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1. Загальні положення 

Згідно з навчальним планом спеціальності "Комп'ютерні науки" на 
завершальному етапі підготовки фахівців за освітнім рівнем "бакалавр" 
студентом виконується дипломна робота.  

Дипломна робота бакалавра (ДРБ) – випускна самостійна робота 
студента, яку він захищає на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). 
ДЕК на основі загальної якості БКР, рівня її захисту вирішує питання про 
присвоєння випускникові кваліфікації "фахівець з інформаційних технологій". 

 

2. Тематика робіт 

Тема ДРБ закріплюється за кожним студентом індивідуально. Тема БКР, 
яка передбачає розв’язання складних завдань, може закріплюватися за групою з 
2-3 студентів під загальним керівництвом викладача університету чи 
кваліфікованого спеціаліста. У таких випадках в завданні на ДРБ повинно бути 
вказано, які конкретні завдання комплексної теми розв’язує кожний студент.  

У ДРБ повинно бути самостійно виконано розробку програмного 
забезпечення, оформлено пояснювальну записку (ПЗ) відповідно до стандартів 
та вимог. 

ДРБ, як правило, можуть бути таких типів: 
а) робота, орієнтована на розробку (розвиток) програмного забезпечення 

для автоматизації інформаційних потоків підприємств і організацій; 
б) робота, орієнтована на розробку (розвиток) засобів програмного 

забезпечення комп’ютерних систем, обчислювальних комплексів та мереж. 
Наявність різних типів ДРБ дозволяє організувати проектування кількома 

студентами складного об’єкта. 
Напрямами для формулювання тем  типу а) можуть бути: 
− розробка проблемно-орієнтованих програмних продуктів для 

автоматизованих управляючих, контролюючих, діагностуючих систем 
(підсистем), навчально-тестових систем; 

− розробка проблемно-орієнтованих програмних продуктів для 
систем електронної комерції; 

− розробка проблемно-орієнтованих програмних продуктів для 
систем (підсистем) автоматизації певної сфери діяльності (електронний 
документообіг, бухгалтерія, відділ кадрів, бібліотека, відділ маркетингу  тощо); 

− розробка проблемно-орієнтованих програмних продуктів для 
систем (підсистем) САПР; 

− розробка веб-сервісу. 
        Напрямами для формулювання тем  типу б) можуть бути: 
− розробка інформаційного забезпечення (або його елементів) для 

автоматизованих систем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

− розробка програмного забезпечення для ЕОМ, мереж ЕОМ, 
спеціалізованих обчислювальних систем; 

− розробка програмного забезпечення для безпечної передачі 
інформації, для захисту інформації робочої станції; 

− розробка програмного забезпечення для діагностування 
комп’ютерних систем, мережі та її елементів; 

− розробка програмного забезпечення для автоматизованого 
адміністрування мережі; 

− розробка програмного забезпечення для забезпечення відео 
конференцій, ІР – телефонії; 

− розробка системного програмного забезпечення. 
Робота повинна містити вихідні тексти програм з коментарями, 

результати тестування (функціонування) програм, екранні форми програм. 
Графічна частина роботи може містити такі листки (презентація в 

Microsoft PowerPoint): 
− структурні схеми програмного забезпечення; 
− схеми алгоритмів окремих програм і підпрограм; 
− схеми інформаційних потоків; 
− результати розрахунків пропускної здатності (продуктивності), 

обсягу пам’яті системи та інших характеристик; 
− екранні форми. 
У роботах розробляються питання технології проектування, 

налагодження та тестування програм, оцінюється надійність програм і 
програмно-апаратного комплексу. 

 

3. Загальний порядок виконання 

Виконання ДРБ передбачає наступні етапи: 
1. підготовчий - починається з отримання студентом завдання на 

ДРБ.  
Студент повинен:  
− систематизувати та поповнити свої техніко-економічні знання і 

практичні навички на підставі вивчення конкретних матеріалів з теми ДРБ.  
− підібрати необхідний матеріал для дипломної роботи;  
− розробити технічне завдання на розробку програмного продукту, 

згідно із темою дипломної роботи; 
2. основний – починається після узгодження плану ДРБ з керівником  

та закінчується перед виходом на  переддипломну практику. Студент виконує 
роботу в чернетках, керуючись вказівками керівника та консультантів роботи; 

3. заключний  – оформлення ДРБ відповідно до встановлених вимог, 
отримання підписів керівника, всіх консультантів при попередньому розгляді 
роботи на засіданні випускової кафедри та рецензування закінчується за два 
тижні до захисту дипломної роботи. 
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Перед початком виконання ДРБ дипломник повинен скласти календарний 
графік роботи на весь період із встановленням черговості виконання окремих 
етапів і після узгодження з керівником подати на затвердження завідувачу 
випускової кафедри. 

Консультанти перед початком дипломного проектування складають 
розклад консультацій з окремих розділів ДРБ: охорона праці та навколишнього 
середовища. Зустрічі студентів з керівником і консультантами відбуваються в 
міру необхідності у дні проведення консультацій. 

Студент зобов’язаний один раз на два тижні відвідувати обов’язкові 
консультації, на яких звітує про стан виконання ДРБ керівнику, який у міру 
необхідності повідомляє про стан виконання роботи завідувачу випускової 
кафедри. Для раціонального використання часу консультацій, питання, що 
виноситься студентом на консультацію, повинні бути продуманими та 
конкретними. 

На засіданнях випускової кафедри систематично (один раз на місяць) 
обговорюються питання про хід дипломного проектування, а також, за 
необхідності, звіти окремих дипломників. При систематичному невиконанні 
студентом графіка роботи випускова  кафедра може ставити перед ректором 
університету питання про відрахування такого студента з університету. 

 

4. Структура пояснювальної записки 

 

Рекомендований обсяг роздрукованої на принтері пояснювальної записки 
повинен складати не менше 60-80 сторінок тексту. У цю кількість сторінок 
не включаються додатки, крім їх титульної сторінки. 

Пояснювальна записка повинна у короткій і чіткій формі розкривати 
творчий задум роботи, включати методи дослідження, використані методи 
розрахунку, розрахунки, описи проведених експериментів, їх аналіз і висновки, 
техніко-економічне порівняння варіантів і супроводжуватись ілюстраціями, 
графіками, діаграмами, схемами тощо. 

