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Наукове дослідження – це процес пізнання нового явища і розкриття 

закономірностей зміни досліджуваного об'єкта в залежності від різних 

чинників та подальше практичне використання цих закономірностей. Наукові 

дослідження класифікуються за різноманітними ознаками: за методами 

рішення поставлених завдань, сферою застосування результатів дослідження, 

видами досліджуваного об'єкта та іншими чинниками. 

Дослідження можуть бути теоретичні, теоретико-експериментальні та 

експериментальні. Віднесення дослідження до жодного з видів залежить від 

застосовуваних методів і коштів наукового дослідження. 

Теоретичні дослідження базуються на застосуванні математичних і 

логічних методів пізнання об'єкта. Результатом теоретичного дослідження є 

з'ясування нових залежностей, властивостей і закономірностей явищ, що 

відбуваються. Результати теоретичних досліджень мають бути підтверджені 

практикою. 

Теоретико-експериментальні дослідження передбачають останню 

експериментальну перевірку результатів теоретичних досліджень на 

натурних зразках чи моделях. 

Експериментальні дослідження здійснюються на натурних зразках чи 

моделях у лабораторних умовах, у яких встановлюються нові властивості, 

залежності і закономірності, і навіть служать на затвердження висунутих 

теоретичних припущень. 

Наукові дослідження з використання результатів поділяються на 

фундаментальні і прикладні. 

Фундаментальні намагаються вирішити принципово нові теоретичні 

проблеми, стосуються відкриття нових законів, створення нових теорій. На їх 

основі вирішуються прикладні завдання стосовно потреб конкретних галузей 

науки, техніки і виробництва. 

Прикладними дослідженнями є пошук і освоєння рішення практичних 

завдань розвитку окремих галузей виробництва з урахуванням результатів 

фундаментальних досліджень. 

За складом досліджуваних властивостей об'єкта дослідження 

поділяються на комплексні і диференційовані. 

Комплексні дослідження – це вивчення різнорідних властивостей 

одного об'єкта, може передбачати застосування різних методів і коштів 

дослідження. Прикладом комплексного дослідження може бути оцінка 

надійності нового автомобіля. Надійність автомобіля є інтегральною 

властивістю та обумовлюється такими його окремими властивостями, як 

безвідмовність, ремонтопридатність і довговічність деталей. 

Диференційованими дослідженнями називаються такі дослідження, в 

яких пізнається одна з властивостей чи група однорідних властивостей.               

У розглянутому прикладі кожна окремо досліджувана властивість надійності 

автомобіля є диференційованим дослідженням. 

Дослідження поділяються і за ознакою місця їх проведення, оскільки це 

спричиняє застосування різних методів і коштів наукового дослідження.                
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У цьому сенсі експериментальні дослідження, проведені у лабораторних чи 

виробничих умовах, називаються лабораторними чи виробничими.  

За стадіями виконання дослідження поділяються на пошукові, науково-

дослідні й дослідно-промислові розробки. Під час розробки великої науково-

технічної проблеми першою стадією є пошукове дослідження, у результаті 

якого встановлюються принципові основи, шляхи й методи вирішення 

поставленого завдання. Друга стадія є науково-дослідні розробки, метою 

яких є встановлення необхідних залежностей, властивостей і 

закономірностей, створюються передумови для подальших інженерних 

рішень. Третя стадія – дослідно-промислова розробка, головним завданням 

якої є доведення дослідження до практичної реалізації, тобто його апробації 

за умов виробництва. За підсумками результатів дослідно-виробничої 

перевірки вносяться корективи в технічну документацію на впровадження 

розробки у виробництві. 

Кожну науково-дослідну роботу можна віднести до певного напрямку. 

Під науковим напрямом розуміється наука чи комплекс наук, у сфері яких 

проводяться дослідження. У зв'язку з цим розрізняють технічні, біологічні, 

фізико-технічні, історичні дослідження та інші з можливою подальшою 

деталізацією. 

 

Етапи науково-дослідної роботи 

 

Кожне наукове дослідження передбачає загальну послідовність 

виконання умовно самостійних його складових частин, які надалі 

називатимемо етапами наукового дослідження. В  узагальненому разі 

можемо вважати, що до наукового дослідження входять такі чотири 

основних етапи. 

1. Підготовка до дослідження. Спочатку визначається мета 

дослідження, обґрунтовується предмет  дослідження, освоюються накопичені 

знання з предмета дослідження, проводиться патентний пошук і 

обґрунтовується необхідність виконання цього дослідження, формується 

робоча гіпотеза і завдання дослідження, розробляється програма і загальна 

методика дослідження. 

2. Експериментальне дослідження та обробка отриманих даних. Цей 

етап дослідження передбачає планування дослідів, підготовку до дослідів та 

їх проведення, перевірку і виключення значень, які значно відхиляються від 

отриманого результату, статистичну обробку отриманих даних. 

3. Аналіз і систематизація результатів експериментального 

дослідження. Цей етап передбачає перехід від спостерігання до аналітичного 

опису стану системи та розкриття характеру впливу окремих чинників на 

процес за допомогою моделювання систем і математичних методів аналізу. 

4. Перевірка результатів, узагальнення та оцінка економічної 

ефективності результатів дослідження. 
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Модуль 1 – Специфіка науково-дослідницької діяльності 

 

Тема 1.1 – Наука як сфера людської діяльності. Предмет і завдання курсу. 

Наукові дослідження як вид творчої діяльності. Фундаментальні та прикладні 

наукові дослідження. Основи наукознавства. Предмет, завдання і структура 

наукознавства. Критерії науковості знань. Основні поняття науки: наукова 

ідея, гіпотеза, наукова теорія, поняття, термін. Класифікація наук. Результати 

наукових досліджень. 

 

Тема 1.2 – Організаційна структура науки. Науково-дослідницька діяльність 

студентів. Система науково-дослідницьких закладів України. Академічна, 

галузева наука та наука вищих навчальних закладів. Підготовка наукових і 

науково-педагогічних кадрів. Нормативно-правова база. Вища атестаційна 

комісія України як провідна державна структура, що здійснює атестацію 

наукових кадрів. Аспірантура. Докторантура. Здобувачі наукового ступеня. 

Наукова школа як головна неформальна структура науки. ІІ ідентифікація. 

