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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
 
1.1 Текстові  документи  розподіляються  на  документи, які  вміщують   

суцільний  текст  (технічні  умови,  технічні  описи, паспорта, розрахунки, 
пояснювальні  записки, інструкції  і  т. п.)  та  документи, які  вміщують текст,  
розбитий  на  графи  (специфікації,  відомості,  таблиці  і  т .п.). 

1.2 Текстові  документи  виконуються  на  аркушах  формату А4 (210x297)  
згідно  з  ГОСТ 2.301-68.  Допускається  використання  аркушів  формату  АЗ 
(297x420 мм)  за  необхідності. 

1.3 Текстові  документи  виконуються  рукописним  або  машинописним  
чи  машинним  (за  допомогою  комп'ютерної  техніки)  способом  на  одному  
боці  аркуша  білого  паперу. Допускається  включення  сторінок,  виконаних  
методом  репрографії. 

1.4 Рукописний  та  машинописний  спосіб  30-35  рядків  на  сторінці,  
машинного  способу  не  більш  40  рядків  на  сторінці  за умови  рівномірного  
її  заповнення та висотою  літер  і  цифр  не  менш,  ніж  1,8 мм. 

1.5 Текст  виконувати  додержуючись  таких  розмірів  берегів:  лівий - не  
менш  30 мм,  верхній  і  ніжній - не  менш  20 мм,  правий - не  менше  10мм. 
Необхідно  дотримуватися  рівномірної  щільності,  контрастності  й  чіткості  
зображення  впродовж  всього  тексту. Всі  лінії,  літери,  цифри  і  знаки  
повинні  бути  одного  кольору (чорного,  фіолетового,  чи  синього)  продовж  
усієї  записки. 

1.6 Кожні  розділи  текстового  документа  рекомендується  починати  з  
нового  аркуша  (сторінки).  Кожний  пункт  тексту  записується  з  абзацу. 
Цифри,  вказуючи  номер  пунктів  не  повинні  виступати  за  межі  абзацу. 
Величина  абзацу  15-17 мм (п’ять  ударів  друкарської  машини). 

1.7 Для  розміщення  стверджуючих  і  узгоджуючих  підписів  до  
текстових  документів  складається  титульний  лист. 

 
 

2  ОФОРМЛЕННЯ    ТЕКСТОВИХ    ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ 
ВМІЩУЮТЬ    СУЦІЛЬНИЙ    ТЕКСТ 
 
 
2.1 Побудова  документів 
    
2.1.1 Зміст  документа,  при  необхідності,  розподіляють  на  розділи  та  

підрозділи.   
При  великому  об'ємі,  зміст  документів  дозволяється  розподіляти  на  

частини.  Кожну  частину  комплектують  окремо. Нумерують  аркуші  в  межах  
частини. 

2.1.2 Розділи  повинні  мати  чергові  номера  позначені  арабськими  
цифрами  з  крапкою  в  межах  усього  документа  (частини). Підрозділи  
повинні  мати  чергові  номера  в  межах  кожного  розділу. Номера  підрозділів  



складаються  із  номера  розділу  і  підрозділу  з  крапками. 
2.1.3 Якщо  в  підрозділи  входять  пункт, то  нумерація  пунктів  

здійснюється  в  межах  підрозділів  і  номер  пункту  повинен  складатися  із  
номера  розділу,  підрозділу  і  пункту,  розподілених  крапками. 

2.1.4 Назва  розділів  записується  прописними  літерами, повинна  
відповідати  змісту  і  бути  коротким. Переноси  слів  не  дозволяються. Крапку  
в  кінці  заголовка  не  ставлять. Якщо  заголовок  складається  із  двох  речень,  
їх  розділяють  крапкою. 

Відстань  між  заголовками  і  подальшим  текстом  при  виконанні  
документа,  друкарським  засобом  повинна  рівнятись  3-4  інтервалам, при  
виконані  від  руки - креслярським  шрифтом  15 мм. Відстань  між  
заголовками  розділу  і  підрозділу  повинна  бути  2  інтервали  або  10 мм. 
Кожний  розділ  текстового  документа  рекомендується  починати  з  нового  
аркуша. 

2.1.5 3  початку  документа  великого  об'єму  рекомендується  
розташовувати  зміст,  який  вміщується  в  загальну  кількість  листів  даного  
документа. Слово  "ЗМІСТ"  пишуть  у  вигляді  заголовка  прописними  
літерами 

2.1.6 В  кінці  текстового  документа  слід  надавати  перелік  посилань, 
нормативно – технічної  та  іншої  документації,  яка  була  використана  під час  
його  складання. 