Під час дипломного проектування розробляються наступні питання: 
системотехнічні, конструкторські, технологічні, загального та спеціального 
програмного забезпечення, програмних експериментів, комп’ютерного 
моделювання,  охорони праці в галузі. 

Перелік розглянутих у конкретній роботі питань і рівень їх розробки 
повинні бути визначені у завданні на дипломне проектування, виходячи з умов 
повного розкриття теми, спеціалізації дипломника та доведення розробки до 
практичних інженерних рішень. 

Склад пояснювальної записки визначається завданням на ДРБ. 
Рекомендується наступний склад пояснювальної записки (зміст теоретичної та 
практичної частини в кожному окремому випадку згідно із завданням на ДРБ 
узгоджується з керівником роботи): 
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ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ  
ЗАВДАННЯ  
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБОТИ  
АНОТАЦІЯ 
ЗМІСТ 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 
1.1 Аналіз діяльності підприємства для якого чи на базі якого 

здійснюється розробка.  
1.2 Аналіз аналогічних програм, баз даних, систем; постановка задачі, 

обґрунтування вибраного напряму та вибір методів рішення. 
1.3 Вимоги до мов програмування чи баз даних, їх вибір, вимоги до 

апаратно-програмного комплексу. 
1.4 Математична (інформаційна) модель або алгоритм.  
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
2.1 Зовнішній опис програмного засобу. 
2.2 Особливості використання мов програмування, баз даних; особливості 

технологій, програмного забезпечення.  
2.3 Структура автоматизованої системи (підсистеми), бази даних, 

програми.  
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 
3.1 Побудова блок-схем модулів програми.  
3.2 Опис розробленого програмного (інформаційного) забезпечення 

обчислювальних систем. 
3.3 Інструкція користувача з інсталяції та використання програмного 

забезпечення. 
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 
РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
Пояснювальна записка за рекомендацією керівника і консультантів може 

містити інші розділи, залежно від теми та направлення роботи. Вона може 
включати, наприклад, наступні розділи: Моделювання потоків даних; 
Моделювання даних;  Опис предметної області; Побудова діаграми "сутність-
зв’язок"; Нормалізація даних; Розробка багатошарової архітектури 
клієнт/сервер; тощо. 

Титульний аркуш ДРБ містить найменування навчального закладу; 
випускової кафедри, де виконувалась робота; назву дипломної роботи, курс, 
групу та спеціальність, прізвище, ім’я, по-батькові автора роботи, прізвище, 
ім’я, по-батькові наукового керівника, його посаду, науковий ступінь, місто та 
рік виконання. 
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Завдання на дипломну роботу повинно включати назву теми, початкові 
дані, вимоги до ДРБ, перелік розроблюваних питань, обсяг графічної частини 
роботи (з переліком обов’язкових листків). У завданні вказуються прізвища 
консультантів з окремих розділів роботи. Завдання підписується студентом, 
керівником і консультантами ДБР.  

В АНОТАЦІЇ (обсяг 1 сторінка) подаються призначення розробленого 
програмного продукту, короткі відомості про ДРБ, які повинні бути достатніми 
для прийняття рішення про доцільність звертання до пояснювальної записки. 
Анотація повинна містити відомості про обсяг пояснювальної записки 
(кількість сторінок, таблиць, малюнків), ключові слова. 

Не рекомендується застосовувати в анотації не загальноприйняті терміни 
та скорочення. 

Титульний аркуш пояснювальної записки готової ДРБ після заповнення 
підписується студентом-дипломником, керівником, консультантами та 
завідувачем кафедри.  

У ЗМІСТІ послідовно вказують вступ, всі наявні у записці заголовки 
розділів, підрозділів, висновки, список використаних джерел, додатки та 
вказують номери сторінок, з яких вони починаються. 

Вступ – початок викладення змісту пояснювальної записки. Заголовком 
повинно бути слово "ВСТУП", написане окремим рядком. У вступі (1-2 
сторінки) студент повинен охарактеризувати сучасний стан проблеми, задачі, 
питання, які розробляються у ДРБ, обґрунтувати практичну чи наукову 
актуальність і значимість теми, новизну; сформулювати об'єкт і предмет 
дослідження, основну мету та конкретні завдання ДБР; виділити методи 
досліджень; вказати призначення та характеристику об’єкта проектування та 
галузь використання розроблених програмних рішень, висновків і 
рекомендацій. 

У розділі "АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА" (до 20 сторінок) необхідно 
ґрунтовно та систематично викласти сучасний стан проблеми, задачі, питання, 
які необхідно розв’язати у роботі. Відомості, включені в аналітичний огляд, 
повинні об’єктивно оцінювати досягнутий на даний час науковий (науково-
технічний) рівень за темою роботи, допомагати правильно вибрати шляхи та 
засоби досягнення поставленої у завданні мети. 

Огляд проводиться на підставі навчальної літератури, монографій, 
вітчизняних і зарубіжних періодичних видань, у тому числі, іноземними 
мовами, реферативних журналів, із врахуванням кращих технологічних і 
виробничих досягнень. В аналітичний огляд необхідно включати лише 
матеріал, який відноситься до теми. Суперечливі дані, наведені у різних 
джерелах інформації, повинні бути проаналізовані та оцінені з особливою 
увагою. 

Тут проводиться аналіз діяльності підприємства для якого чи на базі 
якого здійснюється розробка (досліджуються прикладна галузь, системні 
вимоги, наявне чи потрібне апаратне та програмне забезпечення, обсяг, формат, 
напрями інформаційних потоків, функціональний опис вихідного об’єкту (для 
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проектування чи функціонування якого розроблюється автоматизована 
система); проводиться аналіз аналогічних програм, баз даних, систем; 
здійснюється постановка задачі, обґрунтування вибраного напряму та вибір 
методів рішення; ставляться вимоги до мов програмування чи баз даних, їх 
вибір, вимоги до апаратно-програмного комплексу; створюється математична 
(інформаційна) модель або алгоритм, розробляються попередні структури бази 
даних і програма; 

У розділі "ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА" (до 20 сторінок) слід навести: 
прикладну теоретичну частину; особливості використання мов програмування, 
баз даних; особливості технологій, апаратного та програмного забезпечення; 
структуру автоматизованої системи (підсистеми); 

У підрозділі "Зовнішній опис програмного засобу" наводяться 
теоретичні відомості, пов’язані з прикладним використанням програми чи 
системи в певній галузі народного господарства (статистика, технології). 
Розробляється специфікація якості та функціональна специфікація. 

