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Дисципліна “Хімія і фізика високомолекулярних сполук” викладається 

студентам протягом двох семестрів після вивчення таких дисциплін як 

неорганічна, органічна, аналітична, фізична та колоїдна хімія, хімія 

мономерів, які є по суті базовими для цієї дисципліни. 

Полімери та композити на їх основі знаходять дуже широке 

застосування для виробництва різного типу конструкційних матеріалів, 

волокон, гум, клеїв, покриттів, матеріалів спеціального призначення для ряду 

галузей техніки. В останній час накоплений достатньо великий комплекс 

кількісних даних, які дозволяють оцінювати характеристики та властивості 

полімерів, а також описувати процеси, які пов’язані з утворенням 

макромолекул або перетворенням їх у інші сполуки. Основні закономірності 

хімії і фізики високомолекулярних сполук викладені у ряді монографій та 

підручників Однак для вільного володіння теоретичними основами хімії та 

фізики ВМС недостатньо пасивного освоєння рівнянь та формул. Необхідні 

практичні навички застосування отриманих знань для вирішення конкретних 

задач та завдань. 

Тому для успішного засвоєння курсу, вміння застосовувати одержані 

результати в практичній діяльності, передбачено виконання курсової роботи 

як завершального етапу з вивчення курсу «Хімія і фізика 

високомолекулярних сполук». 

Метою курсової роботи є закріпити отримані знання і навчити 

студента використовувати їх шляхом  огляду інформаційних джерел, 

удосконалити знання хімізму та механізму процесу і послідовності операцій 

синтезу полімеру та галузей його застосування. 

Задачею курсової роботи є: 

виявити уміння студента користуватися науково-технічною 

літературою (монографіями, періодичною літературою, реферативними 

журналами, патентною літературою за своєю спеціальністю) та іншими 

інформаційними джерелами (Internet - пошук). За даними інформаційних 

джерел показати якими способами можна одержати той чи інший заданий 

полімер, хімізми і механізми його утворення, загальну схему його 

одержання, переробки та використання. 

У результаті виконання курсової роботи студенти повинні навчитися 

користуватися довідниковими матеріалами, схемами та графіками процесу, 

проводити первинні розрахунки витрат сировини на 1 тонну готового 

продукту та робити обгрунтовані висновки про доцільність та ефективність 

того чи іншого методу синтезу полімерів або їх модифікації. 
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Курсова робота виконується державною мовою. Відповідальність за 

достовірність даних, технічні рішення, зміст та оформлення курсової роботи 

несе виконавець роботи. 

Виконання, захист курсової роботи здійснюється відповідно до строків 

зазначених у навчальному плані спеціальності 6.05130108 “Хімічні 

технології високомолекулярних сполук” та оцінюється відповідно до 

рейтингової картки робочої програми з дисципліни за 100-бальною 

системою.  

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Після отримання від викладача завдання, виконують наступні етапи: 

- огляд літератури з існуючих методів одержання полімеру (на час 

виконання курсової роботи з метою обгрунтування вибору 

найкращого оптимального варіанта); 

- наводять характеристику потрібної вихідної сировини, допоміжних 

матеріалів і стисло, видів продукції, яку одержують; 

- обирають технологічну схему виробництва; 

- проводять аналіз областей застосування полімеру. 

 

 

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 

Титульний аркуш 

Завдання до курсової роботи 

Реферат 

Зміст 

Вступ 

 1 Методи та умови синтезу полімеру 

1.1 Загальна характеристика можливих технічних способів одержання 

полімеру того чи іншого класу 

1.2 Характеристика та опис технологічного процесу одержання 

полімеру у відповідності до завдання 

1.3 Хімізм та механізм хімічних реакцій 

1.4 Розрахунок витрат сировини на 1 тонну готового продукту 

2 Характеристика мономерів та готового продукту 

2.1 Характеристика мономерів 

            2.2 Характеристика готового продукту 

        2.2.1 Характеристика структури полімеру 

        2.2.2 Хімічні властивості полімеру 

                    2.2.3 Фізичні властивості полімеру 

3 Області застосування полімеру 

Висновки 

Список літератури 

 



 6 

 ЗМІСТ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ (див. додаток А) 

 

РЕФЕРАТ 

 

Додатковим структурним елементом є „Реферат”, який розміщується 

після елементу „Завдання”. 

 Реферат призначений для ознайомлення із курсовою роботою. Він має 

бути стислим, інформативним, обсягом не більше 500 слів (1 сторінка 

аркушу формату А4). Реферат повинен  мати: 

– відомості про обсяг курсової роботи, кількостї ілюстрацій, таблиць, 

додатків, кількості джерел згідно із списком літератури (усі відомості 

наводяться, включаючи дані додатків); 

– текст реферату; 

– перелік ключових слів. 

Текст реферату подається у такій послідовності: 

– об'єкт дослідження; 

– мета роботи; 

– методи дослідження та апаратура; 

– результати роботи. 
 

ЗМІСТ 
 

У технічному документі великого об'єму на першому заголовному 

аркуші, а при необхідності і на наступних аркушах, розміщують зміст з 

номерами і найменуванням розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів та 

номерами аркушів, на яких вони розташовані. 

 

 

ВСТУП 

 

У вступі коротко висвітлюються такі питання: загальний стан галузі 

виробництва, її подальший розвиток, призначення полімеру за темою 

курсової роботи, його використання у різних галузях. Визначають 

актуальність завдання, шляхи вирішення технологічного процесу одержання 

готового продукту.  

Об’єм вступу – 1-2 сторінки. 

 

1 МЕТОДИ ТА УМОВИ СИНТЕЗУ ПОЛІМЕРУ 

 

1.1 Загальна характеристика можливих технічних способів 

одержання полімеру того чи іншого класу 

 

Підрозділ охоплює найбільш розповсюджені методи синтезу полімеру, 

їх загальну характеристику. 
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1.2 Характеристика та опис технологічного процесу одержання 

полімеру у відповідності до завдання 

 

На основі проробки даних щодо можливих технічних способів 

одержання полімеру (підрозділ 1.2), студенту необхідно обрати кращий з них 

та обгрунтувати свій вибір. 