      
     
2. 2  Викладання  текстового  документа 

 
2.2.1 Текст документа повинен бути,  коротким,  чітким.  В документах  

повинні  застосовуватись  науково-технічні  терміни,  позначення  і  
визначення,  встановлені  відповідними  стандартами. 

2.2.2  В  тексті  документа  не  дозволяється: 
- використовувати  для  одного  і  того  ж  поняття  різні  науково-технічні  

терміни,  які  дублюють  друг  друга,  а  також  іноземні  слова  і  терміни  при  
наявності  рівнозначних  слів  і  термінів  в  українській  мові; 

- використовувати  скорочення  слів,  окрім  встановлених  правилами  
орфографії,  а  також  відповідними  державними  стандартами; 

- застосовувати  математичні  знаки  без  цифр (наприклад: № , %, = та 
інші); 

- використовувати  індекси  стандартів  (ГОСТ,  ДСТУ,  ГСТУ  та  інші)  
без  реєстрації  його  номера. 

2.3.3 Усі  формули,  якщо  їх  в  документі  більш  одної,  нумерують  
арабськими  в  межах  розділу. Номер  формули  складається  із  номера  
розділу  і  номера  формули,  розділених  крапкою. Номер  вказують  з  правої  
сторони  аркуша  нарівні  формули  в  круглих  дужках,  з  відстанню  від  рамки  
3-5 мм 

     
 



Приклад: 

                                                  Р =
V
m

 ,                                             (3.1) 

      де   m -  маса  зразка ,  кг; 
             V - об’єм зразка, м 3; 
2.2.4 В  текстових  документах  слід  вказувати  зноски  на  стандарт   (крім  

стандарту  підприємства). 
 
 
2.3  Оформлення  ілюстрацій  і  додатків 
 
2.3.1  Кількість  ілюстрацій  повинно  бути  достатньою  для  пояснення  

викладеного  тексту. Ілюстрації  можуть  бути  розташованими,  як  по  тексту  
документа,  так  і  в  кінці  його,  або  надані  у  додатку. 

2.3.2  Усі  ілюстрації  якщо  їх  у  документах  більш  одної,  нумеруються  
в  межах  розділу  арабськими  цифрами. Номер  ілюстрації  складається  із  
номера  розділу  і  порядкового  номера  ілюстрації  розподілених  крапкою,  
наприклад,  "Рисунок  1.1  - Схема  розміщення". 

2.3.3  Якщо  у  тексті  документа  є  посилання  на  основні  частини  
виробу,  то  на  ілюстрації  повинні  бути  вказані  номера  позицій  цих  
складальних  частин  в  межах  даної  ілюстрації,  які  розташовані  у  порядку,  
який  збільшується,  за  винятком  позицій,  які  повторюються,  а  для  електро-  
та  радіоелементів  -  позиційні  позначення,  встановлені  у  схемах  даного  
виробу. 

Виключенням  є  електро-  та  радіоелементи,  які  є  органами  
регулювання  або  наладки,  для  яких  (крім  номера  позиції)  додатково  
вказують  у  під  рисунковому  тексті  призначення  кожного  регулювання  та  
настройки,  позиційне  позначення  та  підписи  на  відповідній  планці  або  
панелі. 

При  посиланні  у  тексті  на  окремі  елементи  деталей  (отвори,  пази,  
канавки,  бортики  та  інші)  їх  позначають  великими  літерами  українського  
алфавіту.  Вказані  дані  наносять  на  ілюстрації  відповідно  ГОСТ  2.109-73. 

2.3.4  На  електричних  схемах  біля  кожного  елемента  повинні  бути  
приведені  його  позиційне  позначення,  установлене  відповідними  
стандартами,  та,  при  необхідності,  номінальне  значення  величини. 

2.3.5  Ілюстраційний  матеріал,  таблиці  або  пакет  допоміжного  
характеру  дозволяється  подавати  у  вигляді  додатків. 

2.3.6  Додаток  повинен  починатись  з  нового  аркуша  з  вказівкою  у  
правому  верхньому  кутку  першого  аркуша  словами  "Додаток _  " 
прописними  літерами. 

При  наявності  документів  більш  одного  додатка,  їх  нумерують  
великими  літерами  українського  алфавіту,  наприклад: 

                                                 
                                             Додаток А  
  



2.3.7 Якщо  у  документі  є  додаток,  то  на  нього  дають  зноску  в  
основному  тексті  документа,  а  в  змісті  перелічують,  усі  додатки  з  
вказівкою  їх  номерів  і  заголовків. 

