар. Крымская конф. 

«Крымко-96», 16–19 сент. 1996 г., Крым, Украина : материалы конф. — 

Севастополь : Вебер, 1996. — С. 71–89. 

3. Болтовец Н. С. Релаксация внутренних механических напряжений в 

тонкопленочных арсенидгаллиевых приборных структурах, стимулированная 

СВЧ излучением / Н. С. Болтовец, А. Б. Камалов, Е. Ю. Колядина и др. // 

Тонкие пленки в электронике : 12-й междунар. симп. : труды. — Харьков, 

2001. — C. 313–316. 

 

Вісник 

1. Паршин Ю. Н. Влияние пространственной корреляции на эффективность 

оптимизации пространственной структуры многоантенной системы при 
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разнесенном приеме / Ю. Н. Паршин, А. В. Ксендзов // Вестн. Рязанской гос. 

радиотехнической акад. — Рязань : РГРТУ, 2006. — Вып. 19. — С. 54–62. 

Сбірник 

1. Паршин Ю. Н. Влияние пространственной корреляции многолучевого канала 

на оптимальную пространственную структуру антенной системы / Ю. Н. 

Паршин, А. В. Ксендзов // Методы и устройства обработки сигналов в 

радиотехнических системах : межвуз. сб. научн. трудов. — Рязань. : РГРТА, 

2003. — Вып. 2. — С. 73–78. 

3. Восстановление бинарного сообщения, маскируемого хаотическим процессом 

Маккея-Гласса, методом регуляризации : зб. наук. пр. ХУПС / П. Ю. Костенко, 

А. Н. Барсуков, С. И. Сиващенко, К. С. Васюта. — 2007. — Т. 3(15). — С. 37–

40. 

 

Електронний ресурс   

1. Andren C. 11 MBps Modulation Techniques / C. Andren // Информационный бюллетень Harris 

Semiconductor. — Режим доступа : http://www.intersil.com. — Дата доступа : ??.??.??. — 

Название с экрана. 

2.  Walter T. Modernizing WAAS / T. Walter, P. Enge, P. Reddan // Stanford University Group. — 

Режим доступа : http://waas.stanford.edu/wwu/papers/gps/PDF/WalterIONGNSS04.pdf. — Дата 

доступа : 22.12.04. — Stanford University Group. 
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ДОДАТОК Е Зразки відгуку  і  рецензії 

 
ВІДГУК 

наукового керівника магістерської дисертації 

освітньо-кваліфікаційного рівня  «_магістр_» 

 

виконаної на тему:  ________________________________________  

_________________________________________________________  

 

студентом (-кою) __________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Пам’ятка керівнику 

 

Відгук складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів 

неприпустимо) із зазначенням: актуальності теми, в інтересах або на замовлення 

якої організації робота виконана (в рамках науково-дослідної роботи кафедри, 

підприємства, НДІ тощо); відповідності виконаної роботи виданому завданню; 

короткого критичного огляду змісту окремих частин роботи із зазначенням 

найбільш важливих і значущих питань, у яких виявилася  самостійність студента, 

його рівень теоретичної та практичної підготовки, ерудиція, знання фахової 

літератури;  підготовленість студента до прийняття сучасних рішень, умінь 

аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні (інженерні, 

наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, 

проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати 

результати експерименту; найбільш важливих теоретичних і практичних 

результатів, їх апробації (участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, 

публікація в наукових журналах тощо); своєчасність виконання календарного плану, 

недоліки роботи та тих, що виявилися у роботі магістранта інші питання, які 

характеризують професійні якості студента. Висновки щодо відповідності якості 

підготовки студента вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і 

можливості присвоєння йому кваліфікації.інженер – дослідник….. 

