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ВСТУП 

Оформлення курсових і дипломних проектів (робіт) відповідно до 

Державних стандартів  України є важливим етапом узгодження формальної 

сторони та змісту наукового дослідження.  

Даний стандарт установлює загальні вимоги щодо оформлення курсових 

проектів (робіт) та дипломних проектів  для студентів усіх спеціальностей 

коледжу. 

Додаткові специфічні вимоги до курсових проектів (робіт) і дипломних 

проектів, що не суперечать даному Стандарту, установлюються цикловими 

комісіями і приводяться в методичних вказівках до курсового і дипломного 

проектування. 

Даний стандарт по порядку написання і оформлення дипломних і курсових 

проектів розроблено на підставі законів і положень, встановлених 

Міністерством освіти і науки України, вимог державних стандартів України, 

міждержавних стандартів і стандартів ЄСКД. 

Відхилення від вимог цього стандарту відзначається у відгуках керівників 

робіт і приводить до зниження оцінки. За наявності суттєвих відхилень 

завідувач відділення має право не допустити таку роботу до захисту до 

усунення відхилень. 

 

1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Цей стандарт розроблений з урахуванням Державних стандартів, діючих на 

території України:  

- Державний стандарт України ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура та правила оформлювання;  

- ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 Єдина система конструкторської документації. 

Загальні положення (ГОСТ 2.001-93, IDT) ; 

- ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов; 

- ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым  документам;  

- ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы;  

- ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам;  

- ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов;  

- ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы; 

- ГОСТ 2.302- ЕСКД. Масштабы; 

- ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии; 
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- ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные; 

- ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения; 

- ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их 

нанесения на чертежах; 

- ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей; 

- ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображения резьбы; 

- ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений; 

- ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах; 

- ГОСТ 2.321-84. ЕСКД. Обозначения буквенные; 

- ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению; 

- ГОСТ19.106-78 ЕСПД. Требования к программным  документам, 

выполненным печатным способом; 

- ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. 

Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT); 

- ДСТУ ГОСТ 2.307:2013 Єдина система конструкторської документації. 

Нанесення розмірів і граничних відхилів (ГОСТ 2.307-2011, IDT); 

- ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання; 

- ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. 

Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT); 

- ДСТУ Б А.2.4-10:2009Правила виконання специфікації обладнання, виробів і 

матеріалів; 

- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації.  

 

2 СКОРОЧЕННЯ  

АПК – агропромисловий комплекс;  

КЕ – карта ескізів;  

КР – капітальний ремонт;  

МК –маршрутна карта;  

МТА – машино-тракторний агрегат;  

МТП- машино-тракторний парк;  

ОП –операційна карта; 
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ПР – поточний ремонт;  

ПТО – пункт технічного обслуговування;  

ПММ – паливно-мастильні матеріали;  

СО – сезонне обслуговування;  

ТК – технологічна карта;  

ТО – технічне обслуговування;  

ТС – технічний сервіс;  

ТУ – технічні умови;  

ЩТО – щозмінне технічне обслуговування;  

ЄСКД – Єдина система конструкторської документації 

 

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Єдність вимог до оформлення і структури дипломних і курсових проектів 

(робіт) закладена в їх типовій структурі і відповідає завданню на проектування.  

Матеріали дипломних і курсових проектів (робіт) подаються у вигляді 

документації проектів, який подають на паперовому чи електронному носієві 

(паперовий та електронний документи відповідно). 

Крім того до проекту може входити: 

1) ілюстративний матеріал 

2) фактичний матеріал. 

В документацію проекту (роботи) входять текстові і графічні матеріали, які 

передбачені завданням на проектування. 

Текстові матеріали поділяються, в основному, на суцільний текст 

(пояснювальна записка, технічний опис, паспорти, розрахунки, інструкції і т.д.), 

та документи, що містять текст розбитий на графи (специфікації, відомості, 

таблиці і т.д.). 

У тексті проектів (робіт), як правило, не дозволяється скорочення слів. Не 

рекомендується застосовувати складні речення та звороти.  

Термінологія, що використовується у тексті, повинна відповідати 

встановленій стандартами, а при їх відсутності – загальноприйнятій  у науково-

технічній літературі. 

Графічні матеріали включають у себе такі документи: креслення загального 

виду виробу, складальне креслення, креслення деталей, габаритні креслення, 

монтажне креслення, схеми, графіки та ін. документацію, яка передбачена 

завданням на проектування. 

