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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Стандарт регламентує оформлення текстової документації студентами в на-

вчальному процесі на кафедрі автоматики та управління в технічних системах при 

виконанні всіх видів текстових документів. 

Текстові документи відповідно до ГОСТ 2.105-95 – «ЕСКД. Общие требо-

вания к текстовым документам» поділяються на документи що мають: 

– суцільний текст; 

– текст, розбитий на графи (ГОСТ 2.106-96). 

Дійсний стандарт призначений для документів, що мають суцільний текст. 



5 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Стандарт відповідає: 

– міждержавним стандартам: 

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

ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы»; 

– державним стандартам України: 

ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і пра-

вила оформлення»; 

ДСТУ 1.5:2003 «Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до 

змісту нормативних документів». «Державна система стандартизації України. Зага-

льні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів». 
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3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

В навчальному процесі можуть бути використані наступні види текстових до-

кументів: 

– звіти – до лабораторних, контрольних та домашніх робіт, за результатами 

проходження практики; 

– пояснювальні записки – до курсових та дипломних проектів, кваліфікацій-

них робіт та магістерських дисертацій. 

Проект (курсовий або дипломний) представляє собою комплекс текстових та 

графічних документів та відповідає вимогам міждержавних стандартів Єдиної Сис-

теми Конструкторських документів (ЄСКД), Єдиної Системи програмних докумен-

тів (ЄСПД) та ін. Текстові документи у проектах (зазвичай пояснювальні записки) 

оформлюються за вимогами ГОСТ ЄСКД 2.105-95. 

Робота (курсова, бакалаврська, магістерська) відповідає звітам про роботи (до-

слідження, розроблення) або окремі етапи робіт, що виконуються у сфері науки і те-

хніки відповідно до національного стандарту ДСТУ 3008-95. 

У стандарті кафедри уніфіковані вимоги до оформлення текстової документа-

ції проектів та робіт за виключенням наступних моментів: 

– для проектів – представлення текстового документу на стандартних арку-

шах формату А4 з рамкою та основним написом (кутовим штампом) за формами 2 

(перший лист «Зміст») та 2а (наступні) за ГОСТ 2.104–2006; 

– для робіт – представлення текстового документу на стандартних аркушах 

формату А4 без рамки та основного напису; 

– оформлення текстової документації бакалаврських робіт проводиться від-

повідно до вимог стандарту ЄСКД ГОСТ 2.105 – 95 на листах формату А4 з рамками 

та кутовими штампами за формами 2 та 2а ГОСТ 2.104–2006 (рішення засідання ка-

федри, протокол № 4 від 19.12.2007 р.). Перший лист «Зміст» за формою 2, наступні 

– за формою 2а (за вимогами оформлення для проектів) (додаток В). 

Більш докладно у відповідних розділах. 

Таблиця 1 – Загальні вимоги до текстових документів 
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Проекти курсові та дип-

ломні 
Бакалаврська робота 

Звіти, курсові роботи, 

магістерські дисертації 

Виконуються на форматах відповідно до ГОСТ 

2.104-2006 (рамка, основний напис) номер сторін-

ки у кутовому штампі 

На аркушах А4, номер 

сторінки правий верхній 

кут 

Ілюстративний матеріал – рисунки, схеми, діаграми та ін. у тексті або у дода-

тках відповідно до стандартів ЄСКД, ЄСПД, АСУ, ДБН… 



8 

 

4 СТРУКТУРА ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ 

 

У загальному випадку текстовий документ може мати наступні складові: 

– титульний аркуш; 

– анотація (реферат); 

– зміст (не нумерується); 

– перелік скорочень, умовних позначень, термінів (при необхідності, не ну-

мерується); 

– вступ (не нумерується); 

– розділи, які розкривають основний зміст роботи (нумеруються); 

– загальні висновки (не нумерується); 

– список літератури (перелік посилань) (не нумерується); 

– додатки (А, Б, В…) (Текст програм, розрахунки, результати моделювання, 

ілюстративний матеріал, який не ввійшов у основну частину роботи, та ін.). 