 

 

 

 

Науковий керівник 

магістерської дисертації 

_______________________ ___________ ___________________ 
(посада, науковий ступінь, вчене звання)            (підпис)   (ініціали, прізвище)  
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Рецензія 

на магістерську дисертацію 

освітньо-кваліфікаційного рівня «_магістр _» 
(назва ОКР) 

виконаний (-у) на тему:  ____________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
(повна назва теми МД 

студентом (-кою) __________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Пам’ятка рецензенту 

 

Рецензія складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів 

неприпустимо) із зазначенням: відповідності дипломного проекту (дипломної 

роботи, магістерської дисертації) затвердженій темі та завданню; актуальності 

теми; реальності роботи (виконання на замовлення підприємств, організацій, за 

науковою тематикою кафедри, НДІ тощо); загальний огляд змісту роботи, при 

цьому рецензент оцінює кожний розділ роботи, глибину техніко-економічного 

обґрунтування прийняття рішень (для проекту); ступеня використання сучасних 

досягнень науки, техніки, виробництва, інформаційних та інженерних технологій; 

оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів; правильності 

проведених розрахунків і конструкторсько-технологічних рішень; наявності і 

повноти експериментального (математичного моделювання) підтвердження 

прийнятих рішень; якості виконання пояснювальної записки, відповідності креслень 

вимогам стандартів; можливості впровадження результатів; недоліків; загальна 

оцінка («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку, на думку 

рецензента заслуговує робота та її відповідність вимогам, можливості присвоєння 

студенту-випускнику відповідної кваліфікації (інженер – дослідник ………). 

 

 

 

 

Рецензент 

____________________ ___________ ____________________ 
(посада, науковий ступінь, вчене звання)   (підпис) (ініціали, прізвище)  

 

Печатка установи, організації рецензента (тільки для зовнішнього рецензента) 
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1.5 Додаток Ж Відомість вкладень  дисертації 
 

№ 

з/п 
Ф

о
р

м
ат

 
Позначення Найменування 

К
іл

ь
к

іс
ть

 л
и

ст
ів

 

Примітка 

1 А

4 

 Завдання на 

підготовку дисертаціі 

2  

2 А

4 

ДП ХХХХ. 00.000 ПЗ Текстова 

частина 

1

15 

 

3 А

1 

ДП ХХХХ. 01.000 ТК  1 При вико- 

ристанні на 

доповіді 

проектору - 

формат 

листів А4 

4 А

1 

ДП ХХХХ. 02.000 ТК  1 

5 А

1 

ДП ХХХХ. 03.000 ТК  1 

6 А

1 

ДП ХХХХ. 04.000 ТК  1 

7 А

1 

ДП ХХХХ. 05.000 ТК  1 

8 А

1 

ДП ХХХХ. 06.000 ТК  1 

9 А

1 

ДП ХХХХ. 07.000 ТК  1 

1

0 

А

4 

 Відгук 

керівника 

1  

1

1 

А

4 

 Зовнішня 

рецензія 

1  

1

2 

  СD – диск 

дисертації  

1  

      

      

 

 

 ПІБ Підпис. Дата  

Виконавець    

Відомість  

дисертації 

Лист Листів 

Керівн.    1 1 

Консульт.    «ІХФ» 

Каф. _______ 

Гр. _______  
Н/контр.    

Зав.каф.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 

 

 

Додаток К  Звіти у сфері науки і техніки  

Виписки з ДСТУ 3008 : 20__ 

 

Структура та правила оформлення 

Структурний елемент «Реферат» розміщують безпосередньо за списком 

авторів (якщо такий є) на новій сторінці і викладають дотримуючись вимог 

стандарту ДСТУ ГОСТ 7.9. 

4.4.2 У рефераті стисло подаються відомості про звіт, які дозволяють прийняти 

рішення стосовно доцільність ознайомлення з ним. 

4.4.3 При виданні звіту перед текстом реферату подають повний        

бібліографічний опис звіту, який виконують відповідно до вимог чинного стандарту 

з інформації, бібліотечної та видавничої справи ДСТУ ГОСТ 7.1. 

4.4.4 Реферат має містити: 

– відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість рисунків,      

таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (наводять усі 

відомості, включаючи дані додатків); 

– текст  реферату; 

– перелік ключових слів. 

Реферат може містити інформацію про умови розповсюдження звіту. 