Організація і форми науково-дослідної роботи студентів; навчально-наукові 

семінари, НДР під час проходження виробничої практики, участь у наукових 

гуртках, конференціях студентського наукового товариства, конкурсах на 

кращу студентську роботу. 

 

Тема 1.3 – Основні етапи проведення наукових досліджень. Загальна схема 

наукового дослідження. Вибір теми наукової роботи. Актуальність. 

Формулювання мети і завдання. Визначення об’єкта і предмета дослідження. 

Методи дослідження. Галузі застосування результатів. Вивчення науково-

теоретичної літератури. Хронологічне і проблемно-тематичне обмеження 

рамок дослідження. Визначення кола проблем, що підлягають розв’язанню, 

їх систематизація, складання плану наукового дослідження. 

 

Модуль 2 – Методологія та інформаційне забезпечення науково-дослідної 

роботи 

 

Тема 2.1 – Методологія та методи наукового дослідження. Загальні проблеми 

методології наукового дослідження. Фундаментальні (філософські), 

загальнонаукові, конкретно наукові методологічні принципи. 

 

Тема 2.2 – Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи. Пошук, 

накопичення та обробка наукової інформації. Первинна і вторинна 

інформації. Наукові бібліотеки, їх організація і документальні ресурси. 

Бібліографічні видання. Архівні джерела дослідження. Бази даних сучасних 

інформаційних мереж. Принципи роботи з науковою літературою. Форми 

запису опрацьованого матеріалу (анотація, план, тези, конспект, цитування). 

Записи в зошитах, на окремих аркушах і на картках: особливості й переваги. 

Систематизація наукової літератури. Ведення робочого щоденника наукового 

дослідження. Уточнення предмета дослідження, напрямків збирання 
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матеріалів із урахуванням наявної інформації. Деталізація попереднього 

плану дослідження. 

 

Тема 2.3 – Курсові, дипломні, магістерські роботи. Підготовка, оформлення і 

захист курсових (дипломних) робіт. Специфіка курсової (дипломної) роботи. 

Методичні прийоми викладу наукових матеріалів. Визначення загального 

обсягу роботи. Логічна послідовність викладу матеріалу. Літературне й 

технічне оформлення результатів дослідження. Мова і стиль наукової праці. 

Загальні вимоги до технічного оформлення. Бібліографічний опис: загальні 

вимоги та правила складання. Посилання. Додатки. Підготовка до захисту та 

захист курсової (дипломної) роботи. Керівництво курсовою (дипломною) 

роботою, її рецензування. Особливості магістерського кваліфікаційного 

дослідження. 

 

Тема 2.4 – Підготовка наукових публікацій, рефератів і доповідей. Наукова 

комунікація. Робота над публікаціями, рефератами і доповідями. Місце 

наукових комунікацій у сучасних масово-інформаційних процесах. 

Популяризація результатів  наукових досліджень. Система фахової періодики 

для публікації результатів дослідження. Спеціалізована комунікація через 

Інтернет. Наукові семінари, конференції, конгреси: форми участі й обміну 

результатами наукових досліджень. Зв’язки науковців із громадськістю. 

Функції та різновиди  наукових публікацій. Підготовка тез доповіді: 

рекомендований обсяг, структура. Форми усного оприлюднення наукових 

результатів: доповідь і повідомлення. Структура тексту доповіді. Методика 

написання доповіді. Повідомлення. Вимоги до усного виступу. Реферат як 

наукова робота. Різновиди рефератів. 

 

Таблиця 1 – Теми практичних (семінарських) занять 

 

№ Назва теми Кількість годин 

1 Наука як сфера людської діяльності 4 

2 Організаційна структура науки. Науково-

дослідницька діяльність студентів 

4 

3 Основні етапи проведення наукових досліджень 4 

4 Методологія та методи наукового дослідження 4 

5 Інформаційне забезпечення науково-дослідної 

роботи 

4 

6 Курсові, дипломні, магістерські роботи 2 

7 Підготовка наукових публікацій, рефератів і 

доповідей 

2 

 РАЗОМ 24 
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Форми й види науково-дослідної роботи студентів 

 

У вищих навчальних закладах України впродовж десятиріч склалися 

певні форми науково-дослідної роботи студентів: 

– участь у різних видах навчальної аудиторної роботи (лекції, 

семінари, лабораторні заняття) з елементами наукових досліджень; 

– індивідуальна робота викладачів зі студентами, які займаються 

науковими дослідженнями; 

– науково-дослідна робота студентів у наукових гуртках, кон-

структорських бюро тощо; 

– участь студентів-дослідників у постійних наукових проблемних 

групах; 

– участь студентів у науково-практичних конференціях, наукових 

читаннях, семінарах та ін.; 

– проведення наукових пошуків у процесі виконання різних видів 

практики в навчально-виховних закладах та на виробництві. 

Кожна із зазначених форм науково-дослідної роботи є своєрідною і 

потребує творчого підходу до її організації. Бажано, щоб більшість студентів 

на засадах власного інтересу була охоплена тими чи іншими формами 

науково-дослідної роботи. І знову ж таки ця діяльність повинна мати чітку 

організацію й достатнє економічне забезпечення. 

Багаторічний досвід діяльності вітчизняних ВНЗ дає підстави 

виокремити такі види науково-дослідної роботи студентів: 

– аналіз наукової літератури; 

– систематизація матеріалів опрацювання літературних джерел; 

– добір наукової літератури, складання бібліографій з визначених тем; 

– підготовка наукових повідомлень і рефератів; 

– наукові доповіді, тези; 

– наукові статті; 

– методичні розробки з актуальних питань професійної діяльності; 

– наукові звіти про виконання елементів досліджень під час практики; 

– конструкторські розробки приладів, пристроїв та ін.; 

– дослідні комп’ютерні програми; 

– курсові; 

– кваліфікаційні; 

– дипломні; 

– магістерські роботи та ін. 

До кожного із зазначених видів наукових досліджень ставляться певні 

вимоги.  

З погляду методології дослідження  явищ варто, передусім, забезпечити 

такі умови: 

1. Вибір актуальної і перспективної проблематики дослідження, яка б 

допомагала розкривати суттєві закономірності навчально-виховної роботи з 

погляду формування всебічно розвиненої особистості, була б спрямована на 

перспективу розвитку суспільства в умовах дієвості нових інформаційних 
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технологій і довкілля, де людина має залишатися в центрі всіх сфер 

суспільної й економічної діяльності. 