 
  
2.4  Побудова таблиць 
 
2.4.1  Цифровий  матеріал,  як  правило,  оформляють  у  вигляді  таблиці  

відповідно  до  рисунка  2.1.  Таблиця  може  мати  заголовок,  який  слід  
виконувати  строковими  літерами  (окрім  першої  прописної). В  кінці  
заголовка  знаки  розділові  не  ставлять. 

      
    Таблиця  ____-_____________________ 

            номер          назва   таблиці 
    Головка 

      Заголовки граф 
         Підзаголовки граф 

          Рядки горизонтальні 
           
           

    Боковик                                 Графи (колонки) 
    (графа для заголовків рядків) 

               
Рисунок  2.1 -  Приклад  будування  таблиці 

  
Діагональне   розподілення  голівки  таблиці  не  допускається.  Висота 

строк  таблиці  повинна  бути  не  менше  8 мм. 
2.4.2  Слово  "Таблиця _" -  вказують  один  раз  зліва  над  першою   

частиною  таблиці ,  над  іншими  частинами  пишуть: " Продовження   таблиці 
"  -  з  зазначенням  номера  таблиці (додаток Ж) 

2.4.3  Графу  " п/п"  в  таблицю  не  включати.  За необхідності порядкові 
номери слід зазначати у першій графі таблиці, безпосередньо перед їх назвою у 
відповідності до додатка Ж. 

2.4.4 Слова:  "більш",  "не  більш",  "менш",  "не  менш",  "в  межах"  слід  
поміщати  разом  з  найменуванням  відповідного  параметра  або  показника  
(після  одиниці  фізичної  величини)  в  боковик  таблиці  або  у  заголовку  
графи. 

2.4.5  Текст,  який  повторюється  в  графах  таблиці  і  який  складається  із  
одного  слова,  дозволяється  замінити  його  лапками. 

Якщо  текст,  який  повторюється,  складається  із  двох  або  більше слів,  
то   при   першому   повторенні  його  заміняють   словами  "те  саме",  а  надалі 
- лапками  (таб.2.1). 

 
 



    Таблиця  2.1 
Найменування  відливки Положення  вісі  обертання 
Гільза  циліндрична Горизонтальне 
Те  саме   “   “ 
  “   “   “   “ 

 
Ставити  лапки  замість  цифр,  які  повторюються,  марок,  знаків  

математичних  і  фізичних  символів  не  дозволяється. 
Якщо  цифрові  або  інші  данні  в  таблиці  не  надаються,  то  в  графі  

ставлять  прочерк. 
2.4.6  Одиниці  вимірювань  кутових  величин  ( градуси,  хвилини,  

секунди )  при  відсутності  горизонтальних  ліній  вказують  тільки  у  першій  
строчці  таблиці. 

При  наявності  горизонтальних  ліній  в  таблиці,  одиниці  виміру  
кутових  величин  ставлять  в  усіх  строках. 

2.4.7  Всі  таблиці,  якщо  їх  в  документі  більш  одної,  нумерують  в  
межах  розділу  арабськими  цифрами.  Номер  таблиці  складається  із  номера  
розділу  і  порядкового  номера  таблиці,  розподілених  крапкою.   

Припускається  нумерація  таблиць  в  межах  усього  документа.  На  всі  
таблиці  повинні  бути  посилання  у  тексті.  

 
Наприклад: "... у  таблиці  3.2..". 
2.4.8  Цифри  у  графах  таблиць  розміщують  так,  щоб  розряди  чисел  у  

всій  графі  були  точно  одна  під  іншою. 
Числові  значення  величин  в  одній  графі  повинні  мати,  як  правило,  

однакову  кількість  десяткових  знаків. 
Дробові  числа  надають  у  вигляді  десяткових  дробів,  за  виключенням    

розмірів  у  дюймах,  які  записують  у  таблицю   1/2",  1/4" ,  І /8".                                                                                                                                                                                                                                              
2.4.9 Для  скорочення  тексту  заголовків  і  підзаголовків  граф  деякі 

поняття   змінюють  позначеннями  літерами,  якщо  вони  мають  пояснення  у  
тексті  або  надані  в  ілюстраціях,  наприклад:  

                             В - діаметр;  Н - висота;  L - довжина                                                                                                                                      
Припускається  заголовки  і  підзаголовки  граф  таблиць виконувати  через  

один  інтервал. 
 
 

3  ОФОРМЛЕННЯ   ТЕКСТОВИХ   ДОКУМЕНТІВ,   ЯКІ 
ВМІЩУЮТЬ   ТЕКСТ,   РОЗБИТИЙ   НА   ГРАФИ 
 
 
3.1  Структурні елементи пояснювальної записки   “РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ ”,    

“ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І ТЕРМІНІВ”, “ВСТУП”, 
“ВИСНОВКИ”, “РЕКОМЕНДАЦІЇ” “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ” не  нумерують, а 
їх назви служать заголовками структурних елементів. 