4.4.5 Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію у такій    

послідовності:  

–  об'єкт дослідження або розроблення; 

– мета роботи; 

– методи дослідження та перелік апаратури; 

– результати та їх новизна; 

– основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні                

характеристики та показники; 

– ступінь впровадження; 

– взаємозв’язок з іншими роботами; 

– рекомендації щодо використання результатів роботи; 

– галузь застосування; 
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– економічна чи соціально-економічна ефективність роботи; 

– значимість роботи; 

– висновки, пропозиції щодо розвитку об'єкта дослідження (розроблення) та 

доцільності продовження досліджень.  

Якщо відсутня інформація із деяких зазначених питань, її випускають,  

зберігаючи послідовність викладення матеріалу. 

4.4.6 Реферат рекомендовано виконувати на одній сторінці формату А4 і 

обсягом не більше 500 слів. 

4.4.7 У разі випуску звітів окремими томами (книгами), пов’язаними між 

собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати реферат свого 

тому (книги), котрий зазначав би його зв'язок з іншими томами (книгами) звітів даної 

серії. 

4.4.8 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту, та умови 

розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту реферату. 

Перелік ключових слів має містити від 5 до 15 слів (словосполук). 

Рекомендовано подавати їх із прямим порядком слів у називному відмінку однини,  

розташованих за українською абеткою та розділених комами. 

4.4.9 Приклад складання «Реферату» наведено у додатку А.  

4.5.3 Якщо звіт  складається з двох і більше частин, у кожної частини повинен 

бути свій зміст. При цьому в кінці змісту першої частини перелічують номери й 

назви (за наявності) всіх наступних частин звіту. … 

4.6 Переліки скорочень та умовних позначень 

4.6.1 Цей структурний елемент (за наявності) може містити переліки 

скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів. 

4.6.2 Усі прийняті в звіті малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, 

скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після 

змісту, починаючи з нової сторінки. 

Незалежно від  цього за першої появи цих елементів у тексті звіту наводять їх 

розшифровку. 

4.6.3 Назву цього структурного елемента визначає виконавець  звіту. 
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К5  ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 

 

5.1 Вступ 

5.1.2 У вступі стисло викладають: 

– оцінку сучасного стану об'єкту дослідження або розробки,                

розкриваючи практично розв’язані задачі провідними науковими центрами та 

фірмами, а також провідними вченими і фахівцями у даній галузі; 

– світові тенденції розв’язання поставлених проблем та/або завдань; 

– актуальність роботи та підстави для її виконання; 

– мету роботи та можливі сфери застосування; 

– взаємозв'язок з іншими роботами.  

5.1.3 У вступі проміжного звіту  з окремого етапу роботи наводять цілі і 

завдання на цьому етапі та їхнє місце у виконуваній роботі в цілому. 

… 

5.2.6 У звіті треба використовувати основні, похідні чи позасистемні одиниці 

фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI) відповідно до ДСТУ 3651.0, 

ДСТУ 3651.1 та ДСТУ 3651.2. 

Якщо виміри проведено в інших одиницях, то при викладанні найважливіших 

результатів одержані числові значення рекомендовано у дужках подати в одиницях 

SI. 

5.2.7 Відповідальність за достовірність відомостей, які містить звіт,  несе 

виконавець – юридична особа (організація) або фізична особа, що склала звіт. 

 

5.3 Висновки 

5.3.1 Структурний елемент «Висновки» розташовують після викладення суті 

звіту, починаючи з нової сторінки. 

5.3.2 У висновках наводять:  

- оцінку одержаних результатів і їх відповідність сучасному рівню наукових та 

технічних знань; 

- ступінь впровадження та можливі галузі використання результатів роботи; 

- інформацію щодо створення нового приладу та розроблення методики 

проведення вимірювання на ньому; 
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- наукову, науково-технічну, соціально-економічну значущість роботи; 

- доцільність продовження досліджень за відповідною тематикою та інше. 

5.3.3 Текст висновків може поділятися на пункти. 

 

5.5 Перелік посилань 

5.5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у 

кінці тексту звіту перед додатками (якщо такі є), починаючи з нової сторінки.  