В залежності від призначення документа можуть бути додані або виключені 

деякі елементи. 
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5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

5.1 Загальні вимоги 

 

У текстовому документі необхідно дотримуватись: 

– рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення інформації 

впродовж усього викладу; 

– всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними, чіткими, 

нерозпливчастими впродовж усього документу; 

– додаткові інтервали перед та після абзацу не допускаються; 

– не дозволяється вживати для одного і також поняття різні науково-технічні 

терміни, що близькі за змістом (синоніми), а також іноземні слова та терміни при 

наявності рівнозначних термінів в українській мові; 

– прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у тексті на-

водять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити на-

зви організацій у перекладі на мову роботи, додаючи (при першій згадці) оригіналь-

ну назву; 

– скорочення слів і словосполучень відповідно до чинних стандартів з біблі-

отечної та видавничої справи; 

– структурні елементи «АНОТАЦІЯ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», 

«ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують, їх назви правлять за заго-

ловки структурних елементів і розміщують посередині рядка; 

– абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього документу і 

дорівнювати п’яти знакам; 

– документ виконують за допомогою комп’ютерної техніки на одному боці 

аркуша білого паперу, з розрахунку не більше 30 рядків на сторінці за умови рівно-

мірного її заповнення (шрифт ТIMES NEW ROMAN-14; інтервал – полуторний); 

– залежно від особливостей і змісту текстовий документ може включати фо-

рмули, таблиці, ілюстративний матеріал (рисунки, схеми, графіки, фотографії та ін.); 
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– оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх вико-

нання повинно відповідати вимогам стандартів з урахуванням можливостей 

комп’ютерної техніки. 

 

5.2 Розміщення матеріалу 

 

Для проектів 

– відстань від рамки формату до границь тексту слід лишати на початку та в 

кінці рядка 3–5 мм. Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої 

або нижньої рамки формату повинна бути 10 мм, абзацний відступ 5 символів (при-

клад розміщення тексту на сторінці наведено у додатку А). 

Для робіт 

– текст слід друкувати, додержуючись відступу від краю аркуша вгорі, ліво-

руч та знизу — 20 мм, праворуч — 10 мм (приклад розміщення тексту на сторінці 

наведено у додатку Б). 

 

5.3 Нумерація сторінок документу 

 

Сторінки документу слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись на-

скрізної нумерації впродовж усього тексту. 

Нумерації сторінок документу починається з титульної сторінки, а проставля-

тися на аркушах починаючи зі сторінки «ЗМІСТ». 

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної 

нумерації сторінок текстового документу. 

Розміщення номеру сторінки: 

– для проектів – у відповідній позиції кутового штампу; 

– для робіт – у правому верхньому куту сторінки без крапки в кінці. 
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5.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

 

Текстові документи діляться на розділи, підрозділи і при необхідності на пун-

кти.  

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення роботи і поз-

начатися арабськими цифрами без крапки в кінці і бути записані посередині строки, 

наприклад, 

 

«1 ОГЛЯД ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ …» 

«2 РОЗРАХУНКИ …» і т. п. 

 

Кожний новий розділ починається з нової сторінки. 

Остання сторінка розділу повинна бути заповнена мінімум наполовину.  

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу та 

мати заголовки, що розміщаються з абзацного відступу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підроз-

ділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, напри-

клад, 1.1(перший підрозділ першого розділу), 1.2 і т. д 

Кожен підрозділ починається з нового абзацу .  

Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не 

мають.  

Якщо документ має підрозділи, то нумерація пунктів повинна бути в межах 

підрозділу та номер пункту повинен складатися з номерів розділу , підрозділу і пун-

кту, розділених крапками, наприклад: 

 

«2 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 

2.1 Апарати, матеріали та реактиви 

 

2.1.1 Матеріали (Приклад нумерації першого підрозділу другого розділу)». 
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Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або під-

розділу. 

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або 

з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, ві-

докремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.2 

(другий пункт першого розділу), або 1.1.2 (другий пункт першого підрозділу першо-

го розділу) і т. д. 

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком дода-

тків, порядковими номерами. 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозді-

лу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених 

крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д. 

Після номера підпункту крапку не ставлять. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається 

з одного підпункту, його нумерують. 

 

5.5 Заголовки розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати 

заголовки. 

Заголовки розділів друкуються прописними (великими) літерами і розміщу-

ються посередині рядка без крапки в кінці. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу 

і друкувати з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи. 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. 

Перенесення слів у заголовку розділу, підрозділу не допускається. 

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути з інте-

рвалом у один рядок. 

Відстань між рядками заголовку, а також між двома заголовками (розділ – 

підрозділ) приймають такою, як у тексті.  
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Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й під-

пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї відсутні або розміщено тільки 

один рядок тексту. 

 

5.6 Переліки 

 

Всередині пунктів або підпунктів можуть бути приведені переліки. Перед ко-

жною позицією переліку слід ставити дефіс або при необхідності посилання в тексті 

документа на одне з перерахувань – малу літеру української абетки, після якої ста-

виться дужка. Для подальшої деталізації перерахувань необхідно використовувати 

арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис здійснюється з абзацного відс-

тупу (другий рівень деталізації). Наприклад: 

 

«2.1 Розробка схем …:  

а) умовні графічні позначення електронних компонентів при виконанні прин-

ципових схем: 

1) транзистори відповідно до …. 