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

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати 
посередині рядка і писати чи друкувати великими літерами без крапки в кінці, 
не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовку не допускається. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів пояснювальної записки слід 
починати з абзацного відступу і писати чи друкувати маленькими літерами, 
крім першої великої, не підкреслюючи, без перенесення слів і без крапки в 
кінці. 

3.3  Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту 
пояснювальної записки і дорівнювати п’яти знакам. 

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

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути: 
- за машинописного способу – не менш, ніж три інтервали; 
- за рукописного та машинного способу – не менше; ніж два рядки. 
Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками 

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

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше, ніж два 
рядки тексту. 

 
4  СТРУКТУРА  ТА  ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕННЯ  

ПОЯСНЮВАЛЬНИХ  ЗАПИСОК  ДИПЛОМНИХ І  КУРСОВИХ   
РОБІТ  ТА  ПРОЕКТІВ 
 
 
4.1   Пояснювальна записка (ПЗ) - складається згідно державного 

стандарту України ДСТУ 3008-95 « Документація. Звіти у сфері науки і 
техніки. Структура і правила оформлення». Необхідні схеми, таблиці і 
креслення дозволяється виконувати на листах форматів, встановлених  ГОСТ  
2.301-68  при цьому основний напис і додаткові  графи  до  нього  виконують  в  
відповідності  з  вимогами    ГОСТ 2.104-68   

     
4.2  Об’єм  текстових  документів   і   їх  зміст  визначається завданням. 

Розрахунки, надані у документах, повинні вміщувати: 
 - ескіз або схему виробу, який розраховують; 
 - задачу   розрахунку (з вказівкою, що  вимагається визначити при   

розрахунку); 
 - данні для розрахунку; 
 - висновок. 
 
 
 
 



5   ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ 
ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 
 
 Пояснювальну записку умовно поділяють на: 
  - вступну частину; 
  - основну частину; 
  - додатки. 
 
5.1  Вступна частина 
  
Вступна частина містить такі структурні елементи: 
- титульний аркуш; 
- завдання на дипломний  або курсовий проект (роботу); 
- відомість дипломного або курсового проекту (роботи); 
- реферат; 
- зміст; 
- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.  
 
5.1.1  Титульний аркуш 
 
Титульний  аркуша є  першою  сторінкою  документа. і є основним 

джерелом інформації, необхідної для  оброблення та пошуку документа. 
Титульний аркуш містить данні, які подаються у такій послідовності: 
  а)  ідентифікатор: 
  - напис «Інв. №» ( тільки для курсових і дипломних проектів і робіт); 
  б)  відомості про  міністерство, вищий навчальний заклад та  відділення;           
  в)  повну назву документа.. Переноси слів у заголовках титульного 

аркуша не допускаються; 
  г) підписи керівників, консультантів і студента, який виконав проект 

(роботу), а також відповідального за нормоконтроль і голови циклової комісії. 
Підписи відповідальних осіб оформляються таким чином: ліворуч 

указують назви розділів, далі залишають вільне місце для особистих підписів і 
праворуч від них у відповідних рядках вміщують ініціали та прізвища осіб, які 
підписали документ; нижче особистих підписів проставляють дати підписання. 
Елементи дати наводять арабськими цифрами в рядок у такій послідовності: 
рік, місяць, число. Наприклад, дату 8 липня 2002 року слід оформляти так: 
2002.06.08 або 02.06.08. Допускається словесно-цифровий спосіб оформлення 
дат: 8 липня 2002 року; 

д)  рік складення пояснювальної записки. 
Приклади оформлення титульних аркушів наведено в додатку Б 
        
5.1.2  Завдання на дипломний або курсовий проект (роботу)  
 
Завдання складає і видає керівник. Завдання оформляється на 



спеціальному бланку з обох боків одного аркуша (додаток А) 
 

5.1.3  Відомість проекту (роботи) 
 
Відомість проекту (роботи) слід виконувати згідно з ГОСТ 2.106 – 68. 
До відомості записують усі конструкторські документи, які розроблені або 

застосовані для даного проекту (роботи). 
Запис документів роблять за розділами у такій послідовності:  
- документація загальна; 
- документація щодо складальних одиниць. 
Кожний розділ повинен складатися з підрозділів: 
а)  заново розроблена: 
б)  застосована. 
Назви розділів і підрозділів заносять до графи «Назва» у вигляді 

заголовків. Назви розділів підкреслюють. 
Графи заповнюють таким чином: 
а)  у графі «Формат» указують формат, на якому виконано документ; 
б)   у графі «Позначення» указують позначення документа; 
в)  у графі «Назва» указують: 
     1) у розділі «Документація загальна» - назву документа, наприклад, 

«Складальне креслення», «Пояснювальна записка» і т. ін.; 
     2)   у  розділі «Документація щодо складальних одиниць» - назва виробу 

і документа згідно з основним написом; 
г)  у графі «Кількість листів» указують кількість аркушів на якому 

виконано документ; 
д) у графі «№ екз.» указують номер екземпляра копії даного документа. 