У переліку посилань бібліографічні описи подають у порядку, за яким вони  

вперше згадуються у тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в 

тексті (номерні посилання). 

5.5.2 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до 

стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1. 

5.5.3 Джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у окремому 

переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатку. 

 

6.2 Типи додатків 

6.2.1 Додатки до звіту можуть бути подані: 

- як продовження тексту основної частини звіту; 

- як відокремлена самостійна частина звіту; 

- як окрема книга (том). 

 6.2.2 Якщо додатки є продовженням тексту основної частини звіту, 

нумерація сторінок додатків – це продовження нумерації сторінок звіту. Кожен  

додаток повинен мати заголовок, який друкують вгорі прописними літерами і 

симетрично до тексту сторінки. Над заголовком, але посередині рядка, друкують 

слово «ДОДАТОК» і велику літеру української абетки, що позначає додаток. Текст 

кожного додатка починають з нової сторінки.  

 6.2.3  Якщо у звіті як додаток наводиться документ, що має самостійне 

значення (наприклад, патентні дослідження, технічні умови, технологічний 

регламент, атестована методика проведення досліджень, стандарт і інше) та 

оформлений згідно з вимогами до цього документа, тоді у додатку вміщують його 

копію  без будь-яких змін в оригіналі. У копії цього документа вгорі справа 
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проставляють нумерацію сторінок звіту, як належить при нумерації додатка, а знизу 

– зберігають нумерацію сторінок документа. 

  У цьому випадку на окремому аркуші друкують великими літерами 

слово «ДОДАТОК», його позначення великою літерою української абетки, а під 

ним, симетрично відносно сторінки, друкують назву документа. Аркуш з цією 

інформацією також нумерують. 

 6.2.4 Великі за обсягом сторінок додатки можна оформлювати як 

відокремлену самостійну частину із самостійним титульним аркушем, оформленим 

за 8.16, але без грифу затвердження (погодження) та підписів відповідальних осіб. 

Дату пріоритету автора та будь-які спеціальні записи подають на розсуд автора 

(авторів) звіту. 

 Нумерація сторінок відокремленої самостійної частини є продовженням 

нумерації сторінок основної частини звіту. 

 

К8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ (ДИСЕРТАЦІЇ) 
 

8.1 Загальні вимоги 

8.1.1 Залежно від особливостей і змісту звіт складають у вигляді тексту,  

рисунків, таблиць та їх сполучень. 

8.1.2 Виклад тексту і оформлення звіту треба виконувати за вимогами цього 

стандарту. 

8.1.3 Звіт друкують з використанням комп’ютера та принтера на одному боці 

аркуша білого  паперу формату А4 (210 мм  297 мм). За необхідності можна 

використати аркуші формату А3 (297 мм  420 мм). Дозволено включати до звіту 

сторінки, виконані методами репрографії. 

Звіт друкують шрифтом чорного кольору через півтора-два  інтервали кеглем 

не менше, ніж 12. 

8.1.4 У звіті не бажано вживати іншомовні слова та терміни за наявності 

рівнозначних слів та термінів у мові, якою оформлений звіт. 

8.1.5 Мова звіту визначається відповідним Законом України. 

8.1.6 Рекомендовано на сторінках звіту використовувати края такої  ширини: 

верхній і нижній – не менше  20 мм, лівий – не менше 25 мм, правий – 10  мм. 
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8.1.7 Під час виконання звіту слід дотримуватись рівномірної           насиченості, 

контрастності й чіткості зображення. Усі лінії, літери, цифри та знаки мають бути 

чіткі, не розпливчасті та однаково чорні  впродовж усього звіту. 

8.1.8 Окремі слова, формули, знаки вписують у текст звіту чорним чорнилом, 

тушшю чи пастою. Насиченість знаків уписаного тексту має бути наближеною до 

насиченості знаків основного тексту. 