Після короткого опису (як висновка), який з описаних методів 

виробництва буде використано у КР, безпосередньо студенту більш детально 

слід перейти до його опису та характеристики.  

Опис технологічного процесу  – це опис хімічних і фізико-механічних 

перетворень сировини (мономерів) і їх переміщення від апарата до апарата із 

визначенням часу, температури, тиску, від одержання та складування 

сировини до складування та видачі готового продукту замовнику. 

При цьому в загальному вигляді слід навести схему виробництва 

полімеру за завданням. 

 Схема оформлюється на стандартних аркушах паперу, з відповідним 

позначенням устаткування та ємностей (нумерація у відповідності з описом 

технологічного процесу). Наприклад: водна фаза із ємності 8 насосом 9 

подається у мірник 10 і завантажується через підігрівач 11 у реактор 12 

самопливом. Після завантаження водної фази, через мірник 13 із апарата 3 

подається стирол із розчиненим у ньому пероксидом бензоілу і т.д. 

  
1.3 Хімізм та механізм хімічних реакцій одержання полімеру 
 
На визначених у попередньому підрозділі стадіях, де відбуваються 

хімічні перетворення мономерів або проміжних продуктів, роблять 

докладний опис усіх реакцій, із яких складається процес перетворення 

мономерів у полімер будь-то полімеризація, поліконденсація, 

поліприєднання або полімераналогічні перетворення. 

При наведенні механізмів реакцій треба наводити відомі з літератури 

кінетичні та енергетичні константи; константи рівноваги, константи передачі 

ланцюга, константи швидкості елементарних реакцій, теплові ефекти та ін. 

Механізми реакцій повинні бути докладними, пов'язаними з реальним 

процесом, що прийнятий у КР, з урахуванням дії ініціаторів, каталізаторів, 

допоміжних речовин. Це може бути полімеризація або поліконденсація в 

масі, в розчині, в емульсії, в суспензії або реакції поліприєднання, 

полімераналогічних перетворень, тому треба поєднувати технологічні 

особливості процесів із їх впливом на хімізм та механізм реакцій. 

 

1.4  Розрахунок витрат сировини на 1 тонну готового продукту 

 

Наприклад, завданням визначено тему курсової роботи «Методи 

синтезу полідіетиленглікольадипінату та його властивості». Необхідно  

розглянути технологічний процес одержання олігоестердіолу на основі 
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адипінової кислоти (АК) і діетиленгліколю  (ДЕГ) (при співвідношенні в 

молях АК:ДЕГ = 1:2)  на 1 тонну цільового продукту. 

Записуємо рівняння реакції, за якою здійснюється синтез 

оліго(діетиленглікольадипінат)діолу. 

 

HOCH2CH2OCH2CH2O OC(CH2)4CO OCH2CH2OCH2CH2OH

CH2CH2OCH2CH2OH

- 2H2O

HOCH2CH2OCH2CH2 OH + OOC(CH2)4COOH H + HO

 

При взаємодії двох молів діетиленгліколю (212 г) з одним молем (146г) 

адипінової кислоти утворюється (теоретично) один моль (322 г) 

оліго(діетиленглікольадипінат)діолу - олігоефіру (ОЕ). 

Необхідно врахувати загальні втрати (прийняті в хімічній 

промисловості в середньому в межах від 1 до 5 мас.%). Для даного 

розрахунку приймаємо втрати, наприклад – 3 мас.%. 

Реальну цифру беруть з підсумків річної роботи підприємства, що 

виробляє цю продукцію, або приймають орієнтовно самі, з наступним 

уточненням у процесі подальшої реалізації курсової роботи та налагодження 

виробництва продукту. 

Питомі теоретичні витрати сировини на 1 тонну кінцевого цільового 

продукту будуть складати: 

- для діетиленгліколю: 

212 г ДЕГ – отримуємо 322 г (ОЕ) 

х1 – отримуємо 1000 кг (ОЕ) 

Звідси: х1 = 212 г · 1000 кг   = 658,4 кг 

                             322 г 

 - для адипінової кислоти: 

146 г АК – отримуємо 322 г (ОЕ) 

х2 – отримуємо 1000 кг (ОЕ) 

Звідси: х2 = 146 г · 1000 кг   = 453,4 кг 

                             322 г 

З урахуванням прийнятого відсотка загальних сумарних втрат сировини 

(у кількості 3 мас.%.) питомі витрати на 1 тонну цільового продукту будуть 

складати: 

- для діетиленгліколю: 

х1 · 1,03 = 658,4 · 1,03 = 678,5 кг/т; 

- для адипінової кислоти: 

х2 · 1,03 = 453,4 · 1,03 = 467,0 кг/т. 

Якщо використовувати не хімічно чисті речовини, а технічні продукти 

з вмістом основної речовини менше 100 мас.%, то одержані показники ділять 

ще й на відсоток вмісту основної речовини. 

Наприклад, вміст основної речовини за паспортом (або сертифікатом 

якості) складає: 
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- для діетиленгліколю – 98,7 мас.%; 

- для адипінової кислоти – 97,0 мас.%. 

Тоді питомі витрати сировини на 1 тонну цільового продукту 

складатимуть: 

- для діетиленгліколю: 

678,5/0,987 = 687,44 кг/т; 

- для адипінової кислоти: 

467,0/0,97 = 481,44 кг/т. 

Потім розраховуємо витрати кожного з компонентів на річну, місячну, 

добову, змінну, годинну програму. Отримані результати зводимо в загальну 

таблицю 1. Запис отриманих даних у такій формі дуже зручний у 

користуванні як повсякденно (для працівників промисловості), так і для 

подальших розрахунків. 