При відсутності номерів екземплярів графу прокреслюють; 
е)  у графі «Примітка» вказують додаткові відомості. 
Приклад оформлення відомості  наведено в додатку Г 
  
5.1.4  Реферат 
 
Реферат призначений для ознайомлення з проектом (роботою), подається 

державною мовою. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, 
які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї розрахунково – 
пояснювальної записки або звіту. 

Реферат має бути розміщений безпосередньо за відомістю проекту 
(роботи), починаючи з нової сторінки. 

Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і бажано, щоб 
він уміщувався на одній сторінці аркуша формату А4. 

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті пояснювальної 
записки або звіту, вміщують після тексту реферату. 

   Перелік ключових слів повинен містити від 5 до 15 слів 
(словосполучень), написаних великими літерами в називному відмінку в рядок 
через коми. 



 
5.1.5  Зміст 
 
Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової 

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

пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті пояснювальної записки; 
висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номера сторінок, які 
містять початок матеріалу. 

 
5.1.6  Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 
 
Усі прийняті у роботі мало поширені умовні позначення, символи, 

одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку який вміщують 
безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.    Незалежно від цього 
за першої появи цих елементів у тексті пояснювальної записки наводять їх 
тлумачення. 

Перелік повинен розташовуватися стовпцем. Ліворуч в абетковому 
порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, 
праворуч – їх детальне тлумачення. 

Перелік деяких скорочень слів наведено у таблиці 12.1 
 

   Таблиця 12.1 
Слово 

(словосполучення) Скорочено Умови вживання 

І тому подібна І. т. п. В усіх випадках 
І так далі І. т. д. У кінці фрази 
І багато інше І баг. ін. Те саме 
І інше І інш.   -“- 

 
Не слід скорочувати словосполучення: так як, так що, головним чином, 

повинно бути, таким чином, так званий. 
 
5.2  Основна частина 
 
Основна частина містить такі структурні елементи: 
- вступ; 
- суть пояснювальної записки; 
- висновки; 
- рекомендації; 
- перелік посилань; 
- додатки. 
Всі структурні елементи основної частини розташовують на окремих 

сторінках і оформлюють згідно до вимог стандарту підприємства.  



6   ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ 
ЛАБОРАТОРНИХ  ТА    ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 
 
Звіти про виконання лабораторних (практичних) робіт  оформлюються на 

стандартних листах формату А-4. 
Порядок оформлення звітів наступний: 
- титульний лист встановлено зразку ( додаток   ); 
- перелік робіт по встановленій формі ( додаток  ); 
- всі   наступні   аркуші   лабораторних та практичних робіт. 
 В залежності від характеру лабораторної (практичної) роботи 

дозволяється оформлювати її в робочих зошитах (по узгодженню з цикловою 
комісією). 

Практичні, лабораторні робота виконані (згідно робочого плану) в 
відповідній комп’ютерній програмі дозволяється зберігати в електронному 
варіанті на відповідному обладнанні.  

 
 

7 ПОЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТОРНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 
 
7.1  Позначення документів дипломного та курсового проектів.    
Позначення повинно включати : 
а) код спеціальності, наприклад,    5.05130104 - коксохімічне виробництво; 
б) номер залікової книжки студента 
в) абревіатура назви проекту (роботи),    наприклад,   ДП - дипломний 

проект,  ДР - дипломна робота,  КП - курсовий проект, КР - курсова робота; 
г) номер листа графічного  матеріалу; 
д) абревіатуру  назви документа. 

