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ВСТУП 

Згідно з навчальним планом по спеціальностям 7.090220 “Обладнання 

хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” і 7.090223 «Машини 

і технологія пакування» завершення навчання  визначається захистом дипломного 

проекту.  Дипломне проектування є завершальною стадією навчання студентів в 

університеті за обраною спеціальністю. 

При виконанні дипломного проекту студент повинен виявити знання 

передових методів проектування, методологію науково-дослідницької роботи при 

конкретному проектуванні, практичне використання при розробці зразків нової 

техніки, основних положень наукової організації й охорони праці, охорони 

навколишнього середовища; навички користування сучасною обчислювальною 

технікою на всіх стадіях розробки, розрахунків і конструювання; технологічну і 

економічну підготовку. 

При виконанні дипломного проекту студент повинен користуватися  

нормативними документами. Виконання дипломного проекту потребує 

використання збірки стандартів єдиної системи конструкторської документації 

(ЕСКД), які прийняти державами СНД. Стандарти викладені російською мовою і 

є чинними в Україні. Виписки з деяких 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». 

Методичні вказівки є довідковим посібником для допомоги студентам при 

самостійній роботі над дипломними проектами і розроблені на підставі: 

 Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту"; 

 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах (наказ міністра освіти України від 02.06.1993 р. № 161); 

 Рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної 

екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах 

України (Міністерство освіти України, 1993 p.); 

 Положення про організацію   дипломного проектування та державної 

атестації студентів  НТУУ   «КПІ», /Укладач В.Ю. Угольніков. За заг.ред. 

Ю.І.Якименка – К.: ВПК «Політехника», 2006. -84с. 
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Етапи дипломного проектування складаються з: 

- підготовчого, який починається з вибору студентом теми та отримання 

індивідуального завдання від керівника дипломного проекту щодо питань, які 

необхідно вирішити під час переддипломної практики за темою ДП (ознайомлення 

зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних 

спостережень, експериментів, досліджень тощо), включає освоєння програми пе-

реддипломної практики і завершується складанням та захистом звіту про її 

проходження .  

- основного, який починається одразу після захисту звіту про практику й 

завершується орієнтовно за два тижні до захисту ДП (ДР) на засіданні Державної 

екзаменаційної комісії (ДЕК). На цьому етапі проект повинен бути повністю 

виконаний, перевірений керівником та консультантами; 

- заключного, який включає отримання відгуку керівника та рецензії на дипломний 

проект, візи завідувача випускної кафедри про допуск до захисту, проведення 

попереднього захисту на кафедрі, подання проекту до ДЕК. 

 Завдання на дипломне проектування необхідно отримати в керівника 

дипломного проекту перед початком переддипломної практики. Після закінчення 

переддипломної практики завдання уточнює керівник дипломного проекту і 

консультанти з урахуванням підготовлених матеріалів по базовій машині і 

виявленими варіантами її модернізації. Це завдання  оформляється на типових 

бланках.  

Основні розділи технічного завдання: 

- назва теми проекту; 

- вихідні дані до проекту (тип машини, обладнання, устаткування, на основі яких 

здійснюється розробка і проектування; основні технічні характеристики машини; 

тощо); 

- зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік технічних, техніко-

економічних питань, інших питань, які підлягають рішенню та розробці); 

- перелік необхідних графічних матеріалів проекту (вид, кількість та об'єм); 

- строки видачі технічного завдання та здачі студентом виконаного проекту. 

Разом з цим оформлюється календарний план – графік.  

Календарний план визначає зміст та послідовність робіт, виконаних 

студентом за час виконання проекту. Часові інтервали при складанні студентом 

«Календарного плану» по пунктам: 7 - 10 днів. 
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2. ОБСЯГ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

2.1. Графічна документація  

Об'єм графічної документації дипломного проекту  повинен складати 7 – 8  листів 

формату АІ, з написами  по формі  ГОСТ 2.104-68 (форма 1, додаток Г). 