У підрозділі "Особливості використання мов програмування, баз 
даних, технологій, програмного забезпечення" наводяться теоретичні 
відомості, пов’язані з розробкою програми (використані технології, характерні 
зв’язки, методи, функції, процедури).  

У підрозділі "Структура автоматизованої системи (підсистеми), 
бази даних, програми" наводяться переваги вибраної схеми розроблюваної 
програми порівняно з іншими схемами. Проводиться мотивована оцінка 
прийнятої схеми з наукового (технічного) погляду. Обґрунтування вибраного 
напряму (методу, алгоритму, структурної і функціональної схем, необхідних 
програмних засобів) повинно враховувати рекомендації та результати роботи, 
наведені в аналітичному огляді та теоретичній частині. 

У розділі "ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА" (до 25 сторінок) описується 
розробка системотехнічних, інформаційних, програмних, апаратних складових 
автоматизованої системи. 

У підрозділі "Побудова блок-схеми програми" наводиться детальний 
опис вибраних структурної, функціональної блок-схем. 

У підрозділ "Опис розробленого програмного (інформаційного) 
забезпечення обчислювальних систем" необхідно включати алгоритм 
рішення, структурну схему взаємодії модулів або блок-схему програми, тексти 
процедур, функцій, сценаріїв. Слід вказувати конкретну програмно-апаратну 
платформу, на якій виконувалась розробка програм або розрахунки. 

Тексти програм включають у додатки до пояснювальної записки. В цьому 
розділі наводяться лише окремі характерні модулі програм з екранними 
формами.  

У підрозділі "Інструкція користувача з використання програмного 
забезпечення" коротко пояснюється процес інсталяції програмного 
забезпечення та робота з ним. 

У розділі "ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА" (до 7 
сторінок) розглядаються питання відповідно пов’язані з календарним 
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плануванням та визначенням етапів та завдань проектної діяльності, оцінкою 
вартості виконаного проекту з розробки програмного засобу. При виконанні 
цього розділу бажано використовувати програмне забезпечення автоматизації 
процесів керування проектами, наприклад MS Project та OpenProj. 

У розділі "ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА" (до 7 сторінок) розглядаються питання відповідно до 
завдання, яке видається консультантом з даного розділу додатково до завдання 
на ДРБ. Питання охорони праці та техніки безпеки враховуються в усіх 
розділах роботи. Доцільно також приділити увагу питанням екології та охорони 
навколишнього середовища. 

На завершення ДРБ студент коротко подає основні висновки. Заголовок 
цього розділу – слово "ВИСНОВКИ", надруковане окремим рядком 
(порядковий номер не присвоюється). У розділі наводяться: коротка викладка 
показників, отриманих при розробці, оцінка результатів (їх відповідність 
вимогам завдання на ДРБ), вказуються напрями подальшої роботи над темою 
чи мотивується недоцільність її продовження; вказуються статті, авторські 
свідоцтва (заявки), доповіді і повідомлення, опубліковані, підготовлені до 
друку в процесі виконання ДРБ. У висновках студент вказує, яку частину 
роботи він виконав самостійно. 

У "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" (не присвоюється 
порядковий номер) в алфавітному порядку включають усі джерела, використані 
студентом під час виконання ДРБ (в тому числі, веб-ресурси), кількістю 10-20, 
не менше 5 з яких видані в останні 5 років. 

У разі необхідності у записку включають перелік скорочень, символів і 
спеціальних термінів, а також їх визначення (пояснення). 

У "ДОДАТКИ" рекомендується включати допоміжний матеріал, який 
робить громіздкою основну частину пояснювальної записки. Допоміжними 
матеріалами вважаються: 

− проміжні математичні викладки, розрахунки, таблиці допоміжних 
цифрових даних; 

− діаграми, схеми, ілюстрації допоміжного характеру; 
− блок-схеми алгоритмів, тексти програм, результати комп’ютерних 

розрахунків; 
− інструкції, методики, розроблені у процесі виконання ДБР; 
− описи окремих програмно-технічних рішень, розробка яких не обумовлена 

завданням на ДРБ. 
Теми ДРБ характеризуються великою різноманітністю, тому 

співвідношення кількості сторінок окремих розділів у різних роботах можуть 
коливатися у деяких межах. Керівник ДРБ, враховуючи специфіку роботи, 
може рекомендувати студентові змінювати обсяг певного розділу. 

Обсяг розрахункового матеріалу повинен перевищувати обсяг 
оглядового матеріалу. 
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5. Оформлення пояснювальної записки 

Пояснювальна записка повинна бути роздрукована на принтері без 
граматичних, орфографічних, стилістичних помилок та переплетена у тверду 
палітурку. В усіх випадках текст розміщується на одній стороні аркуша 
формату А4. 

Пояснювальна записка повинна бути виконана  українською мовою. 
При першій згадці у тексті іноземних фірм, маловідомих прізвищ або 

географічних назв їх пишуть в українській транскрипції та мовою оригіналу. 
Рамку формату аркушів пояснювальної записки ДРБ не наносити.  
На аркушах пояснювальної записки необхідно залишити береги з усіх 

чотирьох сторін. Розмір лівого берега – 30 мм, правого – 15 мм, верхнього і 
нижнього – 20 мм.  

При наборі тексту міжрядковий інтервал – 1,5. Шрифт – Times New 
Roman (14 кегль). Назви розділів -Times New Roman Bold (16). Для фрагментів 
або повних текстів програм - шрифт Courier New (12). Шрифт, висота, 
міжрядковий інтервал в додатках не нормується. 

Схеми і рисунки виконуються в графічному редакторі. Якість виконання 
записки (тексту, ілюстрацій) повинна забезпечувати можливість зняття 
ксерокопії.  

У випадку, якщо ДРБ вже зшита, але виявлені неточності та помилки 
оформлення у записці вони повинні бути виправлені від руки креслярським 
шрифтом (чорнилом, пастою чи тушшю чорного кольору) або після акуратної 
підчистки, заклеювання чи покриття спеціальними фарбами, лаком, білою 
стрічкою. Помарки, сліди виправлень, розриви паперу не допускаються. На 
одній сторінці повинно бути не більше п’яти виправлень.  

