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Додаток А. Зразок титульних  листів 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ  

 

Цей стандарт установлює єдині для Нікопольського ФК   загальні вимоги 

і правила оформлення графічних і текстових документів у навчальному 

процесі. 

Даний стандарт розроблено на основі Державних стандартів, діючих в 

Україні: ДСТУ 2391–94. Система технологічної документації. Терміни та 

визначення [1], ДСТУ 3008–95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення [2], а також на основі Положення про 

організацію виконання кваліфікаційних робіт в  Українському державному 

університеті науки і технологій.  [3]. 

Даний стандарт розповсюджується на оформлення всіх видів звітів з 

лабораторних і практичних робіт, на оформлення курсових, дипломних робіт, 

наукових робіт, а також на оформлення  різноманітних довідкових, 

методичних та керівних вказівок, які використовуються студентами при 

виконанні розрахункових, лабораторних та практичних робіт і встановлює 

єдиний обов'язковий порядок оформлення графічних та текстових документів 

у навчальному процесі. 

Додаткові специфічні вимоги, які не суперечать дійсному стандарту, 

можуть встановлюватись цикловими комісіями шляхом видання відповідних 

методичних документів, які затверджуються на засіданні циклової комісії. 

Відхилення від вимог цього стандарту відзначаються у відгуку 

керівника і, як правило, тягнуть за собою зниження оцінки. При наявності 

грубих відхилень керівник має право не допустити дипломний проект до 

захисту до усунення зазначених відхилень. 

  

 

 



 
 

 

 

2 ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

2.1 Загальні вимоги  до структурних елементів текстових документів 

 

2.1.1 Титульний лист 

 

Титульний лист є першою сторінкою дипломного, курсового проекту 

(роботи), наукової роботи, всіх видів звітів, який включається до загальної 

нумерації сторінок виконаної роботи ( Додаток А). 

У складі дипломного проекту титульний лист знаходиться відразу після 

обкладинки.  

 

2.1.2  Завдання на проектування, завдання на виконання роботи 

 

Завдання до виконання дипломного проекту, є другою сторінкою 

дипломної роботи встановленого зразка. 

Завдання до виконання курсової або наукової роботи є другою 

сторінкою роботи. але може не мати встановленого зразка.  

 

2.1.3  Відомість  

 

 Відомість виконання дипломного та курсового проекту має бути 

встановленого зразка.  

До курсової роботи та до наукової роботи відомість виконання 

необов’язкова. 

 

 

 



 
 

2.1.4 Анотація  

 

Анотація – це скорочений виклад змісту роботи. 

Анотація обов’язково має містити: 

- відомості про обсяг роботи: кількість листів креслення, сторінок 

пояснювальної записки, розділів, ілюстрацій, таблиць, додатків; 

- перелік ключових слів.  

Текст анотації відображає подану в роботі  інформацію у такій 

послідовності: 

- об’єкт, мета роботи; 

- результати роботи, їх новизна та ефективність;  

- рекомендації щодо використання результатів роботи.  

Інформація у анотації подається стисло і чітко. 

Анотація виконується на одній сторінці формату А4. 

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті роботи, 

вміщують після тексту анотації. Перелік ключових слів повинен містити від 5 

до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами у називному 

відмінку в рядок через коми. 

 

2.1.5  Зміст 

 

Зміст розташовують безпосередньо після завдання або анотації  на 

виконання дипломного проекту, курсового проекту (роботи), наукової роботи, 

починаючи з нової сторінки. 

До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, 

підрозділів; висновки; перелік використаної літератури; назви додатків і 

номери сторінок, які містять початок матеріалу. 

 

 

 



 
 

2.1.6 Вступ. Висновки 

 

Вступ розташовують на окремій сторінці. У вступі слід коротко 

викласти оцінку сучасного стану питання, новизну та актуальність роботи, 

обґрунтувати мету роботи. У вступі потрібно розкривати, відповідно до 

завдання, суть даної роботи та її результати. 

У висновках підводиться підсумок виконаної роботи. В ньому наводять 

одержані результати, рекомендації щодо використання результатів розробки. 

 

2.1.7 Перелік послань 

 

Список використаних джерел слід розміщувати у порядку появи 

посилань. У список використаних джерел вносять всі використані джерела 

інформації: підручники, навчальні посібники, довідники, монографії, 

періодичні видання, стандарти, каталоги, нормативно-технічні документи, 

матеріали комп’ютерної мережі. 