2. Спрямованість методів і методик організації досліджень на 

обґрунтування нових теоретичних і методологічних засад удосконалення 

навчально-виховного процесу на всіх етапах навчання. 

3. Широке використання нових підходів до аналізу суспільних явищ, 

зокрема, системно-структурного підходу, який дає можливість досліджувати 

явища комплексно, з позицій діалектики їх розвитку. 

Використання різноманітних методів, які б забезпечували 

об’єктивність, адекватність, перспективність досліджень; особливу увагу 

треба приділяти експериментальним методам і методикам. 

Структура дослідження має містити такі основні компоненти: 

обґрунтування актуальності й доцільності дослідження конкретної теми; 

визначення об’єкта, предмета, мети, гіпотези, завдань дослідження; 

зазначення методологічних основ дослідження; виділення новизни, 

теоретичного і практичного значення проведеного дослідження. Між 

указаними компонентами має простежуватися тісний логічний зв’язок. 

Кожне дослідження має бути логічно послідовним: 

1. Розв’язання окремих теоретичних завдань, які входять у структуру 

загальних наукових проблем. 

2. Вивчення стану дослідження теоретичних і практичних аспектів 

визначеної проблеми. 

3. Обґрунтування наукових засобів для вирішення поставлених завдань. 

4. Експериментальна перевірка гіпотез і умов розв’язання окремих 

завдань. 

5. Розробка рекомендацій для запровадження результатів дослідження 

в практику. 

Навчальними планами спеціальностей передбачене виконання 

студентами курсових, кваліфікаційних, дипломних і магістерських робіт. 

Курсові роботи є складовими опрацювання окремих навчальних дисциплін і 

сприяють узагальненню та поглибленню знань. У процесі підготовки 

курсових робіт студенти оволодівають уміннями добору літератури з обраної 

теми, опрацювання її, логічного структурування цього виду наукового 

дослідження. Тематика курсових робіт розробляється кафедрою відповідно 

до змісту навчальної дисципліни. Студент обирає тему курсової роботи з 

урахуванням своїх інтересів. Після завершення курсової роботи передбачено 

її захист перед комісією, яка складається із 2–3 викладачів. Праця над 

курсовою роботою, її захист – важливий етап наукового становлення 

майбутнього фахівця. 

Обсяг курсової роботи залежить від обраної теми, але має становити не 

менше 20 сторінок друкованого тексту. 

Виконання курсової роботи має кілька етапів: 

– обрання теми; 

– пошук і добір літератури, складання бібліографії щодо обраної теми; 

– складання плану-проспекту роботи; 



9 
 

– опрацювання наукової літератури, систематизація результатів 

аналізу джерел відповідно до складеного плану-проспекту; 

– написання тексту курсової роботи, формування висновків і 

рекомендацій. 

Наступним рівнем наукових досліджень студентів є підготовка 

кваліфікаційних і дипломних робіт. У процесі їх виконання та оформлення 

потрібно дотримуватися єдиних вимог, які подаються нижче. 

Загальні положення 
Назва дипломної (кваліфікаційної) роботи (надалі роботи) має бути 

стислою і лаконічною, відповідати обраній спеціальності та суті вирішуваної 

наукової проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження і його 

завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати 

невеликий підзаголовок (4–6 слів). 

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію 

псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів 

"Дослідження питання", "Дослідження деяких шляхів...", "Деякі питання...", 

"Матеріали до вивчення...", "До питання..." і т. ін., у яких не відображено 

достатньою мірою суть проблеми. 

При написанні роботи студент повинен обов’язково посилатися на 

авторів і джерела, з яких запозичено матеріали або окремі результати. 

У роботі необхідно стисло, логічно та аргументовано викладати зміст і 

результат досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень і 

тавтологій. 

Роботу до захисту подають у вигляді спеціально підготовленого 

рукопису в твердій обкладинці. 

Структура і правила оформлення роботи 

Дипломна (кваліфікаційна) робота має містити: 

– титульний аркуш; 

– зміст; 

– перелік умовних позначень (за необхідністю); 

– вступ; 

– основну частину, яка складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів; 

– висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки (у разі необхідності). 

Мова написання дипломної (кваліфікаційної) роботи – державна. 

Вимоги до змісту роботи 
Титульний аркуш роботи містить назву вищого навчального закладу, де 

вона виконана; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву роботи; шифр і 

найменування спеціальності, з якої виконується кваліфікаційна, дипломна 

робота; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові 

наукового керівника і (або) консультанта; місто і рік. 
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Зміст 
Зміст подають на початку роботи. Він містить назви та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають 

заголовок), зокрема, вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаної літератури, додатків та ін. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

(за необхідністю) 
Якщо в роботі вживається спеціальна термінологія, а також 

використовуються маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, 

то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який 

розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в 

яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх розшифровку. 

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і 

таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх 

розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні. 

Вступ 
У вступі розкривається сутність і стан наукової проблеми (завдання) та 

її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування 

необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну 

характеристику роботи в рекомендованій нижче послідовності. 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з 

відомими варіантами розв’язання проблеми (наукового завдання) 

обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної 

галузі науки чи виробництва. Досить кількома реченнями висвітлити головне 

— сутність проблеми або наукового дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Коротко 

викладається зв’язок обраного напряму досліджень з науковими програмами, 

планами, темами навчального закладу, а також з галузевими та (або) 

державними планами і програмами. 

Мета і завдання дослідження. Формулюються мета роботи і завдання, 

які необхідно розв’язати для її досягнення. Не слід формулювати мету як 

"Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб 

досягнення мети, а не на саму мету. 

Об’єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію, обрану для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та 

його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована 

основна увага студента-дослідника, оскільки предмет дослідження визначає 

тему кваліфікаційної, дипломної роботи, яка зазначається на титульному 

аркуші як її назва. 