Ілюстративний матеріал проекту (роботи) може мати у своєму складі 

плакати, фотографії і первинні документи експериментів, копії заводських 
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креслень і схеми, а також інші матеріали, які необхідні для показу і пояснення 

при захисті проекту (роботи). 

Фактичний матеріал може включати у себе макети, моделі спроектованих 

виробів, деталі, зразки, що є результатом роботи проектанта і необхідні для 

демонстрації в процесі захисту проекту (роботи). 

Автор дипломного (курсового) проекту (роботи) несе персональну 

відповідальність за достовірність даних та якість їх оформлення.  За прийняті у 

проектах рішення відповідає студент – автор дипломного проекту та його 

керівник.  

Дипломний і курсовий проект (робота) повинні дати повну і об’єктивну 

інформацію про виконану студентом роботу та продемонструвати його уміння 

кваліфіковано вирішувати поставлені завдання. 

 Виконаний дипломний проект підписаний студентом та з  письмовим 

відгуком керівника (додаток А1) подається для перегляду голові циклової 

комісії чи завідувачу відділення, після цього дипломний проект подається на 

рецензування.   

Завдання рецензента: переглянути креслення і пояснювальну записку 

дипломного проекту, відзначити недоліки та зробити їх аналіз. Письмовий 

об’єктивний аналіз змісту і якості дипломного проекту – рецензія дається за 

результатами перегляду дипломного проекту і співбесіди з дипломником.          

Рецензія повинна обов’язково включати: відгук про ступінь відповідності 

виконаного дипломного проекту завданню, характеристику виконання проекту, 

ступінь використання дипломником досягнень науки, техніки і передових 

методів роботи; оцінку якості виконання графічної частини проекту; перелік 

позитивних сторін дипломного проекту і його основних недоліків; відгук про 

проект загалом і його оцінку (по чотирьохбальній системі) (додаток А2).          

Внесення виправлень і доповнень в дипломний проект після отримання рецензії 

не допускається (усі пояснення по зауваженнях рецензента даються усно на 

засіданні ДКК при захисті проекту). 

Відгук і рецензія вміщується в конверт, закріплений з внутрішньої сторони 

обкладинки в кінці дипломного проекту. 

 

4 ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 
 

Кожний конструкторський документ згідно з ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.201-80, 

ГОСТ 2.106-96,  ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 та ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 повинен 

мати назву та позначення, яке складається з груп символів. 

Для навчальних проектів рекомендується така структура позначень: 
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                                            1                     2                      3           4         5   
                                         група            група               група   група  група 
 

або 

ХХ. ХХХ. ХХХ. ХХХ. ХХ 
 

 

 

                                                     1            2          3           4         5   
                                                   група   група   група   група  група 
Перша група   ХХ.  

ХХ – літери скорочення назви студентської роботи 

          ДП – дипломний проект 

          КП – курсовий проект 

          КР – курсова робота 
 

Друга група – шифр спеціальності: 

Таблиця 4.1 – Шифри спеціальностей 

Шифр 

спеціальності 

 

Назва 

5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового   

виробництва 

5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок 

в агропромисловому комплексі      

208 Агроінженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

Третя група – номер групи 

Наприклад, якщо це група М151 пишеться 151  

 

Четверта група – порядковий номер прізвища студента (теми дипломного 

проекту) в наказі про затвердження теми або для курсових проектів і робіт – 

порядковий номер прізвища студента в журналі навчальної групи. 

 

П’ята група – шифр документа, що входить до складу курсового проекту або 

дипломного проекту.  
 

Позначення документів (шифрів) проставляється:  

- на етикетках обкладинки ПЗ;  

- на титульних аркушах ПЗ;  

- в основних написах і подальших аркушах ПЗ;  

- в основних написах креслень, креслень деталей і специфікацій.  
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Таблиця 4.2 - Шифри документів, що входять до складу дипломного      

                       (курового) проекту 

Назва документу Шифр  

документу 

Текстові документи 

Відомість проекту 

Пояснювальна записка 

Таблиця (як окремий документ) 

Розрахунок (як окремий документ) 

ТП  

ПЗ 

ТБ 

РР 

Графічні документи 

Схема електрична структурна 

Схема електрична функціональна 

Схема електрична принципова 

Схема електрична з'єднань 

Схема електричних підключень 

Схема електрична загальна 

Схема електрична розміщення 

Схема кінематична 

Схема гідравлічна 

Схема пневматична 

Схема газова 

Схема вакуумна 

Схема оптична 

Схема енергетична 

Схема ділення 

Схема комбінована 

Загальний вид 

Складальний кресленик 

Теоретичний кресленик 

Габаритний кресленик 

Електромонтажний кресленик 

Монтажний кресленик 

Графік (як окремий документ) 