 

Таблиця 1 – Зведена таблиця потреб сировини, допоміжних матеріалів і 

цільового продукту на 1 тонну 

 

Назва Од. 

виміру 

Річна Місяч-

на 

Добова Змінна Годин-

на 

Цільовий продукт m Vріч. Vміс. Vдоб. Vзмін. Vгод. 

Потрібна кількість 

сировини та 

допоміжних 

матеріалів: 

- компонент № 1 

- компонент № 1 

- компонент № «n» 

 

 

 

 

 

 

m1 

m2 

mn 

 

 

 

 

V1 річ. 

V2 річ. 

Vn річ. 

 

 

 

 

V1 міс. 

V2 міс. 

Vn міс. 

 

 

 

 

V1 доб. 

V2 доб. 

Vn доб. 

 

 

 

 

V1 змін. 

V2 змін. 

Vn змін. 

 

 

 

 

V1 год. 

V2 год. 

Vn год. 

m1 – витрати компонента №1 на 1 тонну готового продукту; 

m2 – витрати компонента №2 на 1 тонну готового продукту; 

mn – витрати компонента № «n» на 1 тонну готового продукту (або 

допоміжного матеріалу). 

Потім розраховують витрати кожного з використаних в технологічному 

процесі компонентів (або допоміжних матеріалів) на річну, місячну, добову, 

змінну, годину программу за схемою: 

Річна потреба (кг): 

V1 річ. = m1 · Пріч. (назва компонента № 1); 

V2 річ. = m2 · Пріч. (назва компонента № 2); 

Vn річ. = mn · Пріч. (назва компонента № «n»). 

Місячна потреба (кг): 

V1 міс. = m1 · Пміс. (назва компонента № 1); 

V2 міс. = m2 · Пміс. (назва компонента № 2); 

Vn міс. = mn · Пміс. (назва компонента № «n»). 
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Добова потреба (кг): 

V1 доб.= m1 · Пдоб. (назва компонента № 1); 

V2 доб. = m2 · Пдоб. (назва компонента № 2); 

Vn доб. = mn · Пдоб. (назва компонента № «n»). 

Змінна потреба (кг): 

V1 змін. = m1 · Пзмін. (назва компонента № 1); 

V2 змін. = m2 · Пзмін. (назва компонента № 2); 

Vn змін. = mn · Пзмін. (назва компонента № «n»). 

Годинна потреба: 

V1 год. = m1 · Пгод. (назва компонента № 1); 

V2 год. . = m2 · Пгод. (назва компонента № 2); 

Vn год. = mn · Пгод. (назва компонента № «n»). 

 де Пріч., Пміс., Пдоб., Пзмін., Пгод. – потужність цеху річна, місячна, добова, 

змінна, годинна відповідно. 

Для їх визначення спочатку необхідно провести:  

 

розрахунок фонду робочого часу обладнання 

 

Річний фонд робочого часу цеху з синтезу смол, олігомерів або 

полімерних матеріалів, які працюють, як правило, за пезперервним графіком, 

розраховують виходячи з 365 днів (звичайний рік). 

 Річний робочий час обладнання складає: 

Фріч. = 365 – а –б – в – n, 

де а – час на капітальний ремонт обладнання (10-20 діб залежно від 

складності виробничого процесу і потужності підприємства); 

б – час на щомісячний поточно-профілактичний ремонт, звичайно 

приймається 1-2 зміни на місяць або 4-8 діб на рік; 

в – час на вихідні дні (субота та неділя), враховується в тому випадку, 

якщо робота підприємства в цьому випадку не здійснюється; 

n – час на державні свята, враховується в тому випадку, якщо 

підприємство в ці дні не працює. 

 

Для хімічних процесів з виготовлення смол, олігомерів і полімерів 

складові «в» і «n» не враховують.  

Тоді: 

Фріч. = 365 – а – б (діб); 

 

Фміс. = 12 –  а    (місяців); 

30 

 

Фзмін = Фріч. · 3 (змін); 

 

Фгод. = Фзмін · 8 (годин). 
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Розрахуємо місячну, добову, змінну та годинну потужність цеху: 

 

Відповідно до заданої програми на кінцевий продукт Пріч = Аріч. (в 

тоннах, кілограмах або в інших показниках) та фонду робочого часу 

обладнання розрахуємо: 

Пміс. = Аріч./ Фміс. , (тонн/міс.); 

 

Пдоб. = Аріч./ Фрічна , (тонн/добу); 

 

Пзмін. = Аріч./ Фзмін. ,(тонн/зміна); 

 

Пгод. = Аріч./ Фгод , (тонн/годину). 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОМЕРІВ ТА ГОТОВОГО ПРОДУКТУ 

2.1 Характеристика мономерів 

 

           Спочатку записують хімічну структурну формулу речовини, потім 

текстовий опис особливостей будови та фізико-хімічних властивостей 

речовини. Необхідно також розглянути особливості реакційної здатності 

мономерів. 

Відомості про фізико-хімічні характеристики мономерів беруть із 

довідників, монографій, енциклопедій, ДСТУ.    

 

Студенту необхідно навести всі можливі показники даного полімеру 

знайдені у довідниках, енциклопедіях та Державних стандартах (ДСТУ або 

ГОСТ) або в технічних умовах (ТУ).  

 

2.2 Характеристика готового продукту 

 

2.2.1 Характеристика структури полімеру 

 

Цей пункт слід починати з текстового опису хімічної структури 

полімеру, особливостей будови макромолекули, молекулярної маси, 

молекулярно-масового розподілу в залежності від способу одержання та 

інше. 

 

        2.2.2 Хімічні властивості полімеру 

 

Необхідно розглянути хімічні властивості готового продукту. 

Стійкість до дії розчинників. 

Також звернути увагу на можливість проведення полімераналогічних 

перетворень (модифікація полімерів), з метою покращення їх 

експлуатаційних властивостей.  
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2.2.3 Фізичні властивості полімеру 

 

При розкритті цього питання рекомендовано охарактеризувати 

фізичні  властивості полімеру того чи іншого класу в наступній 

послідовності. 