Перелік вузькоспеціальних скорочень, символів і термінів включають у 
записку у випадках, коли їх загальна кількість більше 20 і кожне з них 
повторюється у тексті не менше 3 разів. Вони розміщуються у переліку в 
лівому стовпці, а в правому – їх детальна розшифровка. При відсутності у 
записці переліку скорочень (символів, термінів) достатньо їх детальної 
розшифровки при першій згадці, безпосередньо у тексті (у дужках) або у 
примітці. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 
малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою пояснювальної записки є титульний аркуш, який 
включають до загальної нумерації сторінок дипломного проекту. На 
титульному аркуші номер сторінки не ставлять. 

Структурні елементи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” не мають порядкового номера, але всі аркуші, на 
яких розміщені згадані структурні частини пояснювальної записки, нумерують 
звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати 
„1.ВСТУП”, або „6. ВИСНОВКИ”. 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки слід 
нумерувати арабськими цифрами. 
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Розділи пояснювальної записки повинні мати порядкову нумерацію в 
межах викладеної суті роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, 
наприклад, 1, 2, 3 тощо. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 
підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не 
ставлять, наприклад 1.1, 1.2 тощо. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 
підрозділу.  

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, 
або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера 
пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, 
наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 тощо. 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 
підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, 
відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 тощо. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці 
необхідно подавати в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, де 
вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які 
розміщені на окремих сторінках пояснювальної записки, включають до 
загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого 
більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних 
місцях після згадування в тексті або у додатках. На всі ілюстрації повинні бути 
посилання в пояснювальній записці. 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 
в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер 
ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 
відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього 
розділу. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати 
безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній 
сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Якщо ілюстрації 
створені не автором, необхідно при поданні їх у тексті пояснювальної записки 
дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права. Ілюстрації, 
розміщені в тексті, повинні відповідати вимогам стандартів „Системи 
конструкторської документації” та „Єдиної системи програмної документації”. 

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією 
симетрично до тексту. За необхідністю, під ілюстрацією розміщують 
пояснювальні дані (підрисунковий текст). 

Ілюстрація супроводжується словом „Рисунок”, яке разом із назвою 
ілюстрації розміщується після пояснювальних даних (після згадування в тексті 
пояснювальної записки).  

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами з порядковою 
нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 
Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 
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ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, „Рисунок 3.2” (другий рисунок 
третього розділу). Якщо подано назву ілюстрації, то після номера рисунка 
ставлять тире, а назву записують з великої літери. Наприклад, „Рисунок 3.1 –   
Алгоритм розробленого програмного забезпечення”.  

При необхідності, під номером і назвою рисунка приводиться експлікація, 
в якій деталі сюжету позначаються цифрами, які виносять у підпис, 
супроводжуючи їх текстом, причому експлікація не змінює загального 
найменування сюжету, а лише пояснює його. 

Приклад:    Рисунок 1.24 – Схема розміщення модулів ПЗ: 1 – модуль 
першочергової обробки даних; 2 – модуль обрахунку значень; 3 – модуль 
порівняння результатів; 4 – модуль виведення результату.  

Саме такий варіант рекомендується використовувати при оформленні 
рисунків дипломної роботи. 

Посилання на ілюстрації пояснювальної записки вказують порядковим 
номером ілюстрації, наприклад, „рис. 1.2”. Не варто робити посилання на 
ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у 
підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де 
читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в 
круглих дужках „(рис. 3.1)” або зворот типу „…як це видно з рис. 3.1” або 
„…як це показано на рис. 3.1”. 

Цифрові дані та іншу однотипну інформацію рекомендується оформляти 
у вигляді таблиць. Кожна таблиця позначається словом "Таблиця" з 
порядковим номером арабськими цифрами, що розміщується за словом 
"Таблиця" з правої сторони без підкреслень. Заголовок таблиці розміщується з 
нового рядка симетрично тексту. Таблиці у розділах записки нумеруються 
послідовно арабськими цифрами, наприклад:  

Таблиця 1.1  
Схема взаємодії модулів 

Таблиця 

 
Заголовки граф таблиць повинні починатися з великих літер, 

підзаголовки – з малих, якщо вони складають одне речення з заголовком і з 
великих – коли вони самостійні. Не допускається ділити заголовки граф таблиці 
по діагоналі. Не допускається включати у таблицю графу «№ з/п». Висота 
рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм. 

Таблицю потрібно розміщувати після першої згадки про неї у тексті так, 
щоб її можна було читати без обертання аркуша. Коли це неможливо, таблицю 
розміщують так, щоб її можна було читати після повертання аркуша за 
годинниковою стрілкою. При перенесенні таблиці на іншу сторінку над верхнім 
правим кутом розміщують слова "Продовження таблиці А" (А – порядковий 
номер таблиці). Коли заголовки граф таблиці великі, при перенесенні таблиці їх 
можна не повторювати. Тоді графи таблиці нумерують і повторюють їх 
нумерацію на наступній сторінці. 
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Повторюваний у графі таблиці текст з одного слова можна замінювати 
лапками. Повторюваний у графі таблиці текст з двох або більше слів можна 
замінювати при першому повторенні - словом "теж", а далі – лапками. При 
повторенні цифр, марок, математичних і хімічних знаків, символів ставити 
лапки не дозволяється. Якщо цифрові чи інші дані у будь-якому рядку графи 
таблиці не наводять, то в ній ставлять прочерк.  

Формули, на які є посилання у тексті записки, нумеруються у розділі 
арабськими цифрами.  

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-
орфографічних правил. 

Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони 
згадуються, посередині рядка. Формули набираються за допомогою редактора 
формул з дотриманням рекомендованих розмірів математичних формул 
(рис.5.1). 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Розміри символів та індексів у формулах 
Формули, котрі містять знаки суми, добутку, диференціювання, 

інтегрування, розміщують в окремих рядках. Це стосується також і всіх 
нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, 
відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. 
Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують 
всередині рядків тексту. 