Перелік посилань складають відповідно до чинних стандартів з 

бібліотечної та видавничої справи: ДСТУ 7.1-84 «Бібліографічний опис 

документа. Загальні вимоги й правила складання» [4], ДСТУ 3582-97 

«Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» [5].  

 

2.1.8  Призначення додатків 

 

У додатках подають матеріал, який є необхідним для повноти розкриття 

дипломного проекту, курсового проекту (роботи), наукової роботи чи звіту, 

але включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне 

уявлення про виконану роботу. 

У додатки можуть бути включені: 

- додаткові ілюстрації або таблиці; 



 
 

- оригінали фотографій, проміжні математичні доведення, формули, 

розрахунки, копії звітності підприємств, інструкції, методики, описи 

комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін. 

 

2.2  Вимоги до оформлення текстових документів 

 

Текстовий матеріал оформлюється на листах формату А4 (210297 мм).  

Текст виконується  шрифтом Times New Roman текстового редактора 

Word розміру 14. При оформленні пояснювальної записки дозволяється 

використання не більш двох розмірів шрифтів (зазвичай, у таблицях 12). 

Міжрядковий інтервал 1,5. Абзац 1,25. 

У курсових та дипломних проектах і наукових звітах текст виконується 

на листах формату А4 без рамок. При цьому слід додержуватися таких 

розмірів полів: верхній, нижній – не менше ніж 20 мм, лівий – не менш ніж 20 

мм, правий – не менше ніж 10 мм. Рекомендований розмір полів: верхній, 

нижній –20 мм, лівий – 30 мм, правий –15 мм. 

Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки. 

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки розділів 

структурних елементів слід розташовувати по середині рядка і друкувати 

великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів слід починати з абзацного 

відступу й виконувати маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Якщо заголовок складається із двох та більше речень, їх розділюють 

крапкою. Перенос слів у заголовку  не допускається. 

Відстань між рядками заголовка та відстань між двома заголовками 

приймається такою, як у тексті 

Відстань між заголовком та подальшим чи попереднім текстом має бути 

не менш одного інтервалу.  



 
 

Не допускається розміщувати назву підрозділу, пункту й підпункту в 

нижній частині сторінки, якщо після неї подається тільки один рядок тексту. 

 

2.2.1  Нумерація сторінок 

 

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами. 

Нумерація сторінок проставляють у правому верхньому куті над текстом 

без крапки в кінці.  

 Першою сторінкою є титульний лист, який включається до загальної 

нумерації сторінок, але номер сторінки на ньому не проставляється.  

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включаються до 

загальної нумерації сторінок. 

 

2.2.2  Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

 

 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти, а також рисунки, таблиці та 

формули слід нумерувати арабськими цифрами. 

 Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах дипломної, 

курсової, наукової роботи, звіту. Після номера крапку не ставлять, потім 

друкують заголовок розділу. 

 Такі структурні частини роботи, як зміст, вступ, висновки, перелік 

посилань не мають порядкового номера.  

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 

розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапка не 

ставиться. 

 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу 

або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу й порядкового 

номера пункту або з порядкового номера розділу, порядкового номера 



 
 

підрозділу та з порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після 

номера пункту крапка не ставиться. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

 

2.2.3 Ілюстрації 

 

Ілюструють  роботу, виходячи із певного загального задуму, за ретельно 

продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій 

випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти 

невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна 

ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації. 

Основними видами ілюстративного матеріалу є: креслення, технічний 

рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в 

межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. Назви ілюстрацій розміщують після 

їхніх номерів через тире.  

 

Приклад: 

 

Рисунок 2.1 – Принципова схема водоспоживання на АЕС 

 

Якщо в роботі подано всього одну ілюстрацію, то її теж нумерують за 

загальними правилами. 

При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними ,які 

розташовані прямо під рисунком. 

 

 



 
 

Приклад: 

 

1 –  насоси; 2 – споживачі; 3 – вихід води; 

4 –  охолоджувачі. 

 

Рисунок 2.2 – Принципова схема водоспоживання на АЕС 

 

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в 

яких лише повторюється те, що міститься у підписі.  

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення.  