Аналіз та характеристика гнучкості макромолекул   полімеру 

Розглядаючи особливості в поведінці полімерів в порівнянні з 

низькомолекулярними сполуками, було визначено, що для проявлення 

більшості специфічних властивостей полімерів необхідно, щоб його    

складові - макромолекули могли рухатись. В залежності від низки показників 

макромолекули: 

 - числа конформацій; 

- середньоквадратичної відстані між кінцями макромолекули; 

- довжини сегмента Куна; 

- числа сегментів Куна, що припадає на макромолекулу; 

- параметра жорсткості або набухання (σж); 

- середнього радіуса обертання клубка макромолекули; 

полімери характеризуються різною гнучкістю. 

          Студенту необхідно конкретизувати, до якого типу полімеру 

відноситься полімер за КР. Навести характерні саме для нього показники 

гнучкості.  

У таблиці 2 наведені приклади деяких показників гнучкості для 

найбільш характерних полімерів. 

 

 Таблиця 2 – Показники гнучкості деяких полімерів 

 

Назва полімеру Складова повторна 

ланка 

σж Довжина 

сегменту 

Куна 

Число 

ланок в 

сегменті 

Куна 

1 2 3 4 5 

Полідиметил-

силоксан 

CH3

CH3

Si O

 

1,4 1,40 4,0-5,0 

Полібутадієн -СН2-СН=СН- СН2-  1,7 1,39 2,0-3,0 

Поліетиленоксид -О-СН2-СН2- 1,6 1,50 5,0 

Поліетилен -СН2-СН2- 2,2 2,80 8,3 

Поліпропілен CH

CH3

CH2

 

2,4 2,17 8,6 
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 

Полістирол CH CH2

 

2,2 2,00 7,9 

Полівінілнафталін CH CH2

 

3,2 3,87 15,4 

Полівінілхлорид 

CH2 C

H

Cl  

2,8 2,96 11,7 

Поліакрилонітрил CH CH2

CN

 

2,6 3,17 12,6 

Полі-п-бензамід 

C

O

HN

 

- 210,00 320,0 

Полі-н-

бутилізоціанат 
C

O

N

C4H9  

- 100,00 - 

Полі-м-

толілізоціанат 
C

O

N

CH3  

- 2,00 - 
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Аналіз та характеристика фазового стану полімеру 

 

Як відомо, речовини в твердому агрегатному стані характеризуються 

певними розмірами і формою, проявом як ближнього, так і дальнього 

порядку, в розташуванні молекул. 

В рідкому агрегатному стані, який характеризується співмірною 

енергією міжмолекулярної взаємодії і теплового руху молекул, 

спостерігається значна щільність упаковки молекул, близька до щільності 

упаковки молекул в твердих речовинах, значний опір об'ємному стисненню і 

властивість зберігати свою форму при певних умовах. Рідини легко 

приймають форму посудини, в яку їх розміщують. В них спостерігається 

тільки ближній порядок розташування молекул. 

Газоподібний стан в полімерах не спостерігається. 

Поняття «агрегатний стан» не охоплює повної характеристики стану 

речовини, тому використовується поняття «фаза». З точки зору 

термодинаміки фаза – частина системи, що має межу розподілу і 

відрізняється від інших частин термодинамічними властивостями. Оскільки 

до термодинамічних властивостей системи належить ентропія, то фазу можна 

охарактеризувати порядком у розташуванні молекул. 

 

 ФАЗОВІ СТАНИ ПОЛІМЕРІВ 

 

кристалічний                      аморфний (рідкий) 

Кристалічний фазовий стан – стійкий стан твердого тіла, який 

характеризується дальнім тривимірним порядком в розташуванні атомів, 

іонів, молекул. 

За основу кристалічної будови речовини беруть елементарну комірку, 

яка, у залежності від природи речовини, може мати сім форм: кубічну, 

тетрагональну, ромбічну, моноклінну, триклінну, гексагональну і 

ромбоедричну. Одна й та ж сама речовина може перебувати в різних 

кристалічних фазах завдяки різному упорядкуванню молекул. Полімери теж 

можуть перебувати у кристалічному стані, але у елементарну комірку 

кристала входить, як правило, не вся макромолекула, а тільки її невелика 

частина (декілька складових ланок). 

Рідкий фазовий стан, навпаки, характеризується відсутністю дальнього 

тривимірним порядку і тому часто його називають аморфним фазовим 

станом.       Для полімерів найбільш характерний аморфний фазовий стан. 

Перехід із одного фазового стану в інший (рідина - кристал) 

називається фазовим переходом. Але перехід із розплаву у склоподібний стан 

і навпаки не є фазовим переходом, хоча за ознаками агрегатного розподілу 

відбувся перехід від рідини до твердого тіла. 
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Аналіз та характеристика можливих внутрішньо- та міжмолекулярних 

взаємодій 

 

 Хімічна будова високомолекулярних сполук принципово не 

відрізняється від їх низькомолекулярних аналогів, тому і хімічні реакції, 

відомі з органічної хімії, властиві і для синтетичних та природних полімерів. 

Спільність хімічної природи полімерів і низькомолекулярних сполук є 

основою спільності їх хімічних властивостей і типів хімічних реакцій і 

перетворень. Тільки велика молекулярна маса та довжина макромолекули 

вносять певні особливості в реакційну здатність високомолекулярних сполук.  

У процесі хімічних реакцій полімерів макромолекули змінюють хімічні 

властивості, і, відповідно, обов'язково змінюється конформація – певне 

розташування макуромолекули у просторі завдяки тому, що змінюється 

внутрішня і міжмолекулярна взаємодія, гнучкість, сольватація розчинника на 

макромолекулі, ступінь згортання ланцюга в клубок. 