8.1.9 Помилки й графічні неточності звіту дозволено виправляти підчищенням 

або зафарбуванням білою фарбою з наступним вписуванням на цьому місці правок 

рукописним або машинним способом між рядками чи на  рисунках чорним 

чорнилом, тушшю чи пастою.  … 

8.1.11 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті 

наводять мовою оригіналу. Дозволено транслітерувати власні назви і  назви 

організацій у перекладі на мову звіту, додаючи при першій згадці у тексті звіту 

оригінальну назву. 

8.1.12 Дозволено у тексті звіту, крім заголовків, слова і словосполучення 

скорочувати  згідно з правописними нормами та ДСТУ 3582. 

8.1.13 Структурні елементи «Список авторів», «Реферат», «Зміст», «Переліки 

скорочень та умовних позначень», «Передмова», «Вступ», «Висновки», 

«Рекомендації», «Перелік посилань» не нумерують, а їх назви правлять за заголовки 

структурних елементів. 

8.1.14 Для розділів та підрозділі наявність заголовка обов’язкова. Пункти і 

підпункти можуть мати заголовки. 

8.1.15 Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід 

друкувати з абзацу великими літерами напівгрубим шрифтом без крапки в кінці. 

Дозволено їх розташовувати посередині рядка. 

8.1.16 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід друкувати з 

абзацного відступу з першої великої літери без крапки в кінці. 

8.1.17 Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту 

звіту і  дорівнювати чотирьом – п’яти знакам. 

8.1.18 Якщо заголовок складається з кількох речень, їх розділяють  крапкою. 

Переносити слова в  заголовках заборонено. 
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8.1.19 Відстань між заголовком, приміткою, прикладом та подальшим чи 

попереднім текстом має бути не менше, ніж два інтервали. 

Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками 

приймають такою, як у тексті. 

8.1.20 Не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й 

підпункту останнім рядком сторінки. 

 

8.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

8.4.1 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими  цифрами. 

8.4.2 Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення 

суті звіту і позначатися арабськими цифрами без крапки. 

 8.4.3 Підрозділи, як складові частини розділу, нумерують у межах кожного 

розділу окремо. Номер підрозділу складається з номера відповідного розділу та 

номера підрозділу, відокремлених крапкою. 

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1 або 1.2. 

8.4.4 Пункти нумерують арабськими цифрами у межах кожного розділу або  

підрозділу. 

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або 

з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера  пункту, які 

відокремлюють крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять,         наприклад, 

1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 і т.д. 

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком 

додатків, порядковими номерами. 

8.4.5 Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту та порядкового номера підпункту, які 

відокремлюють крапкою. Після номера підпункту крапку не ставлять, наприклад, 

1.1.1.1 або 1.2.1.1 і т.д. 

Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і підпункти, номер 

підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту і порядкового 

номера підпункту, які відокремлюють крапкою. Після номера підпункту крапку не 

ставлять. 
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8.4.6 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт 

складається з одного підпункту, його не нумерують. 

  

8.5 Рисунки  

8.5.1 Усі графічні матеріали звіту (ескізи, діаграми, графіки, схеми, 

фотографії, малюнки, кресленики тощо) повинні мати однаковий підпис: «Рисунок». 

8.5.2 Рисунок подають відразу після тексту, де вперше посилаються на    нього, 

або якнайближче до нього на наступній сторінці, а за потреби – у         додатках до 

звіту. 

8.5.3 Якщо рисунки створені не автором звіту, при поданні їх у звіті слід 

дотримуватись вимог чинного законодавства України про авторське право. 

8.5.4 Виконання рисунків має відповідати вимогам національних стандартів 

щодо конструкторської документації та цього стандарту.  … 

8.5.6 Рисунки треба нумерувати наскрізно арабськими цифрами, крім рисунків 

у додатках.  

Дозволено рисунки нумерувати у межах кожного розділу. У цьому випадку 

номер рисунка складається з номеру розділу  і порядкового номера рисунка в цьому 

розділі, які відокремлюють крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок 

третього розділу. 