Ілюстрації виконують переважно у чорно-білій кольоровій гамі. Напівтонові і 

кольорові ілюстрації дозволяється використовувати тільки у випадках, коли це 

потрібно з точки зору подання додаткової інформації. 

Відстань між рисунком та подальшим чи попереднім текстом має бути 

не менш одного інтервалу. Відстань між підписом та подальшим чи 

попереднім текстом має бути не менш одного інтервалу.  

 

2.2.4 Таблиці 

 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблиці 

застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників.  

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, які 

розділені крапкою.  

Назва таблиці, при його наявності, повинна відображати її зміст, бути 

точною та короткою. Назву слід поміщати над таблицею, в лівому куту без 

абзацу. 

На всі таблиці документа повинні бути приведені посилання в тексті 

документа. При посиланні слід писати слово "таблиця" з вказівкою її номера.  



 
 

Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з прописної букви, а 

підзаголовки граф - з рядкової букви, якщо вони складають одну пропозицію 

із заголовком або з прописної букви, якщо вони мають самостійне значення. В 

кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і 

підзаголовки граф указують в однині.  

Таблиці зліва, справа, зверху і знизу обмежують лініями. Розділяти 

заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями не 

допускається.  

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, 

допускається не проводити, якщо їх відсутність не утрудняє користування 

таблицею.  Голова таблиці повинна бути відокремлена лінією від решти 

частини таблиці.  Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам 

таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування 

заголовків граф.  

Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм.  

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

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

в додатку до документа.  

При перенесенні частини таблиці на ту ж або інші сторінки назву 

поміщають тільки над першою частиною таблиці, при цьому в кожній частині 

таблиці повторюють її головку і боковик.  

Слово "Таблиця", указують один раз зліва над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" з 

вказівкою її номера, як показано в таблиці 2.1. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблиця 2.1 – Приклад перенесення таблиці на наступну сторінку 

Параметри частотного перетворювача Величина  

Максимальний струм колектора Ic, A 300 

 Максимальна потужність Pc, Вт  1100 

Типове UCES у включеному стані UCE(sat), В 2,5 

Максимальне UCES у включеному стані UCE(sat), В 3,4 

Вхідна ємність Cies, нФ 30 

Вихідна ємність Coes, нФ 10,5 

Ємність зворотного зв'язку (прохідна) Cres, нФ 6 

Маса, г  270 

 

Продовження таблиці 2.1  

 

Параметри частотного перетворювача Величина 

Тепловий опір корпус – охолоджувач Rth(c-f), 0C/Вт 0,063 

Тепловий опір перехід – корпус IGBT Rth(j-c), 0C/Вт 0,11 

Тепловий опір перехід – корпус діода Rth(j-c), 0C/Вт 0,24 

 

Якщо в кінці сторінки таблиця уривається і її продовження буде на 

наступній сторінці, також можна пронумерувати відповідні стовбці таблиці 

арабськими цифрами, при цьому в кожній частині таблиці  їх повторюють. Але 

зазвичай нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих 

випадках, коли в тексті документа є посилання на них.  

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається ділити на частини і 

поміщати одну частину поряд з іншою на одній сторінці, при цьому 

повторюють її головку (таблиця 2.2). Рекомендується розділяти частини 

таблиці подвійною лінією або лінією подвійної товщини.  

 



 
 

Таблиця 2.2 – Приклад виконання таблиці з невеликою кількістю граф  

Діаметр  

стрижня, мм 

Маса 1000 шт. 

сталевих шайб, кг 

Діаметр  

стрижня, мм 

Маса 1000 шт. 

сталевих шайб, кг 

1 2 1 2 

1,1 

1,2 

1,4 

0,045 

0,043 

0,111 

2,0 

2,5 

3,0 

0.192 

0,350 

0,553 

 

 

Графу "Номер по порядку" в таблицю включати не допускається.  

При необхідності нумерації показників, параметрів або інших даних 

порядкові номери слід указувати в першій графі (боковику) таблиці 

безпосередньо перед їх найменуванням (таблиця 2.3). Перед числовими 

значеннями величин і позначенням типів порядкові номери не проставляють.  

 

Таблиця 2.3 – Приклад виконання нумерації параметрів  

Найменування показника 

Значення  

у режимі 1  у режимі 2  

1) Струм, А  

2) Напруга на колекторі, В  

3) Опір навантаження, Ом  

5, не менше  

- 

- 

7, не більш  

- 

- 

 

 

Обмежувальні слова "більш", "не більш", "менш", не "менше" і ін. 