 
 
Приклад:                                                                                                                   
Позначення пояснювальної записки до дипломного проекту : 

5.05130104.3251. ДП. ПЗ 
Позначення другого листа графічного матеріалу до дипломного проекту 

5.05130104.3251.ДП.02.СК 



7.2 Позначення всіх видів графічних, практичних і лабораторних робіт, 
звітів і щоденників,  повинно включати : 

а) код спеціальності, наприклад 5.05130104 - коксохімічне виробництво; 
б) номер залікової книжки студента   
в) номер роботи, наприклад 03 - третя практична робота; 
д) абревіатура  назви  роботи  згідно  підрозділу  7.3.                        
Приклад    позначення    практичної    роботи  : 

5.05020201.5632. 03. ПР 
7.3 Для позначення виду документа рекомендовано наступні позначення: 
 
ДП - дипломний проект; 
КП - курсовий проект;  
ЛР - лабораторна робота;  
ПР - практична робота;  
ТП - технологічна практика;  
ПП - переддипломна практика;  
ОЗ - ознайомча практика;  
СК - складальне креслення;  
ВЗ - креслення загального вигляду 
ТК - теоретичне креслення;  
ГК - габаритне креслення;  
МК - монтажне креслення;  
ЕК - електромонтажне креслення;  
ПЗ - пояснювальна записка;  
П – перелік елементів; 
МВ - методичні вказівки;  
ТБ - таблиця;  
РР - розрахунки;  
ЩЗ - щоденник – звіт. 
Вид і тип схем позначати кодом, який складається із літери і цифри. 
Вид схеми: 
 

Е – електрична; 
Г – гідравлічна; 
X – газова; 
П – пневматична; 
В – вакуумна; 
Л – оптична; 

Д – ділення; 
С – комбінована; 
Т – технологічна; 
А – автоматизації; 
Р – енергетична; 
К - кінематична 

Типи схем позначати цифрами: 
 

1 - структурна; 
2 - функціональна; 
3 - принципова; 
4 – з’єднання (монтаж) 

5 - підключення; 
6 - загальна; 
7 - розташування; 
0 - об'ємна. 

 



8  ОФОРМЛЕННЯ  ГРАФІЧНОЇ  ЧАСТИНИ  ПРОЕКТІВ 
                       І     ГРАФІЧНИХ    РОБІТ 

 
 
8.1 Види і комплектність конструкторських документів встановлені 

ГОСТ 2.102-68. В учбовому процесі вживаються наступні види документів: 
а) креслення деталі - документ, який вміщує зображення деталі і інші 

данні, необхідні для її виготовлення і контролю; 
б) складальне креслення - документ, який вмішує зображення складальної 

одиниці і інші данні для її складання (виготовлення) і контролю. 
До складальних документів також відносять гідромонтажні, пневматичні, 

електромонтажні креслення. Складальним кресленням надається код "СК"; 
в) креслення загального виду - документ, який визначає конструкцію 

виробу. Кресленню загального виду надається код "ВЗ"; 
г) габаритне  креслення  -  документ,   який  має  контурне (спрощене) 

зображення виробу з габаритним, установчими і приєднувальними розмірами. 
Габаритним кресленням надається код “ГК”. 

д) схема - документ, на якому показані у вигляді умовних позначень або 
зображень складові частини виробу і зв’язки між ними. На схемах  
дозволяється над основним написом виконувати перелік елементів схеми, 
згідно додатку. 

Текстові дані надають на схемі у тих випадках, якщо необхідні данні 
неможливо передати графічно або умовними позначеннями . 

Зміст тексту повинен бути коротким і точним. У написах на схемах не 
повинні використовуватися скорочення слів, за виключенням загально 
прийнятих. Текст розташовують на вільному полі схеми. 

     
8.2 Формати 
 
8.2.1 ГОСТ 2.301 - 68 встановлює формати листів креслень і інших 

конструкторських документів. 
8.2.2 Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки, яка 

виконується тонкою суцільною лінією. 
8.2.3 Для графічної частини проектів рекомендується використовувати 

слідуючи основні формати наведені в табл.. 8.1.  
 
      Таблиця  8.1 

Позначення формату Розміри сторін в мм 
(формат) 

А0 841 х 1189 
А1 594 х 841 
А2 420 х 594 
А3 297 х 420 
А4 210 х 297 

    



8.2.4    Припускається   використання   додаткових   форматів, утворених 
збільшенням коротких сторін загальних форматів на величину кратну їх 
розмірам  ( таблиця 8.2) 

 
 Таблиця 8.2 

 
 
8.3 Основні написи 
                               
8.3.1 Кожний лист креслення повинен мати зовнішню рамку , рамку 

робочого поля і основний  напис. Робоче поле креслення виконується на 
відстані від зовнішньої рамки креслення справа, знизу і зверху по 5мм, а зліва 
20мм. 

8.3.2 Основний напис розташовується в правому нижньому куті листа за 
ГОСТ 2.104-68. Розміри граф основного напису наведено в додатку Л. 