При порівнянні швидкості реакцій аморфного і кристалічного 

полімерів, виявляється, що аморфний полімер реагує з низькомолекулярними 

сполуками швидше, ніж кристалічний. Аморфні полімери краще набухають в 

реакційному середовищі і реакційні центри макромолекули виявляються 

більш доступними для реагентів. Так як полімери в більшості своїй складені 

із аморфних і кристалічних структур, то це є однією із причин 

неоднорідності продуктів реакції полімерів в гетерогенних умовах. 

Так термоокиснювальна деструкція поліпропілену відбувається 

переважно в аморфних ділянках. Якщо порівняти кінетику цієї реакції для 

зразків поліпропілену з різною кристалічною структурою, то виявляється, що 

великі сферолітні утворення окиснюються повільніше, ніж дрібні сфероліти.  

Різна швидкість реакції аморфних і кристалічних структур дозволяє 

вилучати із деревини майже чисту целюлозу, що дуже широко 

використовується в техніці. 

 

Аналіз та характеристика термомеханічної кривої з конкретними 

температурами склування та текучості 

 

Крім агрегатних і фазових станів у полімерів прийнято розрізняти 

фізичні стани.  
Аморфні полімери мають три фізичних стани: 

- склоподібний; 

- високоеластичний; 

- в'язкотекучий. 

Фізичний стан полімеру визначається характером теплового руху 

сегментів макромолекул і змінюється в залежності від температури. Перехід 

із одного стану в інший, тобто температуру, при якій це відбувається, можна 

зафіксувати, досліджуючи деякі властивості полімеру. Це може бути 

деформація, питомий об'єм, коефіцієнт об'ємного розширення, теплоємність, 
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модуль пружності, та деякі інші, які досліджують в залежності від 

температури зразка полімеру. 

Найбільш розповсюдженим є термомеханічний метод, в основі якого 

лежить різний механізм деформації твердих, високоеластичних та рідких тіл. 

Розглянемо залежність деформації від температури. Що представлена 

на рис. 1. 

 

       Склоподібний    Високоеластич-     В'язкотекучий 

               стан                   ний стан                 стан   

 
TC TT T

E
=

(l
0
-l

)/
l o

 
 

Рис. 1 Термомеханічна крива аморфного лінійного полімеру, де      

ε=(l0-l)/lo – відносна деформація зразка полімеру з початковим розміром l0 і 

розміром на момент дослідження  l; 

Т – температура; 

Тс – температура склування; 

Тт – температура текучості. 

3 ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРУ 
 

Після аналізу літературних і патентних джерел, студенту необхідно 

навести сфери використання полімеру.  

Стисло розглянути методи переробки полімеру у вироби. 

Висвітлити таке питання як «Маркування полімерів» та використання 

певних найбільш розповсюджених марок. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках коротко підсумовуються виконана робота, показують що 

зроблено у роботі, які знайдені нові або оригінальні сучасні рішення щодо 

синтезу полімеру, його переробки та застосування, які одержані результати 

за рахунок проведених розрахунків. 
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 Додаток А 

(довідковий) 

Зразок оформлення титульної сторінки пояснювальної записки 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Форма № Н-6.01 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Український державний хіміко-технологічний університет» 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри) 

 
 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
з _______________________________________________________________ 

(назва дисципліни) 

на тему:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 
Студента (ки) _____ курсу ______ групи 

напряму підготовки__________________ 

спеціальності_______________________ 

 __________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________ 

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

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        м. Дніпропетровськ - 20 __рік 
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Додаток Б 

(довідковий) 
 

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи 

 

При виконанні курсової роботи необхідно дотримуватись загальних 

вимог до оформлення текстових навчальних документів, які наведено з цього 

приводу в джерелі: «Загальні вимоги до текстових навчальних документів. 

Оформлення пояснювальної записки навчальної роботи»: стандарт ДВНЗ 

УДХТУ для студентів всіх напрямів підготовки, освітньо-кваліфікаційних 

рівнів та форм навчання / В.І Голеус, Л.М. Кулакевич, І.І. Начовний, 

Л.Б. Неткал, Т.М. Радіна, О.П. Рижова, В.Д. Савченко, Е.М. Сардак. − Д.: 

УДХТУ, 2009. − 33 с. 

Б. 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Текстові навчальні документи виконуються державною мовою. 

 Курсова робота – текстовий навчальний документ, що містить 

систематизовані дані про виконану навчальну роботу, опис її результатів та 

висновки. 

Відповідальність за достовірність даних, технічні рішення та 

розрахунки, зміст та оформлення пояснювальної записки несе виконавець 

роботи. 

Обсяг курсової роботи від 30 до 50 сторінок [Дорошко, М. В. 

Оформление научного аппарата учебных и научных работ : для студентов, 

аспирантов и преподавателей / М. В. Дорошко, Л. А. Чех ; гл. ред. М. М. 

Калмыкова ; отв. за вып. В. И. Спирова ; Таврический нац. ун-т им. В. И. 

Вернадского, Научная б-ка. – Симферополь : Информ.-изд. отдел ТНУ, 2009. 

– 126 с.]. 

 Структурні елементи „Завдання”, „Реферат”, „Зміст”, „Вступ”, 

„Висновки”, „Список літератури” і „Додатки” не нумеруються і вважаються 

заголовками. 

Заголовки структурних елементів пояснювальної записки слід 

розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки, 

не підкреслюючи. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту 

пояснювальної записки і дорівнювати п'яти знакам.  

Пояснювальна записка виконується рукописним способом або з 

використанням персонального комп’ютера на одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 (210х297 мм). 

Рукописним способом пояснювальна записка виконується чорними, 

фіолетовими, або синіми чорнилами (пастою). 

Пояснювальна записка, укладена з використанням персонального 

комп’ютера, виконується через півтора інтервали з розрахунку не більше ніж 

40 рядків на сторінці, колір шрифту – чорний, висота літер, цифр і інших 
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знаків – не менше, ніж 1,8 мм (кегль 14). Допускається використовувати 

кегль 12 для оформлення додатків до пояснювальної записки, таблиць та 

підрисункового тексту. 