Рекомендований склад графічної документації дипломного проекту спеціаліста має 

вигляд: 

 - креслення загального вигляду лінії.  Виконується, якщо завданням на проектування 

передбачається розробка чи модернізація лінії;  

- креслення загального вигляду окремих машин ; 

- складальні креслення окремих агрегатів лінії чи вузлів окремих машин ; 

-  складальні креслення для модернізованих вузлів та агрегатів  формату АІ, в яких 

допускається креслення вузлів і деталей модернізованих виробів і плакати; 

- схема теплової, електро- чи гідроавтоматики, функціональна, згідно з вказівкою 

консультанта з автоматизації і мехатроніки; 

-  плакат результатів механічних, теплових та інших розрахунків, зроблених з 

використанням сучасних методів розрахунків і пакетів прикладних програм.  

 Різні проекції машин, виконані на окремих листах, в загальний обсяг графічної 

документації не входять. 

Дозволяється зміна змісту графічної документації дипломного проекту при 

збереженні її обсягу. Наприклад, якщо тема має елементи науково-дослідної роботи, по 

рішенню кафедри замість креслення можлива демонстрація графіків, номограм, таблиць. 

При цьому загальна кількість плакатів на повинна перевищувати трьох.  

 

2.2. Текстова документація 

Текстова документація включає: 

1. Титульний лист дипломного проекту (Додаток А) 

2. Завдання та календарний план виконання робіт (Додатки Б, В) 

3. Перелік вкладень  

4. Реферат з ключовими словами (українська мова)                                                       

5. Реферат з ключовими словами (іноземна мова)                                               
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6. Реферат з ключовими словами (російська мова)                                               

7. Перелік позначень                                                                                                      

8. Пояснювальну записку /ПЗ/ 

9. Патентний формуляр /ПФ/ 

10. Розрахунки /РР/ 

11. Технологія експлуатації та монтажу /ТЕ/  

12. Додатки: 

 - специфікації графічної частини /СП/; 

 - листинг програм розрахунку на ЕОМ; 

-  довідки про впровадження, копії статей, патентів та  інше. 

 Пояснювальна записка, патентний формуляр, розрахунки і технологія 

експлуатації та монтажу – різні документи, які мають свій шифр, свою нумерацію 

сторінок, рисунків, таблиць, формул і закінчуються переліком посилань та 

висновками. Кожен документ має свій титульний лист та зміст. 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 повинні мати штамп згідно форми 2а (Додаток Г). 

 Текстова частина проектів оформлюється згідно з вимогами ГОСТ 2.105-95 

(виписки з ГОСТ 2.105-95 наведені у додатку Д) та ДСТУ 3008-95 (ці вимоги - 

ідентичні). 

 Для кожного документу титульний лист не має нумерації. Наступний лист, 

на якому розташовані зміст і високий штамп, мають номер «1».   

  

2.3. Обсяг текстової документації /рекомендований/ 

2.3.1 Перелік вкладень  

На цьому листі необхідно зазначити  порядок і об’єм  документів, які складають 

текстову документацію дипломного проекту. 

2.3.2 Реферат до дипломного проекту. 

Реферат повинен мати переклади російською та іноземною мовами.  

Реферат повинен бути стислим та інформативним. Об'єм  реферату  складає 

0.5…1 с.  
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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 

«Додатків». Наступними пунктами реферату є відомості про: 

- об'єкт розробки (проектування); 

- мету роботи; 

- результати проекту 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 рреферата (через інтервал) повинен бути  перелік «ключових слів» (від 5-

ти до 10-ти термінів), які розміщують підряд. 

2.3.3  Перелік позначень 

Приведення опису основних символів та їх одиниць вимірювань, які використовують  

в дипломному проекті. Обсяг   -  1- 3 с.                                              

2.3.4 Пояснювальна записка: 

1. Зміст  

2. Вступ  1 с. 

3. Призначення й галузь застосування виробу, що проектується  1-2 с. 