Методи дослідження. Подається перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої мети. Перераховувати їх треба не 

відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме 
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досліджувалося тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в 

логічності та прийнятності вибору саме цих методів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Подається коротка анотація 

нових наукових положень, розв’язань, запропонованих автором. Необхідно 

показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати 

ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого 

розвитку) Практичне значення одержаних результатів. У роботі, що має 

теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання 

результатів досліджень або рекомендації щодо їх застосування, а в роботі, 

яка має практичне значення, – відомості про практичне застосування 

одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання. Вказуючи на 

практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію 

щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання. 

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів 

досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена їх реалізація, 

форм реалізації та реквізитів відповідних документів. 

Апробація результатів роботи. Вказується, на яких наукових 

конференціях та інших заходах оприлюднено результати досліджень, що 

включені до роботи. 

Публікації. Вказується, в скількох статтях у наукових журналах, 

збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій опубліковані 

результати роботи. 

Основна частина 

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту 

кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного 

напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці 

кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладом наведених у 

розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні 

висновки від другорядних подробиць. 

У розділах основної частини подають: 

– огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 

– виклад загальної методики й основних методів досліджень; 

– експериментальну частину і методику досліджень; 

– проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження; 

– аналіз і узагальнення результатів досліджень. 

В огляді літератури автор роботи окреслює основні етапи розвитку 

наукової думки за обраною проблемою. Стисло, критично аналізуючи роботи 

попередників, він повинен указати на ті питання, що залишилися 

нерозв’язаними, і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. 

Бажано закінчити огляд літератури коротким резюме щодо необхідності 

проведення досліджень у цій галузі. 

У розділах основної частини, як правило, обґрунтовують вибір напряму 

досліджень, наводять методи розв’язання завдань і їх порівняльні оцінки, 

розробляють загальну методику проведення досліджень. У теоретичних 
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роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в 

експериментальних – принципи дії і характеристики розробленої апаратури, 

оцінки похибок вимірювань. 

В основній частині з вичерпною повнотою викладають результати 

власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у 

розробку проблеми. Автор повинен давати оцінку повноті розв’язання 

поставлених завдань, достовірності одержаних результатів (характеристик, 

параметрів), їх порівнянню з аналогічними результатами вітчизняних і 

зарубіжних праць, обґрунтуванню потреби додаткових досліджень або 

необхідності їх припинення. 

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко 

визначеній автором. 

Висновки 

У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні 

результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання 

розв’язаної наукової проблеми (завдання), її значення для науки і практики. 

Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного 

використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко 

оцінюють стан питання. Далі розкривають методи розв’язання поставленої в 

роботі наукової проблеми (завдання), наводять їх практичний аналіз, 

порівняння з відомими розв’язаннями. 

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках 

здобутих результатів, обґрунтувати їх достовірність, викласти рекомендації 

щодо їх використання. 

Список використаних джерел 

Назви використаних джерел слід розташовувати в списку або згідно з 

порядком посилань у тексті з їх наскрізною нумерацією, або в алфавітному 

порядку прізвищ перших авторів чи заголовків, або в хронологічному 

порядку. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної і видавничої справи. 

Додатки 

За потреби до додатків доцільно включити допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття роботи: 

– проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; 

– таблиці допоміжних цифрових даних; 

– протоколи та акти випробувань, впровадження; розрахунки 

економічного ефекту; 

– інструкції і методики, опис алгоритмів і програм розв’язання завдань 

за допомогою комп’ютера, які розроблені у процесі виконання роботи; 

– ілюстрації допоміжного характеру. 

Правила оформлення роботи 

Роботу виконують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша 

білого паперу форматом А4 (210 × 298 мм) через два півтора міжрядкові 

інтервали. Шрифт 1.4.  Можна також подати таблиці та ілюстрації на 

аркушах формату A3. 
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Кількість примірників роботи визначається випускового кафедрою. Всі 

примірники мають бути ідентичними і засвідченими завідувачем кафедри. 

Обсяг кваліфікаційної роботи повинен становити не менше 20 сторінок 

(для гуманітарних спеціальностей — не менше 30) друкованого тексту. Обсяг 

дипломної роботи повинен становити не менше 30 сторінок (для 

гуманітарних спеціальностей — не менше 40) друкованого тексту. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: 

ліве — не менше 30 мм, праве — не менше 10 мм, верхнє — не менше 20 мм, 

нижнє — не менше 20 мм. 

Шрифт друку повинен бути чітким, рядок — чорного кольору. 

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки 

можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в 

процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або 

зафарбуванням коригуючою рідиною і нанесенням на тому ж місці рядками 

виправленого тексту (фрагмента малюнка) машинописним способом. 

Роздруковані на комп’ютері програми повинні відповідати формату А4 

(мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок 

роботи і розміщують, як правило, в додатках. 

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, 

пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами 

симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не 

ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 

розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім 

першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці 

заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між 

заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має становити 3—4 

інтервали. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової 

сторінки. 

Нумерація 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки 

не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 

нижньому куті без крапки в кінці. 

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список 

використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова 

"РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують 

заголовок розділу. 
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Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. У кінці номера підрозділу має стояти крапка. Наприклад 

"2.3." (третій підрозділ другого розділу).  Потім у тому ж рядку йде заголовок 

підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. У кінці номера має стояти крапка, наприклад: "1.3.2." 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку 

йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

Ілюстрації (світлини, креслення, схеми, графіки, рисунки, таблиці) 

необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на 

окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. 

Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші формату А4, 

враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після 

згадування в тексті і (або) у додатках. 

Ілюстрації позначають скороченням "Рис." і нумерують послідовно в 

межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер 

ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 

між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого 

розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують 

послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її 

нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. 

Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга 

таблиця першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, то її нумерують за 

загальними правилами. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш 

(сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." 

і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2". 

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули 

в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть біля правого 

поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) 

(перша формула третього розділу). 

Примітки до тексту таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні 

дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на 

одному аркуші декілька, то після слова "примітки" ставлять двокрапку, 

наприклад: 



15 
 

Примітки: 

1.... 

2.... 

Якщо примітка лише одна, то її не нумерують і після слова "Примітка" 

ставлять крапку. 

Якість ілюстрацій має забезпечувати їх чітке відтворення 

(електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації мають бути 

виконані чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому 

непрозорому папері. У роботі слід застосовувати лише штрихові ілюстрації 

та оригінали фотознімків. Світлини, розміром меншим за формат А4, 

доцільно наклеювати на стандартні аркуші білого паперу формату А4. 