8.5.7 Рисунки кожного додатка нумерують окремо. Номер рисунка додатка 

складається  з  познаки  додатка  та  порядкового  номера  рисунка  у  додатку,  

відокремлених крапкою. Наприклад, «Рисунок В.1- ____________», тобто  

рисунок додатка В. 

8.5.8 Якщо в тексті звіту тільки один рисунок, його нумерують. 

8.5.9 Назва рисунка повинна відображати його зміст, бути конкретною та 

стислою. Якщо з тексту звіту зрозуміло зміст рисунка, його назву можна не  

подавати. 

За потреби пояснювальні дані до рисунка подають безпосередньо після    

графічного матеріалу перед назвою рисунка. 

Назву рисунка друкують з першої великої літери і розташовують під ним, 

наприклад,  «Рисунок 2.1 – Схема устаткування» . 
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8.5.10 Рисунок виконують на одній сторінці аркуша. Якщо він не вміщується 

на одній сторінці, його можна переносити на наступні сторінки. У такому разі назву 

рисунка зазначають тільки на першій сторінці, пояснювальні дані – на тих сторінках, 

яких вони стосуються, і під ними друкують:     «Рисунок ___, аркуш___ ». 

 

8.6 Таблиці 

8.6.1 Цифрові дані звіту треба оформлювати як таблицю за формою, поданою 

на рисунку 1. 

Таблиця_ номер  – _________ назва таблиці _____________________  

                                                                 

 

 

              Головка 

  

 

  Заголовки 

колонок 

 

Підзаголовки            

колонок 

 

 

 Рядки 

 

 

 
 

 

     

        

        

        

  Боковик                                                        Колонки 

   (колонка для  

   заголовків рядків) 

                                 Рисунок 1 

8.6.2 Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, 

можна не наводити, якщо це не ускладнює користування таблицею. 

8.6.3 Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому вона згадується 

вперше, або на наступній сторінці. 

На кожну таблицю повинно  бути посилання в тексті звіту із зазначенням її 

номера. 

8.6.4 Таблиці слід нумерувати наскрізне арабськими цифрами, крім таблиць у 

додатках.  

Дозволено таблиці нумерувати у межах розділу. У цьому випадку номер 

таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених 

крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. 
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8.6.5 Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка 

складається  з  познаки  додатка  та  порядкового  номера  таблиці  у  додатку,  

відокремлених крапкою. Наприклад, «Таблиця В.1- _(назва таблиці)
 _», тобто перша  

таблиця додатку В. 

8.6.6 Якщо у тексті звіту  подано  тільки одну таблицю, її нумерують. 

8.6.7 Назва таблиці повинна відображати її зміст, бути конкретною та  

стислою. Якщо з тексту звіту можна зрозуміти зміст таблиці, її назву можна не 

подавати. 

8.6.8 Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої великої)  і 

розташовують зліва над таблицею. 

8.6.9 Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, 

таблицю поділяють на частини, розташовуючи одну частину під другою, або   поруч 

чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. В кожній частині  таблиці 

повторюють її головку і боковик. 

У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку або боковик заміняти 

відповідно номерами колонок чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у   

першій частині таблиці. 

Слово «Таблиця____» подають тільки один раз зліва над першою частиною     

таблиці. Над іншими частинами таблиці зліва друкують «Продовження таблиці___» 

без повторення  її назви.  Слова «Кінець таблиці____» друкують зліва без назви. 

8.6.10 Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки 

– з малої літери, якщо вони становлять одне речення з заголовком. 

8.6.11 Підзаголовки, що мають самостійне значення, друкують з великої   

літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Переважна 

форма іменників у заголовках – однина. 

8.6.12 Таблиці треба заповнювати за правилами, які відповідають  ДСТУ 1.5     

… 

8.7 Переліки 

8.7.1 Переліки (за потреби) подають у підрозділах, пунктах і/або підпунктах. 

8.7.2 Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у звіті 

відсутні посилання, то перед кожним із переліків ставлять знак тире.  
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Якщо у звіті є посилання, тоді підпорядкованість записується малими літерами 

української абетки, далі – арабськими цифрами, далі – через знаки «тире».  

Після цифри або літери певної позиції переліку ставлять круглу дужку. 