Формули та рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах 
розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і 
порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, 
наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер зазначають 
на рівні формули або рівняння, в дужках у крайньому правому положенні в 
рядку.  

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному 
тексті. Інші нумерувати не рекомендується. 

Номер групи формул, розміщених в окремих рядках і об’єднаних 
фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке 
знаходиться всередині групи формул. 

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить 
до речення, як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед 
ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. 
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Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не 
відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою, безпосередньо за 
формулою до її номера. 

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині 
парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і 
матриці, можна розділові знаки не ставити. 

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених 
правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) 
цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. 

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. 

Приклад: 

Передаточне відношення розраховують за формулою 

2

1

ω

ω
=u ,                                                       (5.1) 

де 1ω  – кутова швидкість ведучої ланки; 
     2ω  – кутова швидкість веденої ланки передачі.  

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і 
нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. 
Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знаку 
рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (×) чи ділення (:). 
Знак, на якому формула чи рівняння роз'єднується, при переносі залишається на 
кінці рядка і повторюється на початку наступного. При довгому чисельнику і 
короткому знаменнику дробу чи навпаки для зручності перенесення формулу 
бажано перетворити так, щоб значна частина її була однопорядковою і 
перенесення можна було б зробити на одному із знаків цієї частини формули. 

Для буквених позначень математичних величин використовують шрифти 
латинського, грецького і готичного алфавітів. Варто пам’ятати, що латинські 
літери друкуються „курсивом”, грецькі літери – прямим нанесенням. Умовне 
скорочення (sin, cos, tg і т. д) слід набирати шрифтами латинського алфавіту 
прямого нанесення. Скорочення найменувань фізичних величин, незалежно від 
латинського чи українського алфавіту, теж набирають прямим нанесенням 
шрифту. 

Математичні знаки потрібно застосовувати лише у формулах. Слід 
писати „S = 0,15 мм/об”, але: „Подача дорівнює 0,15 мм/об”. Винятками є знаки 
(+) і (-), у супроводі цифр. Треба писати: „Температура падає від +815 до -250° 
С”. Знаки „№” і „%” застосовують лише у супроводі цифрових чи буквених 
позначень. 

Посилання на формули пояснювальної записки вказують порядковим 
номером формули в дужках, наприклад „... у формулі (2.1)”. 
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При посиланнях у тексті на джерела інформації потрібно вказувати у 
квадратних дужках порядковий номер із списку літератури, наприклад: [2]. При 
необхідності зробити посилання на стандарти, технічні умови, інструкції, де 
потрібно вказати позначення і назву документа, чи позначення і назву 
документа та номер, і назву розділу. Вказувати окремі підрозділи, пункти, 
ілюстрації недоцільно. При оформленні списку літератури до ДРБ 
користуються такими самими правилами, як і при оформленні технічних 
видань. Джерела інформації, включені у список літератури до ДРБ, подаються 
мовою оригіналу. Джерела, надруковані мовою з особливою графікою 
(грузинська, арабська, китайська, японська), подаються у перекладі. 

Приклади оформлення списку використаних джерел наведено у додатку. 
Матеріал, який доповнює текст записки, слід розміщувати в додатках. 

Додатками можуть бути, наприклад, описи алгоритмів і тексти програм 
(модулів), графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки та ін. 
Додатки оформляються як продовження записки на наступних після списку 
літератури сторінках.  

Кожний додаток слід починати з нової сторінки. Він повинен мати 
заголовок. Додатки позначають великими літерами української абетки за 
винятком літер (Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). Після слова "Додаток _" вписується   
літера, що позначає його послідовність. Якщо в пояснювальній записці один 
додаток, то він позначається "Додаток А". Після слова "Додаток_" і літери 
зазначається заголовок додатку з нового рядка посередині. 

Наприклад:          
 Додаток А  

Блок-схема програми 

Додатки повинні мати загальну з запискою наскрізну нумерацію сторінок, 
але в загальну кількість сторінок не враховуються. Назви додатків виносяться 
на титульну сторінку додатків. 

Рисунки, таблиці і формули, які подаються у додатку, відповідно 
нумеруються у кожному додатку. Наприклад: рис. Д.А.2 – другий рисунок 
додатку А; табл. Д.В.1. – перша таблиця додатку В; формула (Д.Б.2) – друга 
формула додатку Б. 

6. Структура візуального супроводу 

Візуальний супровід ДРБ повинен відображати результати роботи, 
виконаної безпосередньо самим студентом і виконується у вигляді 10-15 
слайдів презентації у Microsoft PowerPoint. Перелік обов’язкових листків 
презентації наведений в Додатку Б. 

Презентація може включати: 
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− структурні, функціональні, блок-схеми алгоритмів і програм; 
− скріншоти (екранні форми) програм; 
− графіки та таблиці результатів досліджень і техніко-економічних 

розрахунків; 
− інші демонстраційні матеріали (діаграми, формули, збільшені 

рисунки записки). 
Листки презентації роздруковуються та включаються в пояснювальну 

записку в якості додатку. Два комплекти презентації роздруковуються та 
надаються членам ДЕК при захисті ДРБ. 

Структура візуального супроводу визначається типом роботи, 
узгоджується з керівником, консультантами ДРБ і затверджується завідувачем  
випускової кафедри. Обов’язкова графічна частина міститься у завданні на ДРБ 
і повинна відображати результати роботи студента. 

Студент додатково може оформити демонстраційні плакати. Їх кількість 
не регламентується. Плакати, які не мають елементів самостійної роботи 
студента, у перелік обов’язкових аркушів графічної частини не включаються.  

Плакати, креслення і схеми оформлюються з використанням засобів 
комп’ютерної графіки або олівцем, чорнилом, тушшю чорного кольору. 

 
 

7. Рекомендації з виконання ДРБ 

Дипломне проектування – творчий процес, який ґрунтується на 
індивідуальних знаннях і досвіді та чітко не регламентується. Тому доцільно 
навести окремі рекомендації. 

Формування у студента моделі майбутньої роботи на основі 
попереднього опрацювання матеріалів у процесі складання детального план-
графіку істотно зменшує нервове та психологічне навантаження під час роботи. 