При укладанні пояснювальної записки необхідно дотримуватись таких 

розмірів полів: праве – 10 мм, ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. 

Відповідно до ЕСКД, для студентів технічного (технологічного) 

напрямів підготовки допускається виконувати пояснювальну записку на 

одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), на якому 

нанесено рамку. Рамка наноситься з дотриманням таких розмірів: з лівого 

боку – 20 мм, з правого боку, зверху та знизу – по 5 мм. У цьому випадку 

відстань від рамки до тексту повинна бути на початку рядків не менш, ніж 

5 мм, у кінці рядків − не менш, ніж 3 мм. 

       Формат А4 розташовується тільки вертикально (головний надпис 

/штамп/ тільки внизу аркуша). 

Основний надпис для заголовного, першого аркуша, де розміщено 

зміст, i аркушів з яких починаються розділи, виконується за формою 2 

(40х185), усі наступні аркуші за формою 2а (15х185). 

Форма 2 

      

П49.013.6.051301.001КР      

  Зм. Арк.    № докум. Підпис Дата 1 

Розроб.    2 Літ. Арк. Аркушів 

Перевір.    Назва розділу    4 35 

Керівник    

3 Н.контр.    

Затв.    

Форма 2а 

      Арк. 

      

  Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 1  

 

У графі 1 розміщують шифр документа, що має такі складники: – 

академічна група, – рік, – номер спеціальності, – порядковий номер 

документа, – вид документа. Шифр курсової роботи буде мати такий вигляд:  

П49.013.6.051301.001КР 

У графі 2 пишуть на першому аркуші назву, скорочену тему 

курсового проекту, наприклад, "Методи синтезу полівінілхлориду" На 

аркушах, з яких починаються розділи, у графі 2, – назву розділу. 

У графі 3 пишуть назву вузу, кафедри та групи. У графі "Літера" 

пишуть скорочену назву документа (КР). У графі "Арк." – порядковий номер 

аркуша. У графі "Аркушів" – загальну кількість аркушів (заповнюють тільки 

на першому аркуші).  
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Помилки, описки та графічні неточності допускається  підчищати або 

зафарбовувати білою фарбою і наносити на тому ж місці або між рядками 

тексту чорними чорнилами (пастою) рукописним способом. 

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

пояснювальній записці подаються мовою оригіналу. Допускається 

транслітерувати власні назви і подавати назви організацій у перекладі на 

державну мову, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву. 

Скорочення слів і словосполучень у пояснювальній записці – 

відповідно до чинних стандартів. 

У пояснювальній записці слід використовувати одиниці СИ. Одночасно 

з одиницями СИ, при необхідності, у дужках наводяться одиниці інших 

систем, дозволених до використання. Застосування в одному документі 

різних систем позначення фізичних величин не допускається. 

Б. 2 НУМЕРАЦІЯ РОЗДІЛІВ, ПІДРОЗДІЛІВ, ПУНКТІВ, ПІДПУНКТІВ 

 

Текст курсової роботи поділяється на розділи, підрозділи, пункти і, при 

необхідності, підпункти. 

Кожний розділ пояснювальної записки рекомендується починати з 

нового аркуша (бажано використовувати функцію „Розрив сторінки”). 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки слід 

нумерувати арабськими цифрами. 

Розділи пояснювальної записки, за винятком елементів „Завдання”, 

„Реферат”, „Зміст”, „Вступ”, „Висновки”, „Список літератури” та „Додатки”, 

повинні мати порядкову нумерацію в межах всього тексту і позначатися 

арабськими цифрами без крапки, наприклад: 1, 2, 3 і т. д. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 

розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремлених один від одного крапкою. Після номеру підрозділу 

крапка не ставиться, наприклад: 1.1 (перший підрозділ першого розділу), 1.2 

(другий підрозділ першого розділу) і т. д. 

 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу 

або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового 

номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених один від 

одного крапкою. Після номера пункту крапка не ставиться, наприклад, 1.1.1 

(перший пункт першого підрозділу першого розділу), 1.2.3 (третій пункт 

другого підрозділу першого розділу) і т. д. 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, 

відокремлених один від одного крапкою, наприклад, 1.2.3.1 (перший 

підпункт третього пункту другого підрозділу першого розділу) і т. д. Після 

номера підпункту крапка не ставиться. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт 

складається з одного підпункту, він нумерується. 
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Б. 3 ЗАГОЛОВКИ 

 

 Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати заголовки.   

Заголовки розділів пояснювальної записки слід розташовувати 

посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не 

підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацу 

(5 знаків) і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, вони розділяються 

крапкою. Перенесення і скорочення слів у заголовках не допускається. 

 Відстань між заголовком та попереднім чи наступним текстом має  

бути не менше, ніж два рядки (2 натиски клавіші Enter). Відстань між 

рядками заголовку, а також між двома заголовками (наприклад, розділу та 

підрозділу) є такою, як у тексті. 

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту 

й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 

рядок тексту. 

 

Б. 4 ПЕРЕЛІКИ 

 

Переліки, при потребі, можуть бути наведені всередині пунктів або 

підпунктів. Перед переліком ставиться двокрапка. 

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру 

українського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи – тире (перший рівень 

деталізації). 

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські 

цифри з дужкою (другий рівень деталізації). 

 

Б. 5 НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК 

 

 Сторінки пояснювальної записки слід нумерувати арабськими 

цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації, включаючи додатки. Номер 

сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки арабськими 

цифрами без крапки в кінці. 

Якщо пояснювальна записка виконується на аркушах з рамкою, 

сторінки нумеруються відповідно до вимог ЕСКД. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок, але 

номер сторінки на ньому не проставляється. 

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включаються до 

загальної нумерації сторінок текстової навчальної роботи. 