Карта експлуатації електрообладнання 

Карта технологічна 

Техніко-економічні показники проекту 

Технічний опис 

Э1 

Э2 

ЭЗ 

Э4 

Э5 

Э6 

Э7 

К 

Г 

П 

Х 

В 

Л 

Р 

Е 

С 

ВО 

СБ 

ТЧ 

ГЧ 

МЭ 

МЧ 

ГР 

КЕ 

КГ 

ПЕ 

ТО 

 

Приклад позначень  
Позначення пояснювальної записки проекту і графічної частини, що 

проставляється на обкладинці і титульному аркуші:  

КП.5.10010201.152.017.ПЗ 

КП.208.161.009.ПЗ  

ДП.5.10010201.151.042.ПЗ  
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5 ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

5.1 Загальні вимоги  

 

Текстові документи дипломного і курсового проектів (робіт) оформляються 

у вигляді зброшурованої пояснювальної записки (ПЗ), в якій приводиться 

інформація про виконані технічні, науково-дослідні, організаційні, екологічні 

та економічні розробки. В процесі розробки і написання пояснювальної записки 

повинно бути забезпечено виконання таких вимог: логічна послідовність 

викладених матеріалів, переконливість аргументації, стислість і точність 

формулювань; конкретність викладених результатів роботи; недопустимість 

включення в ПЗ (без необхідності) даних та формулювань запозичених з 

літературних джерел.  

Виклад тексту й оформлювання ПЗ виконують за положеннями стандарту 

ДСТУ 3008:2015.  

Мова ПЗ – українська, що визначено у статті 21 Закону України «Про 

засади державної мовної політики».   

Обкладинка пояснювальної записки проекту повинна бути з цупкого паперу 

і повинна мати жорстке переплетення.  Зшивати пояснювальну записку 

кольоровими стрічками чи нитками не допускається. 

Пояснювальна записка дипломного (курсового) проекту зазвичай має таку 

структуру: обкладинка; титульний аркуш; завдання на дипломне (курсове) 

проектування; зміст; вступ; основну частину; висновки ( в курсовому проекті 

може бути відсутнім); перелік посилань на джерела; додатки (якщо вини є). 

 

5.2  Оформлення обкладинки і титульного аркуша 

 
Напис на обкладинці ПЗ проекту, робиться  розміром 160 мм х 100 мм. 

Якщо обкладинка з білого паперу, то етикетку не роблять, а необхідні дані 

пишуть безпосередньо на матеріалі обкладинки. Приклад оформлення етикетки 

дипломного і курсового проекту наведено в додатку Б.  

Титульний аркуш - це перший аркуш текстового документу.  

Титульний аркуш повинен оформлятися на бланку формату А4, виконаному 

друкарським способом. 

Титульні аркуші курсового та дипломного проектів оформляють у 

відповідності з додатком В. 

Переноси в словах на титульному аркуші не допускаються.  

При допуску дипломника до захисту обов’язково повинен бути підпис 

завідувача відділення. 

 

5.3  Завдання на проектування 

  

Завдання на проектування оформляють на бланку, виконаному друкарським 

способом у відповідності з додатком Г. 

Завдання на проектування (для дипломного проекту один аркуш формату 

А4 на двох сторінках) заповнюється і підписується керівником проекту. 
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Розташовується за титульним аркушем пояснювальної записки, входить в 

загальну кількість аркушів, але номер сторінки на ньому не проставляється.  

 

5.4 Відомість дипломного проекту 

 

     Відомість дипломного проекту - документ, що містить перелік матеріалів, 

які увійшли в дипломний проект (ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.106-96). Відомість 

складають за формою, наведеною в додатку Д. 
 

     У відомість записують усі конструкторські документи, розроблені або 

застосовані для даного проекту. 

     Запис документів проводиться по розділах у наступній послідовності: 

- документація; 

- складальні одиниці; 

- деталі. 
 

     Графи відомості проекту заповнюються наступним чином: 

- в графі "Формат" вказують формат, на якому виконаний документ. Якщо 

документ виконаний у декількох форматах різних розмірів, то в цій графі 

ставляться знак "*", а в графі "Примітка" перераховують позначення цих 

форматів; 

- в графі "Позначення" вказують шифр (позначення) документа; 

- в графі "Найменування" вказують назву документа у відповідності з основним 

написом, наприклад: "Культиватор. Креслення загального виду"; 

- в графі "Кількість аркушів" вказують кількість аркушів, на яких виконаний 

даний документ; 

- в графі "№ екземпляру" вказують номер екземпляру копії даного документу. 