Детальний план-графік, розроблений якомога раніше, забезпечує: 
− раціональне планування всієї роботи; 
− ефективність і цілеспрямованість роботи; 
− повний підбір першоджерел інформації; 
− паралельну роботу над різними розділами роботи; 
− виявлення складних питань, вирішенню яких потрібно приділити 

першочергову увагу; 
− цілеспрямований і логічно виправданий розподіл матеріалу у розділах 

роботи; 
− дотримання логічної послідовності при викладі матеріалів у розділах 

роботи; 
− відповідність матеріалів роботи завданню на ДРБ. 

У пояснювальній записці необхідно вживати однакову термінологію. 
Вона не повинна бути перевантажена малоінформативним оглядовим 
матеріалом, для скорочення обсягу якого слід робити посилання на використані 
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джерела інформації та менше їх цитувати. Невідомі терміни перекладаються на 
українську мову з використанням відповідних технічних словників. 

Не слід детально описувати загальновідомі методи. У записці потрібно 
навести посилання на відповідні джерела інформації чи на опис методу у 
додатку. 

Результати однотипних розрахунків доцільно наводити у таблиці. Усі 
розрахунки у пояснювальній записці слід проводити з використанням 
Міжнародної системи одиниць. 

Не рекомендується подавати у записці доведення формул, наведених у 
технічній літературі та інших джерелах. Формули надаються із посиланням на 
джерела інформації. Однак від студента вимагається розуміння суті, допущень і 
обмежень, пов’язаних з їх доведенням і використанням. 

Не допускається дослівне переписування у пояснювальну записку 
матеріалів з будь-яких джерел. Дозволяється короткий виклад використаного 
матеріалу та посилання на першоджерела. 

З літературою за обраною темою ДРБ слід працювати завчасно, до її 
затвердження. Недостатнє вивчення першоджерел може стати причиною 
труднощів при виконанні досліджень, а іноді й заміни даної теми. Довідкову та 
фахову літературу студент вибирає в бібліографічних відділах бібліотек, в 
електронних репозиторіях бібліотек які доступні за допомогою Інтернету, а 
після її систематизації консультується з керівником. Слід широко 
використовувати монографії, брошури та періодичні видання, методичні та 
практичні матеріали підприємств з теми досліджень. При вивченні літератури 
необхідно вести конспект, в якому робити короткі записи, які потім 
допоможуть логічно викладати матеріал.  

Збирання практичного матеріалу студент починає після опрацювання й 
затвердження керівником плану ДРБ, вивчення літератури та часткового 
написання теоретичного частини. 

Головним завданням цієї стадії є отримання достатнього обсягу 
інформації для проведення аналізу та обґрунтування відповідних пропозицій. 
Для збирання даних за ряд років необхідно завчасно підготувати таблиці, щоб 
не переписувати декілька разів однакові реквізити документа. 

З усіх питань, що виникають в ході ДРБ, студенту слід звертатися до 
випускової кафедри. Керівник надає студентові всебічну допомогу та 
одночасно контролює хід написання ДРБ. 

Студент зобов'язаний: чітко виконувати графік підготовки ДРБ; 
оформити її у відповідності до вимог університету та випускової кафедри; 
своєчасно передати роботу на захист; аргументовано й етично реагувати на 
зауваження наукового керівника та рецензента.  
 

8. Порядок захисту  

Відгук керівника 
Виконана ДРБ, підписана студентом і консультантами, передається 
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керівнику у визначений випусковою кафедрою термін. Після схвалення ДРБ 
керівник підписує її та складає письмовий відгук. 

У відгуку подається характеристика роботи студента під час дипломного 
проектування, відзначається його організованість, дисциплінованість, 
старанність, ініціативність, особистий вклад в розроблені питання, 
підготовленість до самостійної діяльності та інші професійні якості.  

У заключній частині відгуку дається оцінка виконаній студентом роботі 
за чотирибальною системою та робиться висновок про можливість присвоєння 
йому відповідної кваліфікації. 

Студенту потрібно враховувати, що керівнику для заключної перевірки 
ДРБ і написання відгуку потрібно 2-3 дні. 

Попередній розгляд ДРБ на випусковій  кафедрі відбувається в 
установлений випусковою кафедрою термін. 

Мета попереднього розгляду – визначення рівня готовності студента до 
захисту ДРБ. 

Студент подає наступні матеріали до попереднього розгляду: повністю 
оформлені, підписані керівником і консультантами пояснювальну записку (не 
переплетену), графічну частину роботи, відгук керівника. Студенту доцільно 
мати текст доповіді (тези) для виступу на захисті. 

Кафедра організовує попередній розгляд (апробацію) роботи, вирішує 
питання про допуск студента до захисту, завідувача  випускової кафедри 
підписує ДРБ і видає направлення на рецензію. 

У разі, коли завідувач випускової кафедри не вважає за можливе 
допустити студента до захисту ДРБ, це питання розглядається на засіданні 
випускової кафедри за участю керівника роботи. Протокол засідання 
випускової кафедри передається на затвердження ректору університету. 

До захисту не допускаються ДРБ при: 
− невиконанні студентом істотних пунктів завдання; 
− істотних порушеннях правил оформлення пояснювальної записки та 

графічної частини; 
− наявності грубих помилок, неправильних рішень; 
− незадовільних відповідях студента під час попереднього розгляду ДРБ на 

засіданні випускової кафедри. 
Рецензування  
Допущена випусковою кафедрою до захисту ДРБ відправляється на 

рецензію. Склад рецензентів затверджується ректором університету за 
поданням завідувача  випускової кафедри. До складу рецензентів можуть 
входити провідні спеціалісти наукових закладів і виробництв, науково-технічна 
діяльність яких пов’язана з тематикою ДРБ, викладачі, які працюють в інших 
вищих навчальних закладах.  

Студент передає рецензенту ДРБ (пояснювальну записку і графічний 
матеріал), направлення ректора університету, підписане завідувачем випускової 
кафедри, бланк рецензії. Студент повинен враховувати, що для рецензування 
ДРБ потрібно не менше 2-3 днів. 
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Рецензент детально знайомиться з матеріалами роботи і, за необхідності, 
з’ясовує у студента запитання, які виникають по суті роботи. 