4. Технічна характеристика базової машини І с 

5. Опис конструкції, її основних частин і принципу дії 3-4 с 

6. Літературний та патентний огляд стану питання, 

обґрунтування модернізованої (розроблюваної) конструкції 

 

6 с 

7. Рекомендації щодо монтажу й експлуатації   3-5 с 
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8. Автоматична система управління 5-7 с. 

9. Охорона праці й навколишнього середовища 10 с. 

10. Економіка 15-20 с. 

11. Очікувані механіко-економічні показники  І с. 

12. Література 1-3 с. 

       Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки 

2.3.5  Патентний формуляр.    

          Має об'єм - 3-8 с. У документі необхідно  відобразити відомості про 

створені й використані .при розробці виробу вітчизняні і іноземні винаходи. На 

основі ПФ необхідно дати оцінку кінцевих технічних вирішень, що закладені в 

розроблювану конструкцію. 

 Оформлення ПФ здійснюється в вигляді таблиць відповідно ГОСТ 15.012-

84 (Додаток Ж), але при виконанні дипломного проекту можливо заповнення 

таблиці, в кількості, яка забезпечує обґрунтованість модернізації (не менше 6).   

 

2.3.6  Розрахунки.  

        Має об'єм - 25-30 с.  Цей документ включає: 

  1. Розрахунки, які підтверджують працездатність та основні геометричні 

розміри: 

     а) кінематичні та параметричні;  

     б) теплові (якщо тепловий апарат); 

     в) на міцність (обов’язково включає малюнки розрахункової схеми та епюри  

        напружено – деформованого стану досліджуваного об’єкту); 

  2) Розрахунки, що підтверджують надійність(в разі необхідності): 

     а) розрахунки безвідмовності;   б) розрахунки тривкості. 

     Примітка:   Хоча б один розрахунок повинен бути  виконаний з допомогою 

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

згідно загальних положень). 

     По розрахункам може бути виконаний плакат  формату А1. 
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     В цей розділ також повинні входити розрахунки, які виконані за допомогою 

програм на мовах FORTRAN, СІ, AutoLІSP або інших, які студенти написали 

самостійно. 

 Розрахунки оформлюють згідно з схемою: 

1. Постановка задачі розрахунку /з вказівкою, що потрібно визначити при 

розрахунку/. 

2. Вихідні дані. 

3. Ескіз обчислюваного об’єкту з наведенням розмірів прикладених сил, 

моментів, реакцій опор та інших даних. 

4. Графічне відображення результатів розрахунків у вигляді епюр, ескізів і ін.              

Примітка. П.4. заповнюється після виконання п.7. 

5. Алгоритм /програма/ розрахунку, що включає послідовний виклад 

розрахункових залежностей без підстановки числових даних і одиниць 

вимірювань.  

6. Блок-схема розрахунку на ЕОМ у вигляді умовно-графічних позначень - 

символів за ГОСТ 19.003-80 /при виконанні розрахунків на ЕОМ/.  

7. Результати розрахунку. 

8. Висновки 

Зауваження:  усі 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/; 

 

2.3.7  Технологія  виготовлення, монтажу та експлуатації. 

              Обсяг  - 20-25с.  

 Документ включає:  

1. Технологія механічної обробки деталі. 

     1.1. Креслення деталі        1с 

     1.2. Маршрутна карта        4с 

     1.3. Карта ескізів         1…3с 

     1.4. Операційна карта        2-4с 

2. Технологія збирання вузла    
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   2.1. Креслення складальної одиниці (якщо немає в основній графічній частині) 

   2.2. Подетальна специфікація       2с 

   2.3. Схема збирання                    2с 

   2.4. Операційна карта збирання       2-4с 

3. Технологія монтажу машини 

   3.1. Карта ескізів монтажу                  2-3с 

   3.2. Операційна карта  монтажу       2-4с 

4. Карта змащування 

4.1. Схема змащування        1с 

4.2. Таблиця змащування        1с 
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3. ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

3.1 Нормативні документи.  