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. За 

необхідністю їх доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий 

текст). 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді 

таблиць. 

Назва таблиці розміщується над таблицею з абзацу, наприклад, 

„Таблиця 2.1 – Порівняння показників‖. Другий рядок у назві таблиці 

починається з лівого краю тексту. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, де вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 

посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами 

порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що 

наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і 

порядкового номера таблиці, відокремлених один від одного крапкою, 

наприклад, „Таблиця 2.1‖ – перша таблиця другого розділу. 

Таблиці, що наводяться у додатках, нумеруються в межах кожного 

додатка арабськими цифрами, перед якими вказується позначення додатка, 

наприклад, „Таблиця А.2‖ – друга таблиця додатка А, „Таблиця В.1‖ – перша 

таблиця додатка В.  Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату 

сторінки, таблицю треба розділити на частини, розміщуючи частини одна під 

одною або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, 

повторюючи в кожній частині таблиці заголовки її граф чи рядків. 

При поділі таблиці на частини допускається заголовки граф чи рядків у 

частинах таблиці замінювати номерами граф чи рядків, нумеруючи їх 

арабськими цифрами в першій частині таблиці. 

Слово „Таблиця …  – ‖ вказується один раз зліва над першою частиною 

таблиці, над рештою частин зазначається: „Продовження таблиці …‖ з 

зазначенням номера таблиці. 

Заголовки граф таблиці розпочинаються з великої літери, а 

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

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуться з великої літери.        
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У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Заголовки і 

підзаголовки граф подаються, як правило, в однині. 

При виконанні пояснювальної записки з використанням персонального 

комп’ютера допускається у таблицях використовувати менший шрифт – 

кегль 12. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким 

чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блока роботи 

або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю 

рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший 

аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з 

великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну 

частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці 

виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці 

повторюють її головку, а в другому — боковик. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного 

слова, його можна замінити лапками: якщо з двох або більше слів, то при 

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

Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних 

символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якомусь 

рядку не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-

орфографічних правил. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів 

треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони 

дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба 

подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" 

без двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і 

нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. 

Якщо рівняння не вміщається в один рядок, його слід перенести після знака 

рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному 

тексті, інші нумерувати не рекомендується. 

При написанні роботи автор повинен давати посилання на джерела, 

матеріали, окремі результати, які наводяться в роботі або на ідеях і висновках 

яких розробляються проблеми, завдання у дослідженні. Такі посилання 

дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про 

цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, 

допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на 

останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише 

в тих випадках, коли в них є матеріал, який не включено до останнього 

видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, в посиланні необхідно 
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точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на 

яке дано посилання в роботі. 

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділених двома квадратними дужками, 

наприклад, " ...у працях[1—7]...". 

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому 

оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за 

переліком посилань і зазначенням номера. Наприклад, цитата в тексті: 

"...щорічно в Україні утворюється 1,7 мільярда тонн різноманітних твердих 

промислових відходів..." [6, 20]. Відповідний опис у переліку посилань:         

6. Бент О.П. Про розробку концепції ресурсозбереження в мінерально-

сировинному комплексі України // Мінеральні ресурси України. — 1995. — 

№ 2. – С. 20. 

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером 

ілюстрації, наприклад, " рис. 1.2". 

Посилання на формули роботи вказують порядковим номером формули 

в дужках, наприклад: "...у формулі(2.1)". 

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово 

"таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... у табл. 1.2".                        

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено 

слово "дивись", наприклад: "див. табл. 1.3". 

Загальні вимоги до цитування: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням 

особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані 

іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали 

загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий"; 

б) цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського 

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

цитуванні допускається без перекручень авторського тексту і позначається 

трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, в 

середині, в кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв 

розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів 

своїми словами) слід бути гранично точним у викладенні думок автора, 

коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання 

на джерело. 

Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарату, 

котрий містить бібліографічні описи використаних джерел, розміщується 

після висновків. 

Назви джерел можна розміщувати в списку одним із таких способів: у 

порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), в 
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алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у 

хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати 

згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв 

праць. 

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її 

сторінках або у вигляді окремих частин, розміщуючи їх у порядку появи 

посилань у тексті роботи. Якщо додатки подають на наступних сторінках 

роботи, то кожний з них повинен починатися з нової сторінки. Додаток 

повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами, з першої 

великої, симетрично відповідно до тексту сторінки. Посередині рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і 

велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Є, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. 

д. Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідністю може бути поділений на 

розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі 

перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, 

наприклад, А.2 — другий розділ додатка А; В.3.1 підрозділ 3.1 додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого 

розділу додатка Д; формула А.1 – перша формула додатка А. 

До підготовки магістерських робіт ставляться ті ж вимоги, що й до 

дипломних. Хоча за своїм змістом вони мають становити вищий етап 

наукових досліджень порівняно з дипломними. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

Список літератури, на яку є посилання в основній частині роботи, 

подається в кінці пояснювальної записки, з нової сторінки. У відповідних 

місцях тексту мають бути посилання. Посилання в тексті зазначаються двома 

квадратними дужками, наприклад,  „…у роботах [1-7]…‖. 

Бібліографічні описи в списку літератури подаються у порядку, в 

якому вони вперше згадуються  в тексті. Описи нумеруються арабськими 

цифрами, з абзацу. Порядкові номери описів у списку літератури   є 

посиланнями в тексті (номерні посилання). 

Бібліографічні описи використаної літератури у списку літератури 

оформлюються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої 

справи, зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT); ДСТУ 

3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. 
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 Бібліографічні описи складаються з обов'язкових і факультативних 

елементів. В описі використаної літератури можуть бути тільки обов'язкові 

(додаток И) або обов'язкові та факультативні елементи (п. 13.5).  
Примітка. Відповідно до нового стандарту для розрізнення приписної та 

граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак до і після 

приписного знака. Виняток – крапка та кома – проміжки залишають тільки після них. 