Приклад 

а) __________________________________________________________; 

б)___________________________________________________________; 

       1) _______________________________________________________; 

           _______________________________________________________; 

          ___________________________________________________; 

       2)___________________________________________________; 

в) ______________________________________________________.  

 

8.7.3 Текст кожної позиції переліку слід починати з малої літери з абзацного 

відступу відносно  попереднього рівня підпорядкованості. 

8.8 Примітки 

8.8.1 Примітки подають у звіті, якщо є потреба в поясненнях змісту тексту, 

таблиць, рисунків. 

8.8.2 Примітки подають безпосередньо за текстом, під рисунком, але перед 

його назвою; або в кінці таблиці. 

8.8.3 Одну примітку не нумерують. 

Слово «Примітка» друкують з великої літери шрифтом меншого розміру з 

абзацу і після неї ставлять крапку. В тому ж самому рядку через проміжок з великої 

літери друкують текст примітки. 

Приклад 

Примітка. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___  

8.8.4 Якщо приміток дві і більше,  їх нумерують послідовно арабськими     

цифрами з крапкою і оформлюють згідно з 8.8.3. 

Приклад 

Примітка 1. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____  

Примітка 2. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____ 

… 
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8.10 Формули та рівняння 

8.10.1 Формули та рівняння подають окремим рядком безпосередньо після 

тексту, в якому вони згадуються. 

Найвищий і найнижчий записи формули (формул) і/або рівняння повинні бути 

на відстані не менше одного рядка від попереднього чи наступного тексту. 

8.10.2 Нумерують лише ті формули і/чи рівняння, на які є посилання  в тексті 

звіту чи додатка. 

8.10.3 Формули та рівняння у звіті, крім формул і рівнянь у додатках, треба 

нумерувати арабськими цифрами наскрізно. Дозволено нумерувати в межах 

кожного розділу. 

Якщо в тексті  звіту чи додатка тільки одна формула чи рівняння, її нумерують 

– (1). 

8.10.4 У кожному додатку номер формули чи рівняння складається з букви 

познаки додатка та порядкового номера формули чи рівняння у цьому додатку, 

відокремлених крапкою. Наприклад (А.3). 

8.10.5 Номер формули чи рівняння друкують на їх рівні у крайньому правому 

положенні у круглих дужках. У багаторядкових формулах чи рівняннях їх номер 

проставляють на рівні останнього рядка. 

8.10.6 Пояснення познак, що входять до формули чи рівняння, треба подавати 

безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, в якій вони наведені 

у формулі чи рівнянні. 

Пояснення треба подавати без абзацного відступу з нового рядка, починаючи зі 

слова «де» без двокрапки. Познаки, яким встановлюють визначення чи пояснення, 

рекомендовано вирівнювати по вертикалі. 

Приклад оформлення математичної формули 

«Відомо, що   

                                               Z =
2

2

2

1

21

 

 MM
  ,                                                  (3) 

де М1 , М2 – математичне очікування ; 

     σ1 , σ2  – середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження [23]». 

8.10.7 Формули у фізиці (фізичні формули) подають аналогічно до 

математичних формул, дотримуючись вимог 8.10.1-8.10.5, але з обов’язковим 
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записом у поясненні познаки одиниці виміру відповідної фізичної величини. Між 

останньою цифрою і одиницею виміру залишають пробіл (за винятком позначення 

одиниць плоского кута – кутових градуса, мінути, секунди, які пишуть 

безпосередньо біля числа вгорі). 

Приклад  

Масу твердого тіла у кілограмах обчислюють за формулою : 

           m = 
a

F
  ,                                                        (2.2)   

де F – діюча на тіло сила, H; 

 a   – прискорення тіла, м/сек2. 

… 

8.10.9 У формулах і/чи рівняннях верхні і нижні індекси, а також показники 

степеня, в усьому тексті звіту повинні бути однакового розміру, але меншими за 

букву чи символ, до якого вони відносяться. 

8.10.10  Переносити формули чи рівняння на наступний рядок дозволено тільки 

на знакові виконуваної операції, який пишуть в кінці рядка і на початку наступного. 