Уся технічна документація /за винятком ілюстративної/ повинна мати позначення: 

конструкторська - за ГОСТ 2.201-80, технологічна - за ГОСТ 3.1201-74, програмна - за 

ГОСТ 19.103-77. 

3.2 Позначення основних конструкторських документів.  

Позначення конструкторських документів на виріб повинно відповідати його позначенню 

в основному конструкторському документі /кресленні деталі чи специфікації/ 

3.2.1. Вигляд позначення основних текстових документів  

Загальний вигляд позначення основних текстових документів 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 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; 

 

  хххх.хххххх.хх-хххх 

Номер академічної групи 

Код класифікаційної характеристики виробу 

(порядковий номер за наказом, клас, групу, 

підгрупу та вид) Порядковий реєстраційний номер 

специфікації 

Шифр документу (ПЗ, ПФ, РР, ТД) 

Код проекту 
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6 - обладнання виробництва будівельної цегли, кераміки і 

вогнетривів;  

7 - обладнання переробки пластмас; 

8 - обладнання виробництва тепло – звукоізоляційних 

матеріалів і виробів;  

9 - обладнання інших галузей. 

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; 
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    7-сушилки; 

    8-печі; 

    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. 

 

Порядковий реєстраційний номер специфікації і шифри текстових документів: 

ПЗ – пояснювальна записка            - 01, 

ПФ – патентний формуляр             - 02, 

РР – розрахунки                               - 03, 
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ТД – технологічна документація    - 04. 

Коди дипломного проекту в залежності від спеціальності та спеціалізації: 

60 - дипломний проект за спеціалізацією - 070220.08 (групи  ЛС) 

70 - дипломний проект за спеціалізацією - 070220.06 (групи  ЛП) 

80 – дипломний проект за спеціалізацією - 070220.09 (групи  ЛД) 

90 – дипломний проект за спеціальністю  - 070223    (групи  ЛУ) 

Наприклад, позначення пояснювальної записки для студента групи ЛС-31, для 

якого тема диплому в наказі має номер 5, а розроблюється гідромеханічний прес, 

має вигляд:  

 

 

3.2.2 Вигляд позначення основних графічних документів  

 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 (три цифри), який починається з 000 (основна 

надпис на цьому кресленні повинна бути темою проекту).  

 Шифр документу:  ВЗ - загальний вигляд, СК - складальне креслення, ТС  – 

технологічна схема, РР  – результати розрахунків.  

  Приклад позначення складального креслення вузла гідромеханічного пресу. 

ЛС31.051146.01-60ПЗ 

Номер академічної групи 

Код класифікаційної характеристики виробу 

(порядковий номер за наказом - 05, клас -1, 

група -1, підгрупа – 4, вид -5. 
Порядковий реєстраційний номер  

Шифр документу (ПЗ, ПФ, РР, ТД) 

Код проекту 

Шифр документу 
  

Номер академічної групи 

Код класифікаційної характеристики виробу 

Номер креслення   

Код проекту 

хххх.хххххх.ххх-хххх 
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3.3  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. 

3.4  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 

ЛС31.051142.004-60СК 

Порядковий реєстраційний номер 

 Код характеристики документу 

Код організації-розробника  

ЛС31 ХХХХХ  ХХХХХ 

 

хх х хх Вид технологічного процесу за 

методом виконання 

Вид технологічного процесу за його 

організацією 

Вид технологічного документа  
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4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

 

Текстові документи виконують із застосуванням друкуючого й графічного 

обладнання ЕОМ. 

Стандарт СТП КПІ 2.001-83 припускає виконання текстових документів 

дипломного проекту авторським рукописом. При цьому написання формул, цифр, 

заголовків, розділів і підрозділів, заповнення таблиць, повинні виконуватися 

тільки шрифтом за ГОСТ 2.304-81. 