2) мікросхеми відповідно до таблиці … 

б) позиційні позначення електронних компонентів; 

в) розміщення на схемі.» 

 

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного ві-

дступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого 

рівня.  

 

5.7 Оформлення ілюстрацій 

 

Всі ілюстрації (кресленики, графіки, схеми, діаграми, фотознімки і т. д.) нази-

ваються рисунками. Ілюстрації слід розміщувати у документі безпосередньо після 

тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.  
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На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі.  

Вище і нижче кожної ілюстрації повинен бути залишен один вільний рядок. 

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у робо-

ті дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права (надавати відо-

мості про першоджерело). 

Кресленики, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають ві-

дповідати вимогам національних стандартів «Єдиної системи конструкторської до-

кументації», «Єдиної системи програмної документації» та ін. 

Фотознімки можуть бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4. 

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. 

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунко-

вий текст).  

Ілюстрація позначається словом «Рисунок» та номером і назвою, які розміщу-

ються після пояснювальних даних посередині рядка без абзацного відступу та крап-

ки в кінці, наприклад, 

 

Рисунок 3.1 – Схема розміщення 

 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу або всієї роботи за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 

При нумерації у межах розділу номер ілюстрації складається з номера розділу 

і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, «Рисунок 

3.2» – другий рисунок третього розділу. 

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші 

сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на 

кожній сторінці, і під ними позначають: «Рисунок ___, аркуш ___».  
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5.8 Побудова таблиць  

 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць відповідно до 

рисунку 1. 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також 

лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх ві-

дсутність не утруднює користування таблицею. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згаду-

ється вперше, або на наступній сторінці. 

На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в ме-

жах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. 

 

 

Рисунок 1 – Структура таблиці 

 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, ві-

докремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» – перша таблиця другого розділу.  
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Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої вели-

кої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці 

(рис.1).  

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю 

поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або перено-

сячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її 

головку і боковик. 

При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти 

відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій 

частині таблиці. 

Слово «Таблиця _____» вказують один раз зліва над першою частиною табли-

ці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці _____» з зазначенням но-

мера таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, 

якщо вони складають одне речення з заголовком. 

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці 

заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки 

граф указують в однині. 

 

5.9 Примітки 

 

Примітки вміщують у роботі за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці 

або ілюстрації. 

Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких 

вони стосуються, і друкують з великої літери та абзацу. 

Одну примітку не нумерують. 

Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкрес-

люють, після слова «Примітка» ставлять тире і з великої літери в тому ж рядку по-

дають текст примітки. 
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Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами. Після слова 

«Примітки» з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають 

текст примітки.  

Приклад:  

 

Примітка – ___________________________  

Примітки  

1 ______________  

2______________  

 

Примітки до таблиці розміщують у кінці таблиці над лінією, що позначає кі-

нець таблиці.  

 

5.10 Представлення формул та рівнянь 

 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони 

згадуються, посередині сторінки, симетрично відносно берегів формату сторінки. 

Вище і нижче кожної формули або рівняння має бути залишений один вільний 

рядок. 

Формули і рівняння у тексті (за винятком формул і рівнянь, наведених у дода-

тках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. 

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового но-

мера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – 

третя формула першого розділу. 

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в ду-

жках у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули 

чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій 

вони наведені у формулі чи рівнянні. 
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Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з 

нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокра-

пки. 

Приклад: 

Відомо, що відповідно до закону Ома струм визначається як 

 

 І = U/R,  (4.1) 

 

де U – напруга; 

R – опір. 

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на 

знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного ря-

дка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосо-

вують знак «×».  

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють ко-

мою.  

Приклад: 

 

 f1(x,y) = S1, S1 ≤ S1max, (4.2) 

 f2(x,y) = S2 і S2 ≤ S2max. (4.3) 

 

5.11 Посилання 

 

При написанні документів виникає необхідність посилання на інформацію, що 

може бути розміщена як в інших місцях поточного документу, так і в сторонніх 

джерелах. 

В межах поточного документу найчастіше посилання створюються на розділи, 

підрозділи, пункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки із зазначенням 

їх номеру.  
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При посиланнях слід писати: «... у розділі 4 ...», «... дивись 2.1 ...», «... за 3.3.4 

...», «... відповідно до 2.3.4.1 ...», «... або ... на рисунку 1.3 ...», «... у таблиці 3.2 ...», 

«... за формулою (3.1) ...», «... у рівняннях (1.23) – (1.25) ...», «... у додатку Б ...». 