У разі перенесення формули чи рівняння на знакові операції множення застосовують 

знак «×». Перенесення на знаку ділення «:» слід уникати. 

8.10.11 Формули, які подають одну за одною і не відокремлюють текстом, 

розділяють комою і розташовують одну під одною. 

Приклад                                                                                                 

                                            f1(x,y)=S1,                                              

                                                    f2(x,y)=S2    

 

8.11 Посилання 

8.11.1 У тексті звіту можна посилатися на структурні елементи  самого звіту  

та інші джерела. 

8.11.2 У разі посилання на структурні елементи самого звіту зазначають 

відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, позицій переліків, 

рисунків, формул, рівнянь, таблиць, додатків. 
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Посилаючись, треба використовувати такі вирази: «у розділі 4», «дивись 2.1», 

«відповідно до 2.3.4.1», «(рисунок 1.3)», «відповідно до таблиці 3.2», «згідно з 

формулою (3.1)», «у рівняннях (1.23) – (1.25)», «(додаток Г)» тощо. 

Дозволено у посиланні використовувати загальноприйняті і застандартизовані 

скорочення згідно з ДСТУ 3582. Наприклад, «згідно з рис. 10», 

«відповідно до 2.3.4.1» та ін. У разі посилань на структурний елемент звіту 

доречно записувати:  «згідно з 4», «відповідно до 2.3.4.1 б)», де літера відповідає 

рівню підпорядкованості.  

8.11.3 Посилання на джерело інформації, наведене у переліку посилань, 

рекомендовано подавати так: номер у квадратних дужках, за яким це джерело     

зазначено у переліку посилань, та, за потреби, назва джерела, наприклад, «у роботах 

[2 – 3]». 

8.11.4 Дозволено наводити посилання на джерела інформації у виносках. У 

цьому разі оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за 

переліком посилань із зазначеного номера. 

Приклад 

Цитата в тексті «… тільки 36 % респондентів відносять процес створення 

інформаційного суспільства до пріоритетних  [3]1)». 

Відповідне подання виноски: 

1) [3] Пархоменко В.Д., Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика у сфері 

науково-технічної діяльності: Монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. -224 с. 

 

Відповідний опис у переліку посилань: 

3. Пархоменко В.Д., Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика у сфері 

науково-технічної діяльності: Монографія. – К.: УкрІНТЕІ,  2006. -224 с. 

 

8.15 Переліки скорочень та умовних позначень 

Переліки скорочень та умовних позначень слід розташовувати стовпцем. 

Ліворуч в абетковому порядку наводять скорочення або умовні позначення, а 

праворуч – їх розшифровку. 

8.16 Додатки 
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8.16.1 Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б і т.д.  

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки, за винятком літер І 

та О. 

У разі повного використання  літер української і (або) латинської абеток 

дозволено позначати додатки арабськими цифрами. 

Один додаток позначають як ДОДАТОК А. 

8.16.2 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи,             

підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка   

відповідно до вимог 8.4. У такому разі перед кожним номером ставлять              

позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; 

Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.1.3.3.4 –        

підпункт 1.3.3.4 додатка Ж. 

8.16.3 Рисунки, таблиці, формули та рівняння у тексті додатків слід             

нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок 

додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша         

формула додатка А. 

Якщо в додатку один рисунок, одна таблиця, одна формула чи одне             

рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця Г.1, формула (В.1). 

У посиланнях у тексті додатка на рисунки, таблиці, формули, рівняння слід 

дотримуватися вимог 8.11.2. 

8.16.4 Переліки, примітки і виноски в тексті додатка оформляють і           

нумерують відповідно до вимог 8.7, 8.8, 8.9. 

8.16.5 Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися        

незалежно від тих, які цитують  в основній частині звіту, і мають бути перелічені 

наприкінці кожного додатка в переліку посилань. 

Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок  у додатках 

аналогічні прийнятим у основній частині звіту. Перед номером цитати і відповідним 

номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатка. 

 