Роздруківки з ЕСМ повинні відповідати формату А4 /в розрізаному вигляді/. 

Роздруківки включають в загальну нумерацію сторінок документа.  

У текстовому документі на першому /загальному/, а при необхідності і на 

інших листах, 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 розміщують основний 

напис текстового документа. Список літератури заносять до змісту даного 

текстового документу. 

Повне найменування теми дипломного проекту на титульному листі 

проекту, в основному надпису креслення загального вигляду проекту, в основних 

надписах конструкторських документів повинно бути ідентичне. 

Список літератури повинен включати перелік джерел, використаних 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, які приведені в [2].   

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

амплитудным модулятором и генератором сдвига / Ри Бак Сон // 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

 

 

 

Список 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 
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Додаток А 

Бланк титульного листа  диплому 

 

Міністерство освіти та науки України 

Національний технічний університет України 

„Київський політехнічний інститут” 

Інженерно-хімічний факультет 

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування 

  До захисту допущено 

Завідувач кафедри 

 

«_____» ___________200  р. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

з напрямку підготовки  0902-  інженерна механіка  

спеціальність  7.090220 –  

обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів   

на тему: 

     

 
 

Студент групи     _________     __________________________________________   ________ 

                                   (шифр групи)                         (прізвище, ім’я, по батькові)             (підпис)  

Керівник проекту:             

____________________________________________________________________        __________ 

                                               (вчена ступінь, звання, прізвище, ініціали)                      (підпис) 

Консультанти 

_____ЕКОНОМІКА________________________________________________________________

_____ОХОРОНА ПРАЦІ ___________________________________________________________ 

_____АВТОМАТИЗАЦІЯ___________________________________________________________

_____ТЕХ. МАШ___________________________________________________________________ 

Київ         201Х          рік 
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Додаток Б 

Бланк технічного завдання 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ УКРАЇНИ 

„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра  _____хімічного, полімерного і силікатного машинобудування___ 

Напрямок підготовки _______0902-  інженерна механіка ____________________ 

Спеціальність 7.090220 – обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів  

Курс ________________ Група _________________ Семестр _______________ 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

____________ ________________ 

     (підпис)        (ініціали, прізвище) 

«______» ____________20   р. 

 

ЗАВДАННЯ 

на дипломний проект  освітньо-кваліфікаційного рівня      «спеціаліст» 

студенту 

(П.І.Б.) 

1. Тема проекту ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

затверджена наказом по університету від   «     » ________20    р.  №__________ 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи         «   »________20       р._______ 

3. Вихідні дані до проекту ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________ 
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Перелік питань, які мають бути розроблені. 

а) Основна частина.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

б) Економічна частина.  ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

в) Охорона праці та навколишнього середовища. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

г)  Тех. маш. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5.  Перелік графічного матеріалу ________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

6. Дата видачі завдання __ «    » _______________________20    р.____________  

 

Керівник дипломного проекту   ______________   __________________________________ 

                                                                       (підпис)                            (ініціали, прізвище) 

 

Студент                                      _________________  ___________________________________ 

                                                                       (підпис)                            (ініціали, прізвище) 
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Додаток В 

Бланк календарного план - графіку 
 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник дипломного проекту 

_______   _________________ 

«____» ____________200_р 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК 

№ 

п/п 

Назва етапів  проекту Термін 

виконання етапів  

Позначки керівника 

про виконання 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент 

 

 

(підпис) 
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Додаток Г 

Основні надписи   (Виписки з ЕСКД ГОСТ 2.104-68) 

 

«Настоящий стандарт устанавливает формы, размеры, порядок 

заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских 

документах, предусмотренных стандартами Единой системы конструкторской 

документации. 

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, 

дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и схемах 

должны соответствовать форме 1, а в текстовых документах - формам 2, 2а и 

2б. 

Допускается для последующих листов чертежей и схем  применять форму 2а. 

Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки выполняют сплошными 

основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68. 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструкторских 

документов. 