 23 

Б. 6 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

слід розміщувати в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, де 

вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають 

бути посилання в тексті. 

 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені в 

пояснювальній записці, повинні відповідати стандартам ЕСКД. 

Фотознімки розміром менші, ніж формат А4, мають бути наклеєні на 

аркуші білого паперу формату А4. 

 Ілюстрації розміром більші, ніж формат А4, можна зменшити до 

формату А4 або їх можна розмістити на аркуші формату А3 і скласти його до 

формату А4. 

Ілюстрації можуть мати назву, яка розміщується під ілюстрацією. 

Ілюстрація позначається словом „Рисунок … – ”, яке разом з назвою 

ілюстрації розміщується після пояснювальних даних (підрисункового тексту) 

з абзацного відступу без крапки в кінці, наприклад, „Рисунок 3.1 – Схема 

розміщення”. Другий рядок назви ілюстрації починається з лівого краю 

тексту. 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених один від одного крапкою, наприклад, 

„Рисунок 3.1” – перший рисунок третього розділу. 

Якщо в роботі вміщено тільки одну ілюстрацію, вона нумерується, 

наприклад: „Рисунок 2.1” 

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, допускається 

переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій 

сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними зазначається: 

„Рисунок … , аркуш… ”. 

Ілюстрації додатків нумеруються окремо, у межах кожного додатку, 

наприклад, „Рисунок А.2” – другий рисунок додатку А. 

Б. 7 ВИНОСКИ 

 

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, 

допускається оформляти виносками. 

Виноски позначаються надрядковими знаками у вигляді арабських 

цифр (порядкових номерів) з дужкою. 

Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки. 

Знак виноски проставляється безпосередньо після того слова, числа, 

символу, речення, до якого подається пояснення, та перед текстом 

пояснення. 

Текст виноски вміщується під таблицею або в кінці сторінки і 

відокремлюється від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, 

проведеною в лівій частині сторінки. 
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Текст виноски розпочинається з абзацного відступу і друкується з 

мінімальним міжрядковим інтервалом шрифтом кегль 12. 

 

Зразок 

Цитата в тексті: „Він базується на використанні інтуїтивного 

прогнозування за методом Дельфи
1)

”. 

 

Відповідне подання виноски: 
_____________________ 

1) 
У стародавньому місті Дельфи жриці змагались у пророкуванні майбутнього. 

Метод, названий на честь цього міста, передбачав повну відсутність прямих контактів між 

експертами і початково використовувався для „прорікання” часу настання події. 

 

Б. 8 ТАБЛИЦІ 

 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюється 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. 

 

Зразок 

Таблиця 5.3 – Загальний навчальний час за програмою підготовки 

бакалавра та розподіл загального навчального часу за циклами підготовки 

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. 

 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 
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літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. 

Заголовки і підзаголовки граф подаються, як правило, в однині. 

 Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів 

на технічну документацію. 

 При виконанні пояснювальної записки з використанням персонального 

комп’ютера допускається у таблицях використовувати менший шрифт – 

кегль 12. 

Зразок оформлення таблиці і виноски 

  

У таблиці 4.1 наведені порівняльні експериментальні дані про час 

горіння крапель безводних і емульгованих палив на кварцовій підвісці. 

 

Таблиця 4.1 - Порівняльні дані з горіння крапель безводного і 

емульгованого мазуту 

 

Паливо 

Діаметр 

краплі, 

мм 

Температура 

середовища, 

°С 

Час 

горіння 

краплі, 

сек 

Відношення 

часу горіння 

краплі емульсії 

до часу горіння 

безводного 

палива 

Емульсія мазуту 

марки 60, Wp = 30% 
2,8 800 2,8  0,75

1)
 

Мазут марки 60 2,8 800 3,74  

Емульсія мазуту 

марки  60, Wp = 30%  
1,1 710 2,68 0,8

2)
  

Мазут марки 60 1,1 710 3,3  

Емульсія гасу, 

Wp=30% 
1,2 760 0,92 0,58 

Гас 1,2 760 1,59  

_______________ 
1)

 Час згоряння вуглецевого залишку не враховується. 
2) 

Час згоряння вуглецевого залишку враховується. 

 

Б. 9 ПРИМІТКИ 

 

 Примітки вміщуються за необхідності пояснення змісту тексту, 

таблиці або ілюстрації. 

Примітки розташовуються безпосередньо після тексту, таблиці чи 

ілюстрації, яких вони стосуються. 

Якщо у тексті всього одна примітка, то вона не нумерується. Слово 

„Примітка” друкується з великої літери з абзацного відступу, не 

підкреслюється, після слова „Примітка” ставиться крапка і з великої літери в 



 26 

тому ж рядку подається текст примітки. 

 

Зразок 

Примітка.____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Якщо в тексті декілька приміток, то вони нумеруються послідовно 

арабськими цифрами з крапкою. Після слова „Примітки” ставиться 

двокрапка і з нового рядка, з абзацу, після номера примітки з великої літери 

подається текст примітки. 

 

Б. 10 ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ 

 

 Формули та рівняння розташовуються безпосередньо після тексту, у 

якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули 

або рівняння має бути 1 вільний рядок (1 натиск клавіші Enter). 

Посилання на порядкові номери формул або рівнянь у навчальному 

тексті пояснювальної записки наводяться в дужках. 

 

Зразок 

Цитата в тексті: „Результати розрахунків за формулою (1.2) наведено в 

таблиці 3.2”. 

Формули і рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у 

додатках) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділів 

пояснювальної записки. Номер формули або рівняння складається з номера 

розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених один від 

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

Номер формули або рівняння зазначається на рівні формули або 

рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули чи рівняння, слід подавати безпосередньо під формулою в тій 

послідовності, у якій їх наведено у формулі чи рівнянні. 

Пояснення кожного символу та числового коефіцієнта слід подавати з 

нового рядка. Перший рядок пояснення розпочинається з абзацу словом „де” 

без двокрапки. Друге та інші пояснення – з абзацу. 