повинні бути поміщені в одному рядку або графі таблиці з найменуванням 

відповідного показника після позначення його одиниці фізичної величини, 

якщо вони відносяться до всього рядка. При цьому після найменування 

показника перед обмежувальними словами ставиться кома.  



 
 

Позначення одиниці фізичної величини, загальної для всіх даних в 

рядку, слід указувати після її найменування. Допускається при необхідності 

виносити в окремий рядок (графу) позначення одиниці фізичної величини.  

Якщо в більшості граф таблиці приведені показники, виражені в одних і 

тих же одиницях фізичних величин (наприклад, в міліметрах, вольтах), але є 

графи з показниками, вираженими в інших одиницях фізичних величин, то над 

таблицею слід писати найменування переважаючого показника і позначення 

його фізичної величини. Наприклад, "Розміри в міліметрах", "Напруга у 

вольтах", а в підзаголовках решти граф приводити найменування показників і 

(або) позначення інших одиниць фізичних величі (таблиця 2.4).  

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття 

замінюють буквеними позначеннями, встановленими ДСТУ, або іншими 

позначеннями, якщо вони пояснені в тексті або приведені на ілюстраціях, 

наприклад D - діаметр, Н - висота, L - довжина.  

Показники з одним і тим же буквеним позначенням групують 

послідовно в порядку зростання індексів.  

 

Таблиця 2.4 – Приклад вказівки одиниць фізичних величин  

D L L1 L2 Маса, кг, не більш 

160 130 525 600 160 

195 210 170 

 

Якщо в графі таблиці поміщені значення однієї і тієї ж фізичної 

величини, то позначення одиниці фізичної величини указують в заголовку 

(підзаголовку) цієї графи. Числові значення величин, однакові для декількох 

рядків, допускається указувати один раз.  

 

 



 
 

 

Таблиця 2.5 – Приклад числових значень і одиниць фізичних величин  

Тип ізолятора Номінальна напруга, В Номінальний струм, А 

ПНР-6/400  

6 

400 

ПНР-6/800 800 

ПНР-6/900 900 

 

Якщо текст, що повторюється, складається з двох і більш за слів, при 

першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Якщо 

попередня фраза є частиною подальшій, то допускається замінити її словами 

"Те ж" і додати додаткові відомості.  

За наявності горизонтальних ліній текст необхідно повторювати.  

Замінювати лапками цифри, що повторюються в таблиці, математичні 

знаки, знаки відсотка і номери, позначення марок матеріалів і типових 

розмирів виробів, позначення нормативних документів не допускається.  

У інтервалі, що охоплює числа ряду, між крайніми числами ряду в 

таблиці допускається ставити тире з крапками.  

 

Таблиця 2.6 – Приклад вказівки послідовних інтервалів чисел  

Найменування матеріалу Температура плавлення, К (С) 

Латунь  

Сталь  

Чавун 

1 131 ÷1 173 

1 573 ÷ 1 673 

1 373 ÷ 1 473 

 

Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел 

у всій графі були розташовані один під іншим, якщо вони відносяться до 

одного показника. У одній графі повинно бути дотримано, як правило, 

однакова кількість десяткових знаків для всіх значень величин.  



 
 

Відстань між таблицею та подальшим чи попереднім текстом має бути 

не менш одного інтервалу. 

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими 

цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку. Наприклад, 

"Таблиця B.1", якщо вона приведена в Додатку В.  

Допускається поміщати таблицю уздовж довгої сторони листа 

документа. 

 

2.2.5 Переліки 

 

Переліки за потреби можуть бути наведені по середині пунктів або 

підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. 

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української 

абетки з дужкою або, не нумеруючи, – дефіс (перший рівень деталізації). 

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські 

цифри з дужкою (другий рівень деталізації). 

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з 

абзацного відступу, а другого рівня – з відступом відносно місця 

розташування переліків першого рівня. 

Приклад: 

а) матеріали; 

б) заробітна плата; 

в) обов’язкові відрахування: 

1) у пенсійний фонд; 

2) на соціальне страхування. 

Приклад: 

- матеріали; 

- заробітна плата; 

- обов’язкові відрахування: 

1) у пенсійний фонд; 



 
 

2) на соціальне страхування. 