На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основные надписи располагаются вдоль 

короткой стороны листа. 

Таблица изменений в основной надписи при необходимости  может 

продолжаться вверх или влево от основной надписи (при наличии графы 33 - 

влево от нее). 

При расположении таблицы изменений слева от основной надписи наименование 

граф 14-18 повторяют. 

Расположение дополнительных граф показано в приложении 1. 

… 

6. На чертежах (схемах) с одним обозначением, выполненных на нескольких 

листах, нумерация зон по горизонтали должна быть сквозной в пределах всех 

листов. 

7. В графах основной надписи и дополнительных графах (номер граф на форме 

показаны в скобках) указывают: 

в графе 1 - наименование изделия (в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-
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73), а также наименование документа, если этому документу присвоен код. Для 

изделия народнохозяйственного назначения допускается не указывать название 

документа, если его код определен ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.601-68, ГОСТ 2.602-68, 

ГОСТ 2.701-84; 

в графе 2 - обозначение документа; 

в графе 3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей); 

в графе 4 - литеру, присвоенную документу (графу заполняют последовательно, 

начиная с крайней левой клетки); 

Допускается для изделий народнохозяйственного назначения в рабочей 

конструкторской документации литеру проставлять только в спецификациях и 

технических условиях; 

в графе 5 - массу изделия по ГОСТ 2.109-73; 

в графе 6 - масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-68 и ГОСТ 

2.109-73); 

в графе 7 - порядковый номер листа (на документах состоящих из одного листа, 

графу не заполняют); 

в графе 8 - общие количество листов (графу заполняют только на первом листе); 

в графе 9 - наименование или различительный индекс предприятия, 

выпускающего документ (графу не заполняют если различительный индекс 

содержится в обозначении документа); 

в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в 

соответствии с формами 1 и 2. Свободную строку заполняют по усмотрению 

разработчика, например: "Начальник отдела", "Начальник лаборатории", 

"Рассчитал"; 

в графе 11 - фамилия лиц, подписавших документ: 

в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. 

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственные за 

нормоконтроль, являются обязательными. 

При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвердившего 

документ, размещать на свободном поле первого или заглавного листа 

документа в порядке, установленном для титульных листов по ГОСТ 2.105 -79. 



 28 

Если необходимо на документе наличие визы должностного лица, то их 

размещают на поле для подшивки первого или заглавного листа документа; 

в графе 13 - дату подписания документа; 

…. 

Примечание: 

1. Графа 26 на форме 2а является обязательной только для чертежей и схем. 

2. Графы выполненные штриховой линией, вводят при необходимости. Графы 27-

30 обязательны для документов, утверждаемых заказчиком. 

3. При использовании для последующих листов чертежей и схем формы 1 графы 

1, 3, 4, 5, 6, 9 не заполняются.» 

Приклади:   Основні надписи для конструкторських документів 

Форма 1.  

Основна надпис для креслень та схем 
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Форма 2   

Основна надпис для текстових конструкторських документів 

(перший чи заголовний лист). 
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Форма 2а 

Основна надпис для креслень (схем) и текстових конструкторських документів 

(наступні листи) 
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Додаток Д 

Виписки з ГОСТ 2.105-95 

«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 Общие положения 

3.1 Текстовые документы подразделяют на документы, содержащие, в 

основном, сплошной текст (технические условия, паспорта, расчеты, 
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пояснительные записки, инструкции и т.п.), и документы, содержащие текст, 

разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т.п.). 

3.2 Текстовые документы выполняют на формах, установленных 

соответствующими стандартами Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства 

(СПДС). 

… 

3.6 Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце 

строк - не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти ударам пишущей 

машинки (15 - 17 мм). 

… 

4 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной 

текст 

4.1 Построение документа 

4.1.1 Текст документа при необходимости разделяют на разделы и 

подразделы. 