Знаки крапка з комою та три крапки до винятку не належать. 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису 

 

КНИГИ 

ОДНОТОМНІ ВИДАННЯ 

Книга (один автор) 

 

1. Васильєв, В. В. Система адаптації робітників до професійної 

діяльності [Текст] / В. В. Васильєв. – К. : Вища освіта, 1999. – 300 с. 

 

Книга (два і більше авторів) 

 

1. Безуглый, В. В. Электрохимия полимеров [Текст] : учеб. пособие /   

В. В. Безуглый, Т. А. Алексеева. – Харьков : Основа, 1990. – 184 с. 

2. Кульский, А. А. Электрохимия в процессах очистки воды [Текст] : 

монография / А. А. Кульский [и др.]. – К. : Техника, 1987. – 220 с. 

3. Honig, J. M. Electrodes of conductive metallic oxides. [Теxt] /                          

J. M. Honig [et al.]. – Amsterdam : Elsevier, 1980. – 260. 

4. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ. 

мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; 

под общ. ред. Н. И. Тихонова. – М.: Физматлит ; СПб. : Нев. Диалект, 2002. – 

630 с. 
Примітка. В описі можуть наводитися дані про всіх осіб та (або) всі організації, що 

вказані в джерелі інформації. При наявності інформації про чотири та більше особи 

(організації) та за необхідності скоротити їх кількість вказують першого автора з кожної 

групи з додаванням у квадратних дужках уніфікованого скорочення українською, 

російською чи латинською мовами: та інші – [та ін.]; и др. – [и др.]; et alii – [et al.]. 

 

Книга (без автора) 

 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря [Текст] : іст. 

опис / упорядник В. Клос. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. 

 

Довідники 

 

1. Кто есть кто в библиотечной сфере России и СНГ [Текст] : 

справочник / составитель Л. Г. Гаврилова. – М. : Изд-во ГПНТБ России, 1999. 

– 284 с. 
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2. Справочник по электрохимии [Текст] : справочник / под ред.                

А. М. Сухотина. – Л. : Химия, 1981. – 488 с. 

3. Петцольд, А. Эмаль и эмалирование [Текст] : справочник /                       

А. Петцольд, Г. Пешманн ; пер. с нем. М. В. Серебряковой. – М. : 

Металлургия, 1990. – 574 с. 

 

Словники 

 

1. Російсько-український словник з авіаційної та ракетно-космічної 

техніки [Текст] / за ред. Д. Х. Баранника, В. Ф. Пріснякова. – 

Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1997. – 488 с. 

2. Тимошенко, З. І. Болонський процес в дії [Текст] : словник-довідник 

основн. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. /                           

З. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 

 

Збірники  

 

1. Система стандартов безопасности труда [Текст] : сборник / отв. ред.   

В. М. Сухов; Ин-т научн. информ. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 102 с. 

2. Правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні : 

хрестоматія : збірник правових актів / упорядники М. М. Дронь,                              

О. М. Борисов. – К. : Варта, 2003. – 370 с. 

 

Збірки наукових праць 

 

1. Обчислювальна і прикладна математика [Текст] : зб. наук. пр. / 

редкол.: О. Б. Борисов [та ін.]. – К. : Либідь, 1993. – 99 с. 

 

Методичні вказівки (один і більше авторів) 

 

1. Галкіна, Г. Д. Перспектива тіні в ортогональних проекціях та 

аксонометрії [Текст] : метод. вказівки для виконання завдань з нарисної 

геометрії [для студ. 1 курсу денної форми навч.] / Г. Д. Галкіна ; Харківська 

нац. акад. міськ. господарства. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 45 с. 

2. Бабенко, І. О. Архітектурне проектування громадської будівлі. 

Середовищний підхід [Текст] : метод. посібн. з курсу „Архітектурне 

проектування‖ / І. О. Бабенко [та ін.] ; Харківська нац. акад. міського 

господарства. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 122 с. 

 

Методичні вказівки (під загальною назвою, без авторів) 

 

1. Програма та плани семінарських занять з курсу „Історія України‖ 

[Текст] : метод. вказівки для студ. 1 курсу всіх спец. / укладач А. С. Зорик ; 

Києво-Могилян. акад. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 19 с. 
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2. Комплекс методичних вказівок щодо оформлення текстових 

документів дипломних робіт та проектів [Текст] : метод. вказівки для студ. 

ден. і заочно-дистанц. форми навч. з напряму 0501 „Економіка та 

підприємництво‖ / відповід. за випуск Б. А. Кіор. – Дніпропетровськ : 

УДХТУ, 2006. – 24 с. 

 

Перекладні видання 

 

1. Филд, Р. Органическая химия титана [Текст] / Р. Филд, П. Коув ; пер. 

с англ. О. В. Ногиной. – М. : Мир, 1969. – 264 с. 

2. Капилярная химия [Текст] / под ред. К. Тамару ; пер. с англ.                      

Ю. Ю. Лурье. – М. : Мир, 1983. – 272 с.  

 

Законодавчі документи 

 

1. Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії 

Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом 

України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : Мін-во 

Юстиції України, 2006. – 124 с. 

2. Господарський кодекс України [Текст] : офіц. текст: за станом на 20 

січня 2007 р. – Харків : Одіссей, 2007. – 240 с. 

3. Про вищу освіту [Текст] : [закон України : офіц. текст: за станом на 

19 жовтня 2006 року]. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. 

 

Правила 

 

1. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих 

организаций [Текст] : РД 153-34.0-03.205–2001: утв. М-вом энергетики              

Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. – М. : ЭНАС, 2001. – 

158 с. 

 

Стандарти 

 

1. ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. 

[Текст] – На заміну ДСТУ 1.0-93 ; надано чинності 2003-07-01. – К. : 

Держпоживстандарт України, 2003. – 9 с. 

2. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. 

Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические 

требования [Текст] – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. –             

27 с. : ил. 
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Збірники стандартів 

 

1. Правила учета электрической энергии [Текст] : (сб. основных 

норматив.-техн. док., действующих в обл. учета электроэнергии). – М. : 

Госэнергонадзор России : Энергосервис, 2002. – 366 с. : ил. 

 

 

 

Патентні документи 

Патент 

 

1. Пат. 38129 Україна, МПК
7
 G 06 F 17/17, G 06 F 17/18. Пристрій для 

визначення екстремумів сигналу [Текст] / Хандецький В. С. (Україна) ; 

заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. –                              

№ 2000063133; заявл. 01.06.01 ; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4. – 3с. : ил. 