У рецензії необхідно: 
− оцінити актуальність теми та реальність роботи; 
− оцінити відповідність розробленої роботи завданню на ДРБ; 
− дати оцінку розробленому програмному продукту; 
− оцінити якість і обґрунтованість розробки організаційної частини роботи; 
− дати зауваження щодо стилю викладення та грамотності пояснювальної 

записки; 
− дати загальну оцінку роботи, відзначити позитивні та негативні сторони 

роботи; 
− вказати, чи задовольняє виконання роботи вимогам до ДРБ, які подаються 

на захист; 
− рецензент має дати оцінку виконаній роботі (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно). 
Рецензія може бути написана чорнилом або надрукована  на принтері. 
Рецензія подається до ДЕК рецензентом особисто або через студента. 

Рецензент повертає на випускову  кафедру направлення ректора університету 
на рецензію. 

Студент має право ознайомитися з рецензією до захисту. При наявності 
зауважень в рецензії він готує короткі відповіді чи заперечення, які може 
висловити при захисті. Однак після рецензії ніякі виправлення в роботі не 
дозволяються. 

Підготовка доповіді на захист 
Тривалість виступу студента на захисті ДРБ або на попередньому 

розгляді на 
випусковій  кафедрі складає до 15 хвилин, протягом яких необхідно 

доповісти суттєво важливі аспекти роботи.  
У доповіді повинні бути розглянуті наступні питання: 

− тема роботи; 
− поставлене завдання (що потрібно було зробити), 
− порівняння з існуючими програмними рішеннями, обґрунтування 

розробки; 
− суть вирішення завдання (що зроблено); 
− особливості та перевага прийнятих рішень (чому зроблено так, а не 

інакше); 
− особистий вклад (що нового внесено у розробку студентом-

дипломником); 
− можливість практичного використання. 

Не рекомендується: 
− детально зупинятися на дрібних рішеннях; 
− будувати доповідь на послідовному описі структури пояснювальної 

записки; 
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− детально зупинятися на описуванні якогось пункту пояснювальної 
записки; 

− виходити за межі часу відведеного на доповідь. 
Керівник ДРБ ознайомлюється із текстом (тезами) доповіді, її 

оформленням у вигляді презентації у Microsoft PowerPoint для допомоги в 
поліпшенні змісту та форми доповіді. Орієнтовний перелік слайдів презентації 
у Microsoft PowerPoint подано у додатку. 

Захист ДРБ 
Випускник, який у визначений термін не представив дипломну роботу на 

випускову кафедру, не допускається до її захисту і може бути відрахованим з 
числа здобувачів вищої освіти без одержання диплому про освіту за рішенням 
адміністрації університету.  

Захист ДРБ здійснюється публічно на екзаменаційній комісії (ЕК) на якій 
студент представляє роботу та відповідає на запитання членів комісії. 
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Додаток А 
 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У 

ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ  

Монографія (один, два або три автори) 
Василенко М. В. Теорія коливань: навч. посібник/ М. В. Василенко. – К.: 

Вища школа, 1992. – 430 с. 
 
Буров Є. Комп’ютерні мережі/ Є. Буров; ред. В. Пасічник. – Львів: БаК, 

1999. – 468 с. 
 
Опанасів В. В., Розрахунки електричних кіл на програмованих 

калькуляторах/ Опанасів В. В., Василевський О. Н. – К.: Техніка, 1997. – 85 с. 
 
Меликов А. З. Математические модели многопотоковых систем 

обслуживания/ А. З. Меликов, Л. А. Пономаренко, П. А. Рюмшин. – К.: Техніка, 
1991. – 265 с. 

  
Монографія ( чотири, п’ять і більше авторів) 
Гелле К. Історія Норвегії/ Кнут Гелле, Столе Дюрвік, Ральф Даніельсен 

[та ін.]; пер. з норв. Н. Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. – Львів: Літопис, 2001. 
– 351 с. 

або  
Львівщина на порозі XXI століття: Соціальний портрет/ [С. А. Давимука, 

А. Ф. Колодій, Ю. А. Кужелюк, В. М. Подгорнов, Н. Й. Черниш]. – Львів, 2001. 
– 351 с. 

  
Багатотомне видання 
Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1./ Г. Нудьга. – Львів: Ін-

т народознавства НАН України, 1997. – 424 с. 
 
Українська літературна енциклопедія: в 5 т./ НАН України. – К.: УРЕ ім.  
М. П. Бажана, 1990. 
  
Збірка наукових праць 
Обчислювальна і прикладна математика : зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с. 
 
Задорожний Б. Проблеми загального та германського мовознавства: зб. 

праць./ Б. Задорожний; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – 250 с. 
  
Словники 
Библиотечное дело : терминол.словарь / [сост.И. М. Суслова, Л. Н. 

Уланова]. – 2-е изд. – М. : Книга, 1986. – 224 с. 
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Довідники 
Плиса В. Й. Страхування: довідник/ В. Й. Плиса. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 197 с. 
  
 
Перекладні видання 
 
Гроссе Э. Химия для любознательних/ Гроссе Э., Вайсмангель Х. [и др.]; 

пер. с нем. – М. : Химия, 1980. – 392 с. 
  
Складові частини (статті) з: 

книги 
Дюрвік С. 1536-1814/ С. Дюрвік// Історія Норвегії; пер.з норв. Н. 

Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. – Львів: Літопис, 2001. – С. 91–167. 
  
Черниш Н. Стан духовної культури та життєві орієнтації населення/  
Н. Черниш// Львівщина на порозі XXI століття: Соціальний портрет. – 

Львів, 2001. – С. 324–351. 
збірника  

Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах ринкових відносин/  
А. Хоронжий// Трансформація економічної системи в Україні: наук. зб.; 

за ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2000. – С. 382–384. 
  

журналу 
Коржанський М. Й. Про принципи кримінального права України/ 

Коржанський М. Й.// Право України. – 1995. – № 11. – С. 69. 
  
Табак Ф. Український фольклор у творах Карла Францоза/ Ф.Табак// 

Народна творчість та етнографія. – 1969. – №1. – С. 24–29. 
 
Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор/ Ж. Л. 
Козіна// Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. –№ 6. – С. 15–18, 35–
38. 

 
Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах 

демократичних перетворень/ Тетяна Гранчак, Валерій Горовий / Бібліотечний 
вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17. 

 
Бобак Я. Генетичні нестабільності ліній lozenge Drosophila melanogaster/ 

Я. Бобак, Я. Черник// Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2000. – Вип. 
26. – C. 39 – 46. 