При большом объеме документа допускается разделять его на части, а 

части, в случае необходимости, на книги. Каждую часть и книгу комплектуют 

отдельно. Всем частям дают наименования и присваивают обозначение 

документа. Начиная со второй части, к этому обозначению добавляют 

порядковый номер, например: ХХХХ.331112.032Ф0, ХХХХ.331112.032Ф01, 

ХХХХ.331112.032Ф02 и т.д. Всем книгам дают наименование и присваивают 

порядковый номер.. 

Листы документа нумеруют в пределах каждой части, каждую часть 

начинают на листах с основной надписью по форме ГОСТ 2.104 и форме 3 ГОСТ 

21.101. 

4.1.2 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа (часть, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и 
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записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

4.1.3 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем 

должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 

номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 

ставится, например: 

1 Типы и основные размеры 

1.1   

1.2          Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3   

2 Технические требования 

2.1   

2.2            Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3   

      

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

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 Подготовка к испытанию 

      

3.2.1  

3 2.2             Нумерация пунктов второго подраздела третьего 
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3.2.3             раздела документа 

       

 

4.1.4 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также 

нумеруется. 

4.1.5 Если текст документа подразделяется только на пункты, они 

нумеруются порядковыми номерами в пределах документа. 

4.1.6 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 

4.1.7 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 

ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 

примере. 

 

Пример. 

а) ___________________ 

б) ___________________ 

   1) ________________ 

   2) ________________ 

в)    ________________ 

 

4.1.8 Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. 

4.1.9 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 
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состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа 

машинописным способом должно быть равно 3, 4 интервалам, при выполнении 

рукописным способом - 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и 

подраздела - 2 интервала, при выполнении рукописным способом - 8 мм. 

4.1.10 Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы). 

… 

4.1.13 Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная 

… 

4.2.4 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово "минус"); 

- применять знак "диаметра" для обозначения диаметра (следует писать 

слово "диаметр"). При указании размера или предельных отклонений диаметра 

на чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом 

следует писать знак "диаметр"; 

- применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно), >= (больше или равно), <= (меньше или равно), 

=/ (не равно), а также знаки N (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера. 

… 

4.2.6 Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. 

Если в документе принята особая система сокращения слов или 

наименований, то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений, 

который помещают в конце документа перед перечнем терминов. 

… 

4.2.8 В документе следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 
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8.417. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы 

ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном 

документе разных систем обозначения физических величин не допускается. 

4.2.9 В тексте документа числовые значения величин с обозначением 

единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - 

словами. 

4.2.10 Единица физической величины одного и того же параметра в 

пределах одного документа должна быть постоянной. Если в тексте 

приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице 

физической величины, то ее указывают только после последнего числового 

значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

4.2.11 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений 

физической величины, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывается после 

последнего числового значения диапазона. 

 

Примеры. 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От 10 до 100 кг. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы),  

4.2.12 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин следует 

применять словосочетание "должно быть не более (не менее)". 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований 

следует применять словосочетание "не должно быть более (менее)". 

4.2.13 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при 

этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. 

десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного 
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наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины 

стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен 

быть указан с таким же количеством десятичных знаков, например 1,50; 1,75; 

2,00. 

… 

4.2.15 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены 

ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

… 

4.2.18 Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают - (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, 

... в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

…. 

4.3 Оформление иллюстраций и приложений 

4.3.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в 

конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением 



 39 

иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например - Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с 

рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при 

нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 - Детали прибора. 

… 

4.3.7 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения, а под ним в 

скобках для обязательного приложения пишут слово "обязательное", а для 

информационного - "рекомендуемое" или "справочное". 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

4.3.8 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

"Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

4.3.12 Приложения, выпускаемые в виде самостоятельного документа, 

оформляют по общим правилам - первый лист с основной надписью по форме 2, 
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последующие листы - по форме 2а по ГОСТ 2.104, ГОСТ 21.101. 

…. 

4.4 Построение таблиц 

4.4.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над 

таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 1. 