Для навчального проектування в цій графі ставлять прочерк. 

- в графі "Примітка" вказують додаткові відомості. 
 

     Заповнену відомість проекту розміщують в пояснювальній записці після 

завдання на проектування (перед змістом). При цьому номер сторінки відомості 

проекту враховуються в прохідній нумерації ПЗ. 

 

5.5  Зміст текстового документу 
 

Розташовують зміст на початку документу після титульного аркушу,  

завдання та відомості проекту. До змісту включають вступ; номери та 

найменування розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають 

заголовки); висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків; і номери 

сторінок, які містять початок матеріалу. Всі сторінки нумерують наскрізь до 

закінчення документу, включаючи і список літератури. Слово „ЗМІСТ" 

записують у вигляді заголовку (симетрично тексту). Приклад подання змісту 

наведено в додатку Е. 
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5.6  Основний текст документу 

 

Текстові документи виконуються згідно вимог ДСТУ 3008:2015 

«Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та 

правила оформлювання».  

Текст дипломного (курсового) проекту друкують з використанням 

комп’ютера та принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 

мм×297 мм). У разі потреби можна використовувати аркуші формату А3 (297 

мм×420 мм).  Дозволено долучати до звіту сторінки, виконані методом 

репрографії. 

     Звіт друкують шрифтом Times New Roman прямого накреслення через 1,15-

1.5  міжрядкові інтервали кеглем 14. 

Допускається виконувати записку рукописним способом чорним або синім 

чорнилом (пастою) розбірливим почерком, висотою літер не меньше 2,5 мм,  

чисто й охайно. 

Кожен аркуш текстового документу повинен мати рамку чорного кольору 

та кутовий штамп.  

Текст слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній і 

нижній – не менше 20 мм. Мінімальна відстань від рамки зліва та справа – 5 

мм. Абзац в тексті має бути однаковий упродовж усього тексту ПЗ й 

дорівнювати п’яти знакам.  Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту 

до верхньої або нижньої рамки повинна бути не менша ніж 10 мм.  

Текст пояснювальної записки курсової роботи викладається на аркушах 

формату А4 без рамок і основного напису. Рекомендовано додержуватись таких 

розмірів берегів: верхній і нижній — не менше ніж 20 мм, лівий — не менше 

ніж 25 мм, правий — не менше ніж 10 мм. 

Під час оформлення проекту (роботи) треба дотримуватися рівномірної 

насиченості, контрастності і чіткості зображення. 

Окремі слова, формули, знаки можна вписувати в текст роботи чорною 

пастою. Насиченість знаків вписаного тексту має бути наближеною до 

насиченості знаків  надрукованого тексту. 

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання 

документу, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням 

коректуючою рідиною і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту 

(графіки) машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути 

чорного кольору. 

Структурні елементи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” не нумерують, а їх назви правлять за заголовки 

структурних елементів. 

Матеріал документу ділять на розділи та підрозділи при необхідності 

пункти і підпункти. 
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Порядкові номери розділів позначаються арабськими цифрами. Підрозділи 

нумеруються у межах розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу 

та номера підрозділу, розділеного крапкою. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу і 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера 

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

номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не 

ставлять. 

Назви розділів та підрозділів повинні бути короткими і відповідати змісту. 

Назву розділу треба писати у вигляді заголовків і слід розташовувати 

посередині рядка і друкувати великими літерами жирним шрифтом без крапки 

в кінці, не підкреслюючи. 

Кожен структурний елемент і новий розділ починається з нового листа. 

Підрозділи в межах розділу друкуються послідовно, один за одним – не з нової 

сторінки. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного 

відступу і друкувати маленькими літерами жирним шрифтом, крім першої 

великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють 

крапкою. 

Переноси в словах тексту заголовків не допускаються. 

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не 

менше, ніж один рядок. Відстань між основами рядків заголовка, а також між 

двома заголовками приймають такою, як у тексті. 

Не допускають розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розташовано тільки один 

рядок тексту. 

Сторінки проекту слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись 

наскрізної нумерації впродовж усього тексту. 

Титульний аркуш, бланк завдання включають до загальної нумерації 

сторінок,  номер сторінки на них не проставляють. 

Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок. 

Правила написання тексту. 