2. Пат. 51509 А Україна, МПК
7
 C 03 С 8/00, С 23 D 5/02. Спосіб 

одержання світлозабарвлених емалевих покриттів на сталі [Текст] /                  

Білий Я. І., Пономарчук С. М., Науменко С. Ю., Кислична Р. І. (Україна) ; 

заявник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім. – техн. ун-т.‖ –                        

№ 2002010105 ; заявл. 03.01.02 ; опубл. 15.11.02, Бюл. № 11. – 2 с. 

3. Пат. 4814399 США, МПК
4
 С 08 G 73/18. Sulfoalkylatyon of 

polybenzimidazole [Теxt] / Somsone M. J., Gupta B. D., Stackman R. W. (США). 

– № 77271; заявл. 24.07.87; опубл. 21.03.89, Бюл. № 19. – 3 с. 

4. Пат. 1484329 ЄПВ, МПК
7
 C 07 D 401/12, A 61 K 31/404. Indolderivate 

mit Apoptoze induzierender Wirkung [Text] / Emig P., Gerlach M., Paulini K., 

Czech M., Schuster T., Schmidt P., Baasner S., Günter E. (Німеччина). –                    

№ 030128680 ; заявл. 06.06.03 ; опубл. 08.12.04 – 4 с. 
 

Авторське свідоцтво 
 

1. А.с. 1011529 СССР, МКИ
3
 C 01 G 25/02. Способ получения 

гидратированного диоксида циркония [Текст] / Ю. М. Полежаев,                             

Ю. С. Торопов (СССР). - № 3349042/ 23-26 ; заявл. 22.10.01 ; опубл. 24.12.83, 

Бюл. № 11. – 2 с. 

Заявка 

 

1. Заявка 19853805 Німеччина, МПК
7
 С 09 J 7/00. Electrisch leitfähige, 

thermoplastische und hitzeaktivierbare klebstjofflie [Text] / Beiersdorf A. G., Pfalf 

Ponald (Німеччина). – № 198538057 ; заявл. 21.11.98 ; опубл. 25.02.00, Бюл.          

№ 7. 
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БАГАТОТОМНІ ВИДАННЯ 

Документ в цілому 

 

1. Грушевский, М. С. История  украинского  казачества [Текст] : в 2 т. / 

М. С. Грушевский. – К. : Либідь, 1993. – 2 т. 

 

Окремий том 
 

1. Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ, 2002. – 503 с. 

 

ДЕПОНОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

1. Тріщ, Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у 

квадратній пластині з отвором [Текст] / Б. М. Тріщ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – 

Львів, 2001. – 14 с. – Деп. в ДНТБ України 11.12.01, № 239. 

 

НЕОПУБЛІКОВАНІ ДОКУМЕНТИ 

Звіти про НДР 

 

1. Розробка теоретичних основ синтезу і аналізу азот- і сірковмісних 

гетероциклів з метою одержання нових біологічно-активних сполук [Текст]. 

В 6 т. Т. 3. Газофазний синтез амінів на синтетичних металосилікатах : звіт 

про НДР (заключ.) : № 06030890 / Укр. держ. хім.-технол. ун-т ; кер. Марков 

В. І. ; виконав.: Білов В. В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2005. – 57 с. – № ДР 

0103U001186. – Інв. № 0206U000369. 

 

Дисертації 

 

1. Фрицкий, И. О. Полиядерные координационные соединения 

переходных металлов с азотсодержащими лигандами в моделировании 

активных центров металлоферментов [Текст] : дисс. … докт. хим. наук. : 

02.00.01 : защищена 21.09.03 : утв. 03.03.04 / Фрицкий Игорь Олегович. – К., 

2003. – 372 с. 

 

Автореферат дисертації 
 

1. Комаров, К. С. Диференційовано-комплексний підхід до 

ціноутворення та доходності водопостачальних підприємств України в 

умовах ринку [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.10.01 / Комаров 

Костянтин Сергійович ; Харківська держ. акад. міського господарства. – 

Харків, 2004. – 18 с. 
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СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ 

Газета 
 

1. Академія міста [Текст] : наук.-попул. газ. / упорядник Харківська 

нац. акад. міського господарства. – 2007, листопад. – Харків, 2007. –     . – 4 

смуги. – Щотижн. 2007, № 1-24. 

 

Журнал 

 

1. Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. 

журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь –   . – М. : 

Спутник +, 2001–      . – Двухмес. 2001, № 1-3. 

 

Збірники, видання яких продовжується 

 

1. Городецька, Т. М. Освіта в Україні [Текст] : зб. норматив. актів /            

Т. М. Городецька, В. М. Биков – Вип. 1 (1995). –    . – Харків : Світ-Прес, 

1999. 

Вип. 15. – 1999. – 256 с.  

2. Система стандартов безопасности труда [Текст] : сб. стандартов / 

подгот. В. И. Сухов. – Вып. 1 (1996). –      . – М. : Изд.во стандартов, 2002. 

Вып. 36. – 2002. – 165 с. 

 

 

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ДОКУМЕНТІВ 

Стаття з книги чи іншого разового видання 

 

 

1. Пономаренко, Л. А. Организующая система [Текст] /                                 

Л. А. Пономаренко // Автоматизация технологических процессов в 

прокатном производстве : сб. научн. тр. / Ин-т повыш. квалиф. руков. кадров, 

Моск. гос. ун-т. – М. , 2001. – С. 3–16. 

2. Муромцев, Г. С. Микробиологический синтез регуляторов роста 

растений [Текст] / Г. С. Муромцев, Б. Ф. Ванюшин // Основы 

сельскохозяйственной биотехнологии. – М. : Агропромиздат, 1990. – С. 346-

348. 

3. Лазов, А. Л. Динамика адсорбції на микропористих адсорбентах 

[Текст] / А. Л. Лазов, М. Т. Кочиржик, О. Р. Кадлец // Кінетика та динамика 

фізичної адсорбції. – М. : Наука , 1973. – С. 103-109. 

 

Розділ або глава з книги 

 

1. Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в 

Word 2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : самоучитель /                        
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Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – М., 2002. – Гл. 14. –                 

С. 281–298. 