 

2.2.6 Формули та рівняння 

 

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються, по середині сторінки. Вище і нижче кожної формули чи 

рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. 

Формули та рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах 

розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і 

порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, 

наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. 

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння 

в дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значення символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою або 

рівнянням у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. 

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід 

давати з нового рядка. Перший рядок починають з абзацу словом “де” без 

двокрапки. 

Приклад: 

 

Ic max= 
Рн ∙ k1 ∙ √2

η
ном

 ∙ cosφ ∙ √3 ∙ Uл

,                                   (2.1) 

де Рн – номінальна потужність двигуна, Вт; 

k1 = 1,15 ÷ 1,4 – коефіцієнт припустимого короткочасного 

перевантаження зі струму; 

ηном – номінальний ККД двигуна; 

Uл – лінійна напруга двигуна, В. 

 



 
 

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій (+, –, :, , =), повторюючи знак операції 

на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на 

знаковій операції множення, застосовують знак “” а не “·”. 

 

2.2.7 Посилання та цитування 

 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити 

цитати. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

- текст цитати починається і закінчується лапками й наводиться у тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі із збереженням особливостей 

авторського написання; 

- цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень при 

цитуванні допускається без перекручень авторського тексту і позначається 

трьома крапками; 

- кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. 

Посилання в тексті на джерела зазначаються порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками.  

 

 2.2.8 Скорочення 

 

Досить часто зустрічаються у текстах умовні графічні скорочення за 

частинами і початковими літерами слів. Вони поділяються на: 

 - загальноприйняті умовні скорочення; 

 - умовні скорочення, прийняті у спеціальній літературі, зокрема у 

бібліографії. 



 
 

До загальноприйнятих умовних скорочень належать такі, що 

використовуються: 

а) після перерахування (і т. ін. – і таке інше, і т. д. – і так далі, і т. п. – і 

тому подібне); 

б) при посиланнях (див. – дивися); 

в) при позначенні цифрами століть і років (ст. – століття, ст.ст. – 

століття, р. – рік, рр. - роки). 

Існують також загальноприйняті скорочення: т. – том, н. ст. – новий 

стиль, ст. ст. – старий стиль, н.е. – наша ера, м. – місто, обл. – область, гр. – 

громадянин, стор. – сторінка. 

Слова “та інші”, “і таке інше” в середині речення не скорочують. Не 

допускається скорочення слів “так званий” (т. з.), “наприклад” (напр.), 

“формула ” (ф-ла), “рівняння ” (р-ня). 

Коли використовуються не загальноприйняті умовні скорочення, треба 

перший раз написати  всі слова повністю, а рядом написати скорочення, яке 

буде використовуватися в пояснювальній записці (наприклад, державна 

екзаменаційна комісія ДЕК). 

 

2.2.9 Додатки 

 

 Додатки слід оформляти, як продовження дипломної чи курсової 

роботи, звіту чи реферату на наступних його сторінках, розташовуючи їх у 

порядку появи посилань на них у тексті. 

Кожен додаток треба починати з нової сторінки. По середині рядка, над 

заголовком малими літерами з першої великої букви має бути надруковано 

слово “Додаток ____” і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід 

позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком 

літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.  

Єдиний додаток позначається як Додаток А. 



 
 

Додатки повинні мати спільну з рештою звіту чи проекту наскрізну 

нумерацію сторінок. 

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, 

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

У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка 

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

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, треба 

нумерувати у межах кожного додатка, наприклад, формула (А.1) – перша 

формула додатка А; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А. 

Якщо у пояснювальній записці чи звіті як додаток використовується 

документ, що має самостійне значення і оформляється згідно з вимогами до 

документа даного виду, його копію вміщують у додаток без змін у оригіналі. 

Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині 

друкують слово “Додаток ___” і його назву (за наявності),праворуч у 

верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки.  

Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну 

нумерацію сторінок дипломної (курсової) роботи чи звіту (не займаючи і не 

змінюючи власної нумерації сторінок копії). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3  ПОЗНАЧЕННЯ ТЕКСТОВИХ ТА ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

Кожному конструкторському документу та кожному виробу 

присвоюється окреме позначення. 

Структура позначень для навчальних документів складається з 15 знаків, 

не рахуючи крапок. Перші 13 знаків вважаються основними. Цією кількістю 

знаків позначаються два документи: креслення деталі та специфікація. Інші 

конструкторські та текстові документи повинні мати своє позначення. 