- вживати математичні знаки замість слів наприклад: мінус (-) перед 

від’ємними величинами (треба писати слово “мінус”),  та знак «Ø» (треба 

писати слово «діаметр»); 

- вживати без числових значень знаки >, <, =, :, %, №. 

 



14 
 

При написанні тексту слід дотримуватися таких правил:  

а) текст необхідно викладати обґрунтовано в лаконічному технічному  

стилі;  

б) умовні буквені позначення фізичних величин і умовні графічні 

позначення компонентів повинні відповідати установленим стандартам. Перед 

буквеним позначенням фізичної величини повинно бути її пояснення (резистор 

R, конденсатор С); 

в) числа з розмірністю слід записувати цифрами, а без розмірності 

словами (відстань – 2 мм, відміряти  три  рази); 

г) позначення одиниць слід писати в рядок з числовим значенням без 

перенесення в наступний рядок. Між останньою цифрою числа і позначенням 

одиниці слід робити пропуск (100 Вт, 2 А),  виключенням є позначення не 

одиниці виміру, а знака. Перед знаком пробіл не залишається (правильно – 20*, 

неправильно – 20 *); 

д) якщо наводиться ряд числових значень однієї і тієї ж фізичної 

величини, то одиницю фізичної величини вказують тільки після останнього 

числового значення (1,5; 1,75; 2 мм); 

е) позначення величин з граничними відхиленнями слід записувати так: 

100 ± 5 мм;  

ж) діапазони значень величин у тексті записують зі словами «від» і «до» 

або через тире чи три крапки. Наприклад: температура змінюється від 35 до 60 

°С; необхідно підтримувати температуру 35 – 65 °С; спостерігається перепад 

температур -5 … +10 °С. 

и)буквені позначення одиниць, які входять в добуток, розділяють 

крапкою на середній лінії (·); знак ділення замінюють косою рискою (/); 

к) порядкові числівники слід записувати цифрами з відмінковими 

закінченнями (9-й день, 4-а лінія); при кількох порядкових числівниках 

відмінкове закінчення записують після останнього (3,4,5-й графіки); кількісні 

числівники записують без відмінкових закінчень (на 20 аркушах); не пишуть 

закінчення в датах (21 жовтня) та при римських числах (XXI століття); 

л) скорочення слів в тексті не допускаються, крім загальноприйнятих   в  

українській мові і установлених в  ГОСТ 2.316-68, а також скорочень, які 

прийняті для надписів на виробі (в тексті вони повинні бути виділені великими 

літерами: ON, OFF), а якщо надпис складається з цифр або знаків, то в лапках. 

Лапками також виділяють найменування команд, режимів, сигналів (“Запуск”); 

м) числові значення величин треба відокремлювати від десяткової 

частини комою, наприклад: 7,5; 8,75; 10,00. У необхідних випадках треба 

застосовувати математичне округлення, наприклад: правильно «продуктивність 

комбінату 50000 т на рік;» неправильно «продуктивність комбінату 50007,2345 

т на рік».  

У тексті записки, за винятком формул, таблиць і рисунків, не 

дозволяється: 

– допускати професійних або місцевих слів і виразів (техніцизмів); 

–  після назви місяця писати слово “місяць” (не “в травні місяці”, а “в травні”); 

– використовувати вирази: “цього року”, “минулого року”, слід писати 

конкретну дату “в червні 2001 року”; 
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– використовувати позначення одиниць фізичних величин без цифр, необхідно 

писати повністю: “кілька кілограмів” (за винятком оформлення таблиць і 

формул); 

– з'єднувати текст з умовним позначенням фізичних величин за допомогою 

математичних  знаків   (не  “швидкість = 5 км/год”,  а ”швидкість  дорівнює 5 

км/год”, не  “температура дорівнює - 5° С”,  а  “температура дорівнює мінус 

5°С”); 

–  використовувати математичні знаки <, >, =, 0, №, %, sin, cos, tg, log та ін. без 

цифрових або буквених позначень. В тексті слід писати словами “нуль”, 

“номер”, “логарифм” і т.д.; 

– використовувати індекси стандартів (ДСТУ, СНіП, СТП) без реєстраційного 

номера. 

     Переліки (за потреби) подають у розділах, підрозділах, пунктах і/або 

підпунктах. Перед переліком ставлять двокрапку.  

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

посилань, то перед кожним із переліків ставлять знак «тире». 

     Якщо у звіті є посилання на переліки, підпорядкованість позначають 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 ) _________________________________________________________________. 

 

5.7  Розрахунки 

 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються, посередині сторінки. 

Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного 

вільного рядка. 

Формули і рівняння слід нумерувати у межах розділу. В цьому випадку 

номер формули складається з номеру розділу і порядкового номеру формули, 

відокремлених крапкою, наприклад (4.8). 

Номер формули чи рівняння друкують на їх рівні праворуч у крайньому 

Номер формули зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у 

крайньому правому положенні на рядку. 

Якщо на одному аркуші декілька формул, то їх номер треба розташовувати 

на одній вертикальній лінії. 

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, 

якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути наведеш безпосередньо 

під формулою. 
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Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій 

послідовності, в якій символи наведені в формулі. Перший рядок пояснення 

повинен починатися словом "де" без двокрапки. 

 

Приклад 1: 

Потужність двигуна визначається за формулою: 

                                              Рдв =
Рн

ŋ
  [кВт],                                              (3.1) 

де Рдв– необхідна потужність двигуна, кВт; 

Рн – номінальна потужність двигуна на вихідному валу привода, кВт; 

ŋ–к.к.д. приводу. 
 

Числову підстановку і розрахунок виконують з нового рядка не нумеруючи. 

Наприклад, 

                     Рдв =
3,2

0,85
= 3,76  кВт 

     Якщо формула велика, то її можна переносити в наступні рядки. 

Перенесення виконують тільки математичними знаками, повторюючи знак на 

початку наступного рядка. При цьому знак множення “·” замінюють знаком 

“×”. 

     Формула є частиною речення, тому до неї застосовують такі ж правила 

граматики, як і до інших членів речення. Якщо формула знаходиться в кінці 

речення, то після неї ставлять крапку. Формули, які йдуть одна за одною і не 

розділені текстом, відокремлюють комою. 

     Посилання на формули в тексті дають в круглих дужках за формою:      “…в 

формулі (5.2)”; “... в формулах (5.7, …, 5.10)”. 

     Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом відділяються 

комою. 

 

Приклад 2: 

                                                    А =
𝑎

𝑏
,                                 (3.2) 

 

                                                    В =
𝑐

𝑑
,                                 (3.3) 

                        

5.8 Таблиці  

 
     Таблицю розміщують симетрично до тексту після першого посилання на 

даній сторінці або на наступній, якщо на даній вона не уміщується і таким 

чином, щоб зручно було її розглядати без повороту або з поворотом на кут 90
0
 

за годинниковою стрілкою. 

     Таблиці слід нумерувати арабськими у межах розділу. У цьому випадку 

номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номеру таблиці, 

відокремлених крапкою. 
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     Таблиці нумерують в межах розділів і позначають зліва над таблицею за 

формою: Таблиця 4.2 – Найменування таблиці. Крапку в кінці не ставлять. 

Якщо найменування таблиці довге, то продовжують у наступному рядку 

починаючи від слова “Таблиця”. Номер таблиці складається з номера розділу і 

порядкового номера таблиці в розділі, розділених крапкою. Дозволяється 

нумерувати в межах всього документа.  

     Таблиця може бути великою як в горизонтальному, так і  в вертикальному 

напрямках або іншими словами може мати велику кількість граф і рядків. В 

таких випадках таблицю розділяють на частини  і  переносять  на  інші  

сторінки  або розміщують  одну частину під іншою чи поряд. 

     Якщо частини таблиці розміщують поряд, то в кожній частині повторюють 

головку таблиці, а при розміщенні однієї частини під ін-шою – повторюють 

боковик. 

     Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на 

наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що 

обмежує таблицю, не проводять. 

     При перенесенні частин таблиці на інші сторінки, повторюють або 

продовжують найменування граф. Допускається виконувати нуме¬рацію граф 

на початку таблиці і при перенесенні частин таблиці на наступні сторінки 

повторювати тільки нумерацію граф. 

     У всіх випадках найменування  таблиці розміщують тільки над першою 

частиною, а над іншими частинами зліва пишуть “Продовження таблиці 4.2” 

без крапки в кінці. 
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На всі таблиці мають бути  посилання за формою: “наведено в таблиці 3.1”; “ ... 

в таблицях 3.1 – 3.5” або в дужках по тексту   (таблиця  3.6). Посилання  на  

раніше  наведену   таблицю  дають  з скороченим  словом  ”дивись” (див. 

таблицю 2.4) за ходом чи в кінці речення.  

     Таблицю розділяють  на  графи (колонки)  і рядки.  В верхній частині 

розміщують  головку  таблиці,  в якій вказують найменування граф.  