2. Шишова, Н. В. Цивилизация Запада в ХХ веке [Текст] /                      

Н. В. Шишова [и др.] // История и культурология : учеб. пособие для 

студентов. – М., 2000. – Разд. 11. – С. 347-366. 

 

Тези доповідей 

 

1. Білий, Я. І. Про можливість збереження білизни безборних емалевих 

покриттів при збільшенні кількості лужних оксидів в їх складі [Текст] /                 

Я. І. Білий, Н. О. Мінакова // І Всеукр. наук.-практ. конфер. : тези допов.               

І Всеукр. наук.-практ. конфер. студ., аспір. та молод. вчених НТУУ „КПІ‖, 

ХТФ / Нац. техн. унів. Укр. „Київ. політехн. унів‖. – К., 2006. – С. 87-89. 

2. Пасічний, Г. В. Спроба побудови карт рельєфу для шкільного 

краєзнавчого атласу Дніпропетровської області [Текст] / Г. В. Пасічний // 

Сучасні географічні проблеми України : тези допов. Всеукр. конф. (Київ, 1-2 

вересня 2000 р.). – К., 2000. – С. 270-271. 

 

Стаття з журналу, збірника 

 

1. Ходаковская, Р. Я. Стеклокристаллические материалы и покрытия с 

реакционно-формируемой структурой [Текст] / Р. Я. Ходаковская // Стекло и 

керамика. – 1989. – № 6. – С. 36-39. 

2. Smitha, B. Solid polymer electrolyte membranes for fuel cell 

applications - a review [Теxt] / В. Smitha, S. Sridhar, A. A. Khan // Journal of 

Membrane Science. – 2005. – Vol. 259, № 1-2. – Р. 10–26.  

3. Величко, О. О. Становлення та розвиток грошово-кредитної 

системи України [Текст] / О. О. Величко, М. В. Потапов // Економіка 

України. – 2001. – № 5. – С. 8–12. 

4. Боцан, В. Я. Адсорбция из раствора в микропорах активного угля 

Текст / В. Я. Боцан // Докл. АН УССР. Сер. Б, Химия. – 1978. - № 8. –                 

С. 712-714. 

5. Стыценко, В. Д. Кинетика и механизм синтеза дифениламина 

конденсацией анилина с кислородсодержащими соединениями [Текст] /                            

В. Д. Стыценко, До Хыу Тао, В. А. Винокуров // Кинетика и катализ. – 2007. 

– Т. 48, № 2. – С. 308-313. 

6. Джур, Е. А. Підвищення ефективності обладнання з ЧПУ ракетно-

космічних виробництв [Текст] / Е. А. Джур, О. М. Калабухов, В. М. Ларін // 

Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер. Ракетно-косм. техніка. – 2003. – Т. 3, вип. 2. – 

С. 39-45. 

7. Бєлозоров, С. Т. Видатні  російські  географи  на  Україні [Текст] / 

С. Т. Бєлозоров // Географічний збірник. – 1996. – Вип. 1. – С. 247-260. 
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Стаття з газети 
 

1. Долженко, Г. Вітер має працювати [Текст] : енергетика /                      

Г. Долженко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 листопада. – С. 2. 

2. Про концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг 

[Текст] : указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // 

Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6. 

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

Електронні фахові видання 

 

1. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + 

открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или 

выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 

640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – 

Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20×14 см. 

2. Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації /                       

Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. - Електрон. дан. (700 Мб) – 

Одеса : Одес. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. 

диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; 

Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва  з контейнера. 

2. Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : 

електрон. наук. фахове видання / під заг. ред. В. Ю. Бикова ; Ін-т інформ. 

технологій і засобів навчання АПН України ; Центр. ін-т післядиплом. пед. 

освіти АПН України. – Електрон. журн. – К. : Ін-т інформ. технологій, 2007. - 

Режим доступу : http : www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html. – Заголовок 

з екрана. 
 

Стаття з електронного фахового видання 
 

1. Биков, В. Ю. Сучасна структура автоматизованої системи 

статистичної інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи 

[Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Л. Плескач // 

Інформаційні технології і засоби навчання. - Електрон. журн. – 2007. – № 4. – 

С. 43. – Режим доступу : http : www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html. – 

Заголовок з екрана. 
Примітка. Приклад бібліографічного опису  відомостей з Інтернету буде 

скореговано після надання чинності в Україні ГОСТ 7.82-2001 „Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» та ГОСТ 

7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». На цей час 

міждержавні стандарти ГОСТ 7.82-2001 та ГОСТ 7.83-2001 в Україні не впроваджені 

і чинних замість них немає. 
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ЗОБРАЖУВАЛЬНІ ВИДАННЯ 
 

1. Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал] : календарь 

: 2002 / Торговый Дом «Медный всадник» ; дизайн П. Канайкина ; вступ. ст. 

С. Кудрявцевой. – С.-Пб. : П-2, 2001. – 24 с. : цв. ил. 

 

 

КАРТОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ 

 

1. Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 

2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред.                    

Н. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта            

М. Ю. Орлов. – 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. – М. : ПКО 

«Картография», 2001. – 1 к. (2 л.) : цв. ; 98×71 см. 

 

АУДІОВИДАННЯ 

 

1. Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки 

про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, 

О. Анофриев [и др.]. – М. : Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

 

ВІДЕОВИДАННЯ 
 

1. От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: 

К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М. : Премьер-

видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

1. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. 

посібник [Текст] / В.В. Ковальчук. – К.: Видавничий дім 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

2. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: 

Навч. посібник [Текст] / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. –            

192 с. 

3. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. Основи наукових 

досліджень: підручник [Текст] / М.І. Пилипчук. – К.: Знання, 2007. – 

270 с. 

4. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі [Текст] / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навч. літ-ри, 

2003. – 116 с. 
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5. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень [Текст] /                            

Г.С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с. 

6. Шейко В.М.,  Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: підручник [Текст] / В.М. Шейко. – К.: 

Знання, 2008. – 310 с. 

 

 

Допоміжна література 

 

 

1. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: 

підручник [Текст] / Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2006. – 334 с. 

2. Оноприенко В.И. Методологические вопросы науковедения [Текст] 

В.И. Оноприенко. – К.: УкрИНТЭИ, 2001. – 323 с. 

 