 

     ХХХ   ХХХХХХХХ  ХХ   ХХ 

 

 

                            вид та типи схем 

      шифр документу  

       

   

 

      код спеціальності 

      шифр навчального закладу 

 

Для позначення шифру документу використовують наступні 

позначення: 

СБ – складальне креслення; 

ВЗ – креслення загального вигляду; 

ТК – теоретичне креслення; 

ГК – габаритне креслення; 

МК – монтажне креслення; 

МЕ – електромонтажне креслення; 

ПЗ – пояснювальна записка; 



 
 

МВ – методичні вказівки; 

ЛР – лабораторна робота;   

ПР – практична робота; 

РР – розрахунки; 

ІІ – інструкція. 

Згідно стандарту, схеми залежно від видів елементів і зв’язків, 

поділяються на види і типи. Кожній схемі присвоюють шифр, який 

складається з літери, яка визначає вид схеми, і цифри, яка визначає тип схеми.  

Види схем:  

Е – електрична; 

Г – гідравлічна; 

Х – газова; 

П – пневматична; 

В – вакуумна; 

К – кінематична; 

Р – енергетична; 

Л – оптична; 

Е – розподілу; 

А – автоматизації; 

С – комбінована. 

Типи схем: 

1 – структурна; 

2 – функціональна; 

3 – принципова (повна); 

4 − з'єднань (монтажна); 

5 – підключення; 

6 – загальна; 

7 – розташування; 

0 - об'єднана. 

 



 
 

 

4 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 

 

4.1 Конструкторська документація  

 

До графічних конструкторських робіт відносять згідно ГОСТ 2.102 – 68: 

1)  Креслення деталі – документ, який містить зображення деталі та інші 

дані, необхідні для її виготовлення та контролю. 

2)  Складальне креслення – документ, який містить зображення 

складальної одиниці та інші дані для її складання (виготування) та контролю.  

3)  Креслення загального виду – документ, що визначає конструкцію 

виробу, взаємодію його основних складових частин та пояснюючий принцип 

роботи виробу. Кресленню загального виду присвоєний шифр «ВЗ». 

 4)  Габаритне креслення – документ, який містить контурне (полегшене) 

зображення виробу з габаритними, установочними та з'єднувальними 

розмірами. Габаритному кресленню присвоєний шифр «ГК». 

 5)  Монтажне креслення – документ, який містить контурне (полегшене)  

зображення виробу, а також дані, необхідні для встановлення (монтажу) на 

місці застосування. До монтажного креслення також відносять креслення 

фундаментів, розроблених для встановлення виробу. Монтажному кресленню 

присвоєний шифр «МК». 

6)  Схема – документ, на якому зображені за допомогою умовних 

позначень чи зображень складові частини виробу та зв'язки поміж ними. 

 

4.2 Формати 

 

ГОСТ 2.301 – 68 встановлює формати аркушів креслень та інших 

конструкторських документів (таблиця 4.2). 

Формати аркушів визначаються розмірами зовнішньої рамки, яка 

виконується тонкою безперервною лінією завтовшки від S/3 до S/2. 



 
 

 

 

Таблиця 4.2 − Основні і додаткові формати  

Основні формати 

 

Основні формати 

Додаткові формати 

Позначення Розміри сторін, мм Позначення Розміри сторін, мм 

А0 841×1189 А0×2 

А0×3 

1189×1682  

1189×2523 

А1 594×841 А1×3 

А1×4 

841×1783 

841×2378 

А2 420×594 А2×3 

 А2×4  

А2×5 

 

594×1261  

594×1682 

 594×2102 

А3 297×420 А3×3 

А3×4 

А3×5 

А3×6 

А3×7 

420×891 

420×1189 

420×1486 

420×1783 

420×2080 
А4 210×297 А4×3 

 А4×4 

 А4×5  

А4×6 

 А4×7  

А4×8  

А4×9 

297×630  

297×841 

 297×1051 

 297×1261 

 297×1471  

297×1682 

 297×1892  

 

 

 

 



 
 

4.3 Інші вимоги 

 

Креслення виконують чорним олівцем або тушшю у відповідності з 

вимогами ЕСКД. З дозволу голови циклової комісії допускається виконувати 

графічні листи із застосуванням комп’ютерної техніки. 
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