При написанні документів виникає необхідність використання інформації з 

сторонніх джерел – при аналізі стану предметної галузі чи принципів побудови сис-

тем чи їх компонентів, для підтвердження власних аргументів або для критичного 

аналізу того чи іншого друкованого твору та в багатьох інших випадках. Принципи 

авторського права вимагають, щоб в таких випадках була визначена можливість 

звернутися до першоджерел. Це забезпечується системою посилань. 

Посилання, в бібліографічному розумінні цього слова, означає вказівку на 

джерело інформації (книгу, статтю, документ тощо). Воно є обов'язковим, якщо в 

роботі наведено цитату чи якісь важливі або оригінальні фактичні (цифрові) дані, 

принципові положення або точки зору різних авторів. Посилання на зовнішні дже-

рела можуть бути представлені у вигляді посилань на джерело взагалі, що внесено у 

«ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» або у вигляді цитати. Перший підхід 

більш притаманний технічній сфері, а цитування більш соціально-економічній. 

Посилання в тексті роботи на запозичені джерела зазвичай робиться в кінці 

речення та позначається порядковим номером у квадратних дужках за списком ви-

користаної літератури (переліком посилань), наприклад, «... у роботах [1–7] ...». По-

силання на конкретні сторінки слід наводити після номера джерела через кому з ма-

ленької літери «с.»), наприклад: [1, с. 5]. Якщо посилання на кілька праць, вони роз-

діляються крапкою з комою: [1, с. 5; 6, с. 25–33]. 

Цитати звичайно наводять: 

 для підтвердження власних аргументів; 

 як посилання на авторитетне джерело; 

 для критичного аналізу того чи іншого твердження. 

Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тек-

сту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні до-

пускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. 
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Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо 

перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається. 

Якщо використовується цитування, то цитата надається у лапках і одразу після 

неї у квадратних дужках подається номер посилання, наприклад «…роботи» [5]. 

 

5.12 Оформлення списку використаних джерел 

 

Перелік використаних джерел починають з нового аркуша з зазначенням звер-

ху посередині сторінки «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». Далі вказується 

на мові оригіналу (українська, російська, англійська і т. д.) конкретна їх назва. Дже-

рела записуються у перелік відповідно до послідовності посилань у основному текс-

ті незалежно від мови (рідна чи іноземна). Форма бібліографічного опису повинна 

відповідати чинному стандарту ГОСТ 7.2. Обов’язковим елементами опису є прі-

звища та ініціали авторів, назва, місце видання, видавництво, рік видання, кількість 

сторінок. Більш докладно у додатку В. 

 

5.13 Оформлення додатків 

 

Додатки необхідно оформлювати як продовження роботи на її наступних сто-

рінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи по-

силань на них у тексті роботи. 

Додатки можуть бути обов'язковими та інформаційними. 

Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідкового характе-

ру. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням нагорі посередині 

сторінки слова «Додаток» і його позначення, а під ним в дужках для обов'язкового 

додатку пишуть слово «обов'язкове», а для інформаційного - «рекомендований» або 

«довідковий». 

Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично щодо тексту з 

прописної букви окремим рядком.  
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Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Ґ, Є, З, I, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» i т. д.  

Один додаток позначається як додаток А.  

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторі-

нок. 

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти 

i підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку відповідно до вимог 4.3. 

У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) i крапку, 

наприклад: А.2 – другий розділ додатку А.  

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

вати в межах кожного додатку, наприклад «таблиця А.2» – друга таблиця додатку А. 

Якщо в додатку тільки одна ілюстрація, одна формула, одне рівняння, одна 

таблиця, то їх все одно нумерують, наприклад «Рисунок А.1»  

В посиланнях у тексті на ілюстрації i т. д., рекомендується писати «На рисун-

ку А.2». 

Переліки та примітки в тексті додатку оформлюють i нумерують згідно до ви-

мог пунктів 5.6, 5.9. 

Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатись незалежно від 

тих, які цитують в основній частині роботи, i повинні бути перелічені наприкінці 

кожного додатку в переліку посилань.  

Форма цитування, правила складання переліку посилань i виносок повинні бу-

ти аналогічними прийнятими у основній частині роботи. Перед номером цитати i ві-

дповіднім номером у переліку посилань i виносках ставлять позначення додатку. 

  



22 

 

Додаток А 

Приклад оформлення сторінки проекту 
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Додаток Б 

Приклад оформлення сторінки роботи 
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Додаток В 

Оформлення переліку використаних джерел 

 

Зауваження: 

– усі елементи бібліографічного опису пишуться з малої літери крім перших 

слів кожної області та заголовків у всіх описах; 

– при описі двох і трьох авторів прізвище тільки першого автора пишуть пе-

ред заголовком, а після скісної риски пишуть усіх авторів; 

– за наявності більше трьох авторів в області відповідальності (за скісною 

рискою) пишуть лише першого автора (за бажанням можна писати всіх авторів) та 
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