Діагональне ділення головки таблиці не допускається.  Ліву графу (боковик) 

часто використовують для найменування рядків. Допускається не розділяти 

рядки горизонтальними лініями. Мінімальний розмір між  основами  рядків – 8 

мм. Розміри таблиці визначаються об'ємом матеріалу. 

     Графу “№ п/п” в таблицю не включають. При необхідності нумерації, 

номера вказують в боковику таблиці перед найменуванням рядка. 

     Найменування граф може складатися з заголовків і підзаголовків, які 

записують в однині, симетрично до тексту графи малими буквами,  починаючи 

з великої.  Якщо підзаголовок складає одне речення з заголовком, то в цьому 

випадку його починають з малої букви. В кінці заголовків і підзаголовків граф 

таблиці крапку не ставлять. Дозволяється заголовки і підзаголовки граф таблиці 

виконувати через один інтервал. 

     Якщо всі параметри величин, які наведені в таблиці, мають одну й ту саму 

одиницю фізичної величини, то над таблицею розміщують її скорочене 

позначення (мм). Якщо ж параметри мають різні одиниці  фізичних величин, то 

позначення одиниць записують в заголовках граф  після коми (Довжина, мм). 

Текст заголовків і підзаголовків граф може бути замінений буквеними 

позначеннями, якщо тільки вони пояснені в попередньому тексті чи на 

ілюстраціях ( D – діаметр, Н – висота і т.д.). 

     Найменування рядків записують в боковику таблиці у вигляді заголовків в 

називному відмінку однини, малими буквами, починаючи з великої  і  з однієї  

позиції.  В кінці  заголовків крапку не ставлять. Позначення одиниць фізичних 

величин вказують в заголовках після коми. 

     Для опису визначеного інтервалу значень в найменуваннях граф і рядків 

таблиці можна використовувати слова: “більше”, “менше”, “не більше”, “не 

менше”, “в межах”. Ці слова розміщують після одиниці фізичної величини: 

(Напруга, В, не більше), а також використовують слова “від”, “більше”, “до”:  

(Від 10 до 15; більше 15; до 20) 

     Дані, що наводяться в таблиці, можуть бути словесними і числовими. 

     Слова записують в графах з однієї позиції. Якщо рядки таблиці не розділені 

лініями, то текст, який повторюється і складається з одного слова дозволяється 

замінювати лапками  (,,).  Якщо текст складається з двох і більше слів, то при 

першому повторенні його замінюють словами “те ж”, а далі лапками. При 

розділенні таблиці горизонтальними лініями – ніякої заміни не виконують. 

Числа записують посередині графи так, щоб їх однакові розряди по всій графі 

були точно один під одним, за виключенням випадку,  коли вказують інтервал.  

Інтервал вказують від меншого числа до більшого з тире між ними:  

12 – 35 

122 – 450. 
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     Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, з однаковою кількістю 

знаків після коми в одній графі. Розміри в дюймах можна записувати у вигляді: 

1/2", 1/4", 1/8". 

     Якщо цифрові чи інші дані в таблиці не наводяться, то ставиться прочерк. 

 

     5.9 Ілюстративний матеріал 

 
     Для пояснення викладеного тексту рекомендується його ілюструвати 

графіками, кресленнями, фрагментами схем та ін., які можна виконувати 

чорною тушшю, простим олівцем середньої твердості та комп’ютерною 

графікою. 

     Ілюстративний матеріал повинен розташовуватись безпосередньо після 

тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці. 

     В тексті ілюстрацію розміщують симетрично до тексту після першого 

посилання на неї або на наступній сторінці, якщо на даній вона не уміщується  

без повороту. 

     На всі ілюстрації в тексті ПЗ мають бути посилання. Посилання виконують 

за формою: “...показано на рисунку 3.1.” або в дужках за текстом (рисунок 3.1), 

на частину ілюстрації: “... показані на рисунку 3.2,б”. Посилання на раніше 

наведені ілюстрації дають зі скороченим словом  ”дивись” відповідно в дужках  

(див. рисунок 1.3). 

     Наведена форма запису (рисунок …) відповідає вимогам           ГОСТ 2.105-

95, ДСТУ 3008-95 допускає скорочення, тобто замість „Рисунок …” – „Рис …”. 

     Між ілюстрацією і текстом пропускають один рядок. 

     Всі ілюстрації в ПЗ називають рисунками і позначають під ілюстрацією 

симетрично до неї за такою формою: “Рисунок 3.5 – Найменування рисунка”. 