8.3.3 Якщо на листі формату А1 розміщено кілька самостійних креслень 
або схем меншого формату, на кожному такому кресленні або схемі 
виконують основний напис. 

 
 

9 ОФОРМЛЕННЯ СПЕЦИФІКАЦІЇ 
 
 
9.1 Специфікації складають на окремих листах на кожну складальну 

одиницю  згідно з ГОСТ 2.108- 68 ( додаток И)    
9.2  В специфікацію вносять складові частини, які входять до 

специфікованого виробу, а також конструкторські документи, які відносяться 
до цього виробу. 

9.3  Специфікації складаються із розділів, які розташовуються в наступній 
послідовності: 



- документація;  
- комплекси;  
- складальні одиниці; 
- деталі; 
- стандартні вироби; 
- матеріали;  
- інші вироби. 
Наявність тих чи інших розділів визначається складом виробу, який 

специфікується.  Назву  кожного розділу дають у вигляді заголовка до графи     
" Назва " та підкреслюють. 

9.4 Графи специфікації заповнюють таким чином: 
а) до графи "Формат " вносять формат документа, позначення якого 

записують до графи "Позначення ". Для документів, які виписані до розділив " 
Стандартні вироби ", " Інші вироби " і " Матеріали ", графу не заповнюють; 

б) до графи " Зона " виносять позначення зони, в якій знаходиться номер 
позиції складової частини, яка записується. Зони позначають сполученням 
цифр і літер, наприклад, 1А, 2А, 1В, і та ін. Розподіл поля креслення на зони 
роблять за ГОСТ 2. 104 - 68 ; 

в)  до графи " Поз. " вносять порядкові номери складових частин, які 
безпосередньо входять до виробу який специфікується, у    послідовності  
запису їх у  специфікації.  Для  розділу "Документація " графу не заповнюють; 

г) до графи " Позначення " вносять позначення складального креслення, 
наприклад, 5.05020201.3251.ДП.02.СК; 

д) до графи " Назва " вносять: 
    1) у розділ "Документація " тільки назву документа, наприклад, 

"Складальне креслення "; 
    2)  у розділи '' Складальні одиниці " та " Деталі " - назви виробів. Для 

деталей, на які креслень немає, вказують назву та матеріал, а також розміри, 
необхідні для виготовлення; 

     3)  у розділ " Стандартні вироби " - назву та позначення виробів згідно з 
стандартами на ці вироби; 

     4) у розділ " Матеріали " - позначення матеріалів, які є у стандартах або 
технічних умовах на ці матеріали; 

ж) до графи " Кільк." вносять: 
     1) для складових частин виробу, які записують до специфікації кількість 

їх на один виріб, що специфікується; 
     2) у розділ " Матеріали " - загальну кількість матеріалів на один вироб, з 

вказівкою одиниць вимірювання. Допускається одиниці  заносити до графи " 
Примітка " в безпосередній близькості від графи " Кільк."; 

     3) графу "Документація " не заповнюють; 
к)  до   графи   "Примітка  "   заносять   додаткові   відомості, 

наприклад, для деталей, на які немає креслень,  - масу. 
      Для документів, які розроблені на двох і більше аркушах різних 

форматів, вказують позначення форматів, перед переліком яких проставляють 
знак “зірочки ”, наприклад, *)А4,АЗ. 



Приклад заповнення окремої специфікації складального креслення 
наведено в додатку И. 

9.5  Після кожного розділу специфікації необхідно залишати декілька 
вільних строк для додаткових записів. 

 
 

10  ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЕЛЕМЕНТІВ 
 
 
10.1  Перелік елементів розміщують на першому листі схеми або 

виконують у вигляді самостійного документа. При виконанні переліку 
елементів у вигляді самостійного документу його код повинен складатися із 
літер "П" і коду схеми. Перелік виконують на форматі А4( див. додаток К) . 

Наприклад:   ПЕЗ -  перелік документів до електричної принципової схеми. 
При цьому  в  основному  напису  вказують  найменування  виробу, а 

також документ "Перелік елементів". 
Якщо перелік документів розміщують на першому листі схеми, то його 

оформлюють у вигляді таблиці, заповненої зверху вниз і розташовують над 
основним написом, причому відстань між ними не повинна бути меншою за    
12 мм. Продовження переліку елементів розміщують зліва від основного 
напису, у цьому випадку головку таблиці повторюють.    