 або 
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Войтович В. Вимушені гармонійні коливання гідропружних 
дисипативних систем/ В. Войтович// Вісник Львівського університету. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 39–46. – (Серія повна 

назва; вип. 9). 
 
Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ/ І. Валова; пер. з англ. Н. М. 

Середи// Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20. 
 
Зеров М. Поетична діяльність Куліша/ Микола Зеров// Українське 

письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новіт. укр. 
письменства): статті. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 

або  
Зеров М. Поетична діяльність Куліша// Українське письменство ХІХ ст. 

Від Куліша до Винниченка: (нариси з новіт. укр. письменства): статті/ Микола 
Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 

 
іноземного журналу 

Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix/ K. Perez// Oncology. – 
1993. – Vol. 7, №2. – P. 89–96. 

  
енциклопедії 

Костюченко В. А. Дитяча література/ В. А. Костюченко// УЛЕ. – Т. 2. – К.: УРЕ ім.  
М. П. Бажана, 1990.  

  
тези доповідей 

Пономаренко Л. А. Оптимальное назначение приоритетов при 
организации доступа в локальных сетях АСУТП/ Пономаренко Л. А., Жучкова 
И.В.// Труды Междунар. конф. ”Локальные вычислительные сети” (ЛОКСЕТЬ 
88). Т. 1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии, 1995. – С. 507–515. 

  
Камишин В. В. Система оцінки науково-технічних програм та напрямків 

за допомогою  експертного опитування методом “ДЕЛЬФІ” / В. В. Камишин, 
А. М. Рибак, І. М. Петрінко [та ін.]// VIII Междунар. науч.-практ. конфер. 
”Система научно-технической информации: проблемы развития и 
функционирования” : тезисы док. и сообщ., 30–31 мая 2001 г. – К.: УкрИНТЭИ, 
2001. – С. 71–76. 

  
Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-
аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 
р.)/ М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; 
редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. – Х.: Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 
2000. – 167 с. 
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Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на 
республік. міжвуз. наук.-практ. конф./ Держкомстат України, Ін-т статистики, 
обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с. 

 
Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : 

праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2/ відп. ред. В. Т. Трощенко. – К.: НАН 
України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956. 

 
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of 

mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред.  
В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 215 с. 
 
Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М-во освіти і 
науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]; редкол.: О. Д. Шарапов 
(завідувач. ред.) [та ін.]. – К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. 
 

Дисертації 
Луус Р. А. Дослідження обладнання з пневмовакуумним приводом для 

захоплення, переміщення і фіксації при обробці пористих будівельних виробів: 
дис. ...канд. техн. наук : 05.05.04/ Луус Роман Антонович. – К., 2007. – 212 с. 

  
Автореферати дисертації 
Куницький Р. Й. Соціальний захист населення в умовах переходу до 

ринкової економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 
спец. 08.01.01 ”назва”./ Куницький Роман Йосипович. – Львів, 2007. – 37 с. 

  
Стандарти 
Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила 

оформлення: ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1996–01–01]. – К.: Держстандарт 
України, 1995. – 37 с. 

  
Атласи 
Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провід. шляхів і структур 

нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посібн. для студ. та 
лікарів/  

О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., 
розшир. та доповн. — Дніпропетровськ: Пороги, 2005. — 218 с. 

 
Куерда Х. Атлас ботаніки/ Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х.: 

Ранок, 2005. — 96 с. 
   
Авторські свідоцтва 
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Линейный импульсный модулятор: А. с. 1626362. Украина, МКИ НОЗК7/ 
02/ В. Г. Петров. – №4653428.21; заявл. 23.03.92; опубл.30.09.92, Бюл. № 13. – 4 
с. 

або 
А. с. 1007970 СССР, МКИ3  B 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов/ В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). 
– №3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

 
 Патенти 
Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27/74. Microfilming system with zone 

controlled adaptive lighting: Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/24/ D.S.Wise 
(США); McGraw-Hill Inc. – № 721205; заяв. 09.04.85; опубл. 22.06.86; НКИ 
355/68. – 3 с. 

  
Пат. 25742 Україна, МПК6 С09К11/00, G 01T1/28, G 21H3/00. 

Люмінісцентний матеріал/ Волошиновський А. С., Мягкота С. В., Демків Т. М., 
Савчин П. В.; заявник і власник Львівський національний університет  імені 
Івана Франка. – № u 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 

  
 
Електронні ресурси  
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. – Одеса: Одес. медуніверситет, 
2001. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – (Бібліотека студента-медика = 
Medical student’s library : започатк. 1999 p.). – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb 
RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з екрану. 

 
Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та 

віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний 
ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р./ Держ. ком. статистики 
України; ред. О. Г. Осауленко. – Електрон. дані. – К.: Інфодиск, 2004. – 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукраїнський перепис 
населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM 
Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.  

 
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси 

в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс]: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. 
”Крим-2003”) / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша// 
Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: 
http://www.nbugov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Назва з екрану.  

 
Гpaбинcький I. M. Miжнapoднi eкoнoмiчнi відносини [Електронний 

ресурс]: плaни пpaктичниx зaнять для cтyдeнтiв l-гo кypcy/ І. М. Грабинський; 
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Львівський університет. – Львiв, 2000. – [Цит. 2001, 5 ciчня]. – Режим доступу: 
http://www.geocities.com/ihoг hrabynskyi/ier/plan seminar.htm. 
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Li S., Crane N. Electronic Souгces: MLA Style of Citation/ Li S., Crane N. – 

1996. – [Cited 2000, 12 June]. – Available from:  
http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/mla.html. 
  
Timoshenko V. P. New Soviet Economic Plan: Its Agricultural Aspect 

[Electronic resource]/ Timoshenko V. P. // The Journal of Political Economy. – 1993. 
– Vol. 61, Issue 6. – P.489–508. – [Cited 2000, 8 Dec.]. – Available from: 

http ://www.jstor.org/. 
  
International Standard ISO 690–2: Information and Documentation: 
Bibliografic References: Part 2. Electronic Documents or Parts Thereof: 

Additional Examples [Electronic resource]. – 1999. – [Cited 2001, 5 Jan.]. – 
Available from: http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standrd/690-2ex.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