 

 

"Рисунок 1. Оформление цифрового материала" 

 

4.4.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

… 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

4.4.3 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 
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документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера. 

4.4.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

… 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

4.4.6 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 

необходимости, в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

….»   
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Додаток Ж 

Виписка з ГОСТ 15.012-84 (оформлення патентних формулярів). 

 

«Система разработки и постановки продукции на производство 

ПАТЕНТНЫЙ ФОРМУЛЯР 

System of product development and launching it into manufacture. Patent pattern 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Патентный формуляр является документом, определяющим состояние 

объекта техники в отношении охраны промышленной собственности **. 

1.2. Патентный формуляр предназначен для представления его организациям 

(органам), решающим вопросы реализации объекта в стране и за рубежом, в том 

числе возможности и условий экспорта, капитального строительства, продажи 

лицензий, передачи технической документации за границу, а также 

экспонирования на международных выставках и ярмарках. 

________________ 

* Под объектами техники в настоящем стандарте понимаются машины, 

приборы, оборудование (устройства), материалы (вещества), штаммы 

(культуры микроорганизмов), другие виды промышленной продукции и 

технологические процессы (способы), применяемые при ее производстве, а 

также объекты капитального строительства. 

** Объектами охраны промышленной собственности, установленными 

Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, являются 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. 

1.3. Патентный формуляр составляет или корректирует (если он был ранее 

составлен) держатель подлинников технической документации на основе 

отчета о патентных исследованиях, проводимых в соответствии с ГОСТ 

15.011-82. 

Держатель подлинников технической документации направляет копию 

патентного формуляра (или информационной карточки) в установленном 

порядке в справочно-информационный фонд патентных формуляров Всесоюзного 
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научно-исследовательского института патентной информации (ВНИИПИ) 

Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий. 

1.4. Данные патентного формуляра на момент представления должны 

отражать результаты проведенных патентных исследований с учетом 

последней имеющейся информации. 

1.5. На группу изделий (процессов), на которые разрабатывают общие 

технические (конструкторские) документы, составляют один патентный 

формуляр. 

1.6. На объекты капитального строительства патентный формуляр 

составляют только на составные части, содержащие технические (проектно-

технические) решения, которые выполнены генеральным проектировщиком. 

На прочие составные части проекта генеральный проектировщик получает 

патентные формуляры от держателя подлинников технической документации 

этих составных частей. 

1.7. Патентный формуляр утверждает руководитель организации 

(предприятия)—держателя подлинников технической документации. 

1.8. Патентный формуляр должен прилагаться к комплекту технической 

документации при передаче ее другому предприятию (организации). 

1.9. Патентный формуляр передаче за границу не подлежит, за исключением 

случаев, предусмотренных соглашением (контрактом). 

1.10. Учет и хранение патентных формуляров, а также внесение в них изменений 

проводят в порядке, установленном в отрасли. 

1.11. При внесении изменений в подлинник патентного формуляра держатель 

подлинников технической документации сообщает предприятиям (организациям) 

— держателям учтенных копий патентного формуляра текст изменения, 

организацию (предприятие) - исполнителя и дату отчета о патентных 

исследованиях, на основании которого внесены эти изменения. 

 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ФОРМУЛЯРА 

 

2.1. Патентный формуляр содержит разделы: 

общие сведения, 
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результат проверки патентной чистоты, 

охранные документы, под действие которых подпадает объект техники, 

правовая защита объекта техники. 

2.2. Титульный лист патентного формуляра выполняют по форме обязательного 

приложения 1. Разделы оформляют в виде таблиц (обязательное приложение 2). 

Патентный формуляр выполняют на листах белой бумаги формата А4 по ГОСТ 

9327-60, как правило, без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. 

При небольшом объеме информации рекомендуется патентный формуляр 

выполнять на одном листе бумаги формата A3 по ГОСТ 9327-60, сложенном 

пополам (рекомендуемое приложение 3).» 

 

 

 