Крапку в кінці не ставлять, знак переносу не використовують. Якщо 

найменування рисунка довге, то його  продовжують у наступному рядку 

починаючи від найменування. 

   Ілюстративний матеріал слід нумерувати арабськими цифрами.  Нумерують 

ілюстрації в межах розділів, вказуючи номер розділу і порядковий номер 

ілюстрації в розділі розділяючи крапкою. Дозволяється нумерувати в межах 

всього документа. 

     Пояснюючі дані розміщують під ілюстрацією над її позначенням. 

     У випадку, коли ілюстрація складається з частин, їх позначають малими 

буквами українського алфавіту з дужкою під відповідною частиною. В такому 

випадку після найменування ілюстрації ставлять двокрапку і дають 

найменування кожної частини за формою: 

а) – найменування першої частини; б) – найменування другої частини 

або за ходом найменування ілюстрації, беручи букви в дужки: 

Рисунок 3.2 - Структурна схема (а) і часові діаграми (б) роботи фазометра 
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     Якщо частини ілюстрації не вміщуються на одній сторінці, то їх переносять 

на наступні сторінки. В цьому випадку, під початком ілюстрації вказують повне 

її позначення, а під  продовженнями позначають “Рисунок 3.2”(продовження). 

Пояснюючі дані розміщують під кожною частиною ілюстрації. 

     Якщо в тексті є посилання на складові частини зображеного засобу, то на 

відповідній ілюстрації вказують їх порядкові номери в межах ілюстрації. 

     Якщо ілюстрація є фрагментом повної розробленої схеми, то для  всіх 

компонентів вказують ті позиційні позначення, які вказані на схемі. 

     Якщо ілюстраціями є фотографії, то останні повинні бути наклеєні на 

стандартні аркуші білого паперу і позначені як рисунки 
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     5.10 Список використаних джерел 

 

     Список використаних джерел розміщують у кінці текстового матеріалу 

(перед додатками). Він повинен містити перелік джерел, використаних при 

виконанні роботи.  

     Джерела оформлювати відповідно до чинного державного стандарту ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

вимоги та правила складання». 

     Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у тому порядку, у 

якому вони згадуються в тексті (найбільш зручний для користування), в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, хронологічному 

порядку. 

     Нумерують наскрізно арабськими цифрами. Джерело, на яке посилаються в 

тексті, позначають тим порядковим номером, яким воно записано в списку. 

Посилання на літературу наводять в квадратних дужках […] 

Приклад оформлення списку використаних джерел показано на рисунку  

 
 

    Літературу записують мовою оригіналу. В списку кожну літературу 

записують з абзацу, нумерують арабськими цифрами, починаючи з одиниці. 

     Приклади оформлення бібліографічного опису  у списку використаних 

джерел  з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

наведено у додатку К. 

 

5.11 Додатки 

 

     До додатків відносять ілюстрації, таблиці, тексти допоміжного характеру. 

     Додатки оформлюють як продовження документа на його наступних 

сторінках, розташовуючи в порядку посилань на них у тексті ПЗ. 
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Посилання на додатки в тексті ПЗ дають за формою:  

“... наведено в додатку А”,  „... наведено в таблиці В.5 ” або (додаток Б); 

(додатки К, Л ). 

     Кожен додаток необхідно починати з нової сторінки вказуючи зверху 

посередині рядка слово “Додаток” і через пропуск його позначення. Додатки 

позначають послідовно великими українськими буквами, за винятком букв Г, 

Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. Якщо додатків 

більше ніж букв, то продовжують позначати арабськими цифрами. 

Дозволяється  позначати  додатки  латинськими  буквами,  за  винятком букв I  і 

O. 

     Кожен додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок, який 

записують посередині рядка малими літерами, починаючи з великої. При 

наявності основного напису – заголовок записують у відповідній графі. 

     Ілюстрації, таблиці, формули нумерують в межах кожного додатка, 

вказуючи його позначення: “Рисунок Б.3 - Найменування”; “Таблиця В.5 – 

Найменування” і т.п.  

     Нумерація аркушів документа і додатків, які входять до його складу, 

повинна бути наскрізна. 

     Всі додатки включають у зміст, вказуючи номер, заголовок і сторінки з яких 

вони починаються. 

     В окремих дисциплінах допускається принципові електричні, структурні, 

функціональні, монтажні схеми підшивати в записку як обов’язкові додатки. В 

цьому випадку перед схемою в записці розміщується окремий аркуш формату 

А4 з надписом в верхній частині посередині поля „Додаток Б”, а в середній 

частині аркуша пишеться назва схеми. 

 