Розрахунки наводяться після пояснення символів числових 

коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння. 

Зразок 

 ƒ1 (x, y)= S1 , 

ƒ2 (x, y)= S2 . 

(1.1) 

(1.2) 
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Б. 11 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

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

подається в кінці курсової роботи, з нової сторінки. У відповідних місцях 

тексту мають бути посилання. 

Обсяг списку курсової роботи близько 20 документів [Дорошко, М. В. 

Оформление научного аппарата учебных и научных работ : для студентов, 

аспирантов и преподавателей / М. В. Дорошко, Л. А. Чех ; гл. ред. М. М. 

Калмыкова ; отв. за вып. В. И. Спирова ; Таврический нац. ун-т им. В. И. 

Вернадского, Научная б-ка. – Симферополь : Информ.-изд. отдел ТНУ, 2009. 

– 126 с.]. 

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). 

 

 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 р. 

 

Книга (без автора) 

 

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

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

 

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. 

 

Збірники  

 

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

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

 

Перекладні видання 

 

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

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

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 



 31 

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 / 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. 

 

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.  

 

Стаття з газети 
 

2 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. 
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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 20х14 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. 

3. 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. 

Б.12 ПОСИЛАННЯ 

 

Посилання на використану літературу подаються в тексті у квадратних 

дужках із зазначенням порядкового номеру в списку використаної 

літератури, наприклад,  „...у роботі [12] ...”. 

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, 

таблиці, формули, рівняння, додатки зазначаються їх номери. 

При посиланнях слід писати: „...у розділі 4...”, „...дивись 2.1...”, „...за 

3.4 ...”, „...відповідно до 2.3.4 ...”, „...на рис. 1.3 ...” або „...на рисунку 1.3 ...”, 

„.. у таблиці 3.2 ...”, „...за формулою (3.1) ...”, „...у рівняннях (1.23) − (1.25)...”, 

„ ... у додатку Б ...”. 
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Б.13 ДОДАТКИ 

 

 Додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної записки на 

її наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку посилань на них у 

тексті. 

Додаток розпочинається з нової сторінки і повинен мати заголовок. 

Слово „Додаток” та його заголовок друкуються малими літерами з першої 

великої посередині сторінки. 

 Відстань між словом „Додаток …” і заголовком додатку − два вільні 

рядки. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського 

алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, 

додаток Б і т. д. 

 Якщо в пояснювальній записці тільки один додаток, то він 

позначається як „Додаток А”. 

 Додатки повинні мати спільну з основним текстом наскрізну 

нумерацію сторінок. 

При необхідності текст додатку можна розділити на розділи, 

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

відповідно до вимог, наведених у розділі 4. У цьому разі перед кожним 

номером ставиться позначення додатку (літера) і крапка, наприклад, А.2 – 

другий розділ додатку А; Д.4.1.2  –  пункт 4.1.2 додатку Д;  Ж.1.3.3.4 – 

підпункт 1.3.3.4 додатку Ж. 

 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід 

нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок В.З – третій 

рисунок додатку В; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – 

перша формула додатку А. 

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне 

рівняння, вони нумеруються, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, 

формула (В.1). 

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, 

рівняння рекомендується писати: „... на рисунку А.1 ...”, „... в таблиці Б.3 ...”, 

„... за формулою (В.1) ...”, „... у рівнянні (Д.2) ...”. 

Додатки, як правило, виконуються на аркушах формату А4. 

Допускається оформляти додатки на аркушах іншого формату (А3, А1) 

відповідно до ГОСТ 2.301–68. Единая система конструкторской 

документации. Форматы. 
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Додаток В 

 

Теми курсової роботи 

 

1 Методи синтезу поліетилену та його властивості  

2 Методи синтезу поліпропілену та його властивості  

3 Методи синтезу поліізобутилену та його властивості  

4 Методи синтезу полістиролу та його властивості  

5 Методи синтезу полівінілхлориду та його властивості  

6 Методи синтезу полівініліденхлориду та його властивості  

7 Методи синтезу політетрафторетилену та його властивості  

8 Методи синтезу політрифторхлоретилену та його властивості  

9 Методи синтезу поліметилметакрилату та його властивості  

10 Методи синтезу поліакрилонітрилу та його властивості  

11 Методи синтезу карбамідоформальдегідних смол та їх властивості  

12 Методи синтезу новолачних фенолоформальдегідних смол та їх 

властивості 

13 Методи синтезу резольних фенолоформальдегідних смол та їх 

властивості 

14 Методи синтезу поліетилентерефталату та його властивості  

15 Методи синтезу поліефірмалеїнату та його властивості  

16 Методи синтезу полікарбонату та його властивості  

17 Методи синтезу алкідних полімерів та їх властивості  

18 Методи синтезу епоксидних смол та їх властивості  

19 Методи синтезу поліаміду та його властивості  

20 Методи синтезу полісилоксанів та їх властивості  

21 Методи синтезу полівінілового спирту та його властивості  

22 Методи синтезу полівінілацетату та його властивості  

23 Методи синтезу поліуретану та його властивості  

24 Методи синтезу полівінілацеталю та його властивості  

25 Методи синтезу поліхлоропрену та його властивості  

26 Методи синтезу поліформальдегіду та його властивості  

27 Методи синтезу меламіноформальдегідних смол та їх властивості 

28 Методи синтезу поліетиленадипінату та його властивості  

29 Методи синтезу фуранових смол та їх властивості  

30 Методи синтезу поліфениленоксиду та його властивості 

 

Примітка. Тему курсової роботи затверджує керівник, однак, розумна 

ініціатива студента завжди заохочується більшістю викладачів.  

Тому до вищенаведеного переліку тем, який містить завдання до 

найбільш розповсюджених класів полімерів, за попереднім согласуванням, 

можливо додавати інші теми.  
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