10.2 Елементи у перелік записують у наступній черзі: 
а) при літерно-цифрових позиційних позначеннях елементів  групами у 

черзі розташування літерних позиційних позначень у алфавітному порядку. В 
межах кожної групи, які мають одне й те ж літерне позиційне позначення, 
елементи розташовують по зростанню чергових номерів. Для полегшення 
внесення змін між окремими групами елементів, а також при великій кількості 
елементів всередині групи і між елементами дозволяється залишати декілька 
незаповнених рядків. При цьому нумерація заповнення рядків повинна бути 
безперервною; 

б)  елементи, які відносяться до устаткувань і функціональних груп 
записують окремо; 

в) елементи одного  типу  з  однаковими  електричними параметрами,  які  
мають  на  схемі  послідовні  чергові  номера, дозволяється записувати в перелік 
одним рядком. В цьому випадку у графу "Кільк." загальну кількість таких 
елементів; 

г)  запис елементів  ,  які  входять  в  кожне  устаткування (функціональну     
групу) починають з найменування устаткування або   функціональної  групи,  
яке  записують  в  графі   "Назва"  і підкреслюють; 

д) елементи, які не входять в устаткування, при заповненні переліку 
спочатку записують ці елементи без заголовка, а потім устаткування,  що  не  
мають самостійних принципових схем  і функціональної групи з елементами, 
що входять у них. 

 
 



11 ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

11.1 Загальні вимоги до оформлення текстових технологічних 
       документів. 

 
Комплектність технологічної документації та одиничні технологічні 

процеси визначає ГОСТ 3 119-83; ГОСТ 2 609-68. Загальні   технологічні   
документи   розподіляють   на   документи загального і соціального 
призначення. 

11.1.1 Загальні  вимоги до  форм,  бланків,  документів  і заповненню   
загальних   надписів   в   технологічній  документації, встановлюють ГОСТ 
3.1103-82 та ГОСТ 3.1129-93. 

11.1.2 Розмірні характеристики і позначення обробляючих поверхонь 
вказують арабськими цифрами . Для позначення позицій і осей дозволяється 
використовувати римські цифри. 

11.1.3 Вимоги охорони праці (в тому числі і вимоги до використання   
засобів   захисту   працюючих)   в   технологічних документах повинні бути 
викладені у відповідності з нормативно-технологічними і методичними 
системами стандартів безпечності праці (ССБП). 

11.1.4  Позначення одиниць фізичних величин слід записувати в голівках 
граф. При необхідності дозволяється вказувати позначення в першій строчці 
графи. 

11.1.5  Поля     текстових     документів,     призначені     для розташування   
графічної   інформації   (ескізів,   схем,   таблиць), дозволяється оформлювати з 
пояснюючими текстовими даними (технічні вимоги, примітки, таблиці розмірів 
і т.п.). 

11.1.6 Дозволяється вживати скорочений запис найменувань і позначень 
даних, якщо в самому текстовому документі або в одному з основних 
документів, в котрий входить цей текстовий документ, записані коди або повні 
найменування і позначення цих даних. 

 
11.2 Вимоги до графічних документів 

 
11.2.1 Графічні зображення слід виконувати згідно ЕСКД і ЕСТД з метою 

наглядної і додаткової інформації до документів. 
11.2.2 Графічне зображення слід виконувати з застосуванням 

креслярського інструмента. Дозволяється виконувати зображення від руки. 
11.2.3   Зображати виріб на ескізах необхідно в робочому положенні  

виробу  на  операції.   Зображення  виробу  на  ескізі повинно   вміщувати  
розміри,   граничні   відхилення,   позначення шорсткості  ,  баз,  опор,  
затискачів  і  установочно - затискних  приладів,  необхідних   для виконання    
операцій,  для  яких розроблений ескіз. 

11.2.4    Кількість   ескізів   і   схем,   пояснюючих   операцій, встановлює 
розробник документів. 
        11.2.5 Технічні вимоги слід розміщати на вільній частині документу справа 



від зображення виробу або під ним і викладати за ГОСТ 2.316. 
11.3.6  Таблиці і графіки, пояснюючи вироби, слід розміщати на вільній 

частині документу. 
11.3.7  При розробці схеми установлення виробу на операції дозволяється 

вживати спрощене зображення виробу без вказівки його окремих 
конструктивних елементів, які не впливають на установлення і закріплення 
виробу. 

11.3.8 Якщо листи графічної частини виконуються з використанням 
комп’ютерних графічних редакторів, їх роздруківку припускається 
здійснювати зі зменшенням на форматі А4 або А3. При цьому, на зворотному 
боці листа дублюється заповнений основний напис у стандартному розмірі, 
який підписується студентом-розробником, керівником проекту, 
консультантом, нормоконтролером.  На лицьовому боці листа основний напис 
не підписується. 

 
 

12   РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
                            ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
      Під час захисту кваліфікаційної роботи на засіданні ДЕК студентом 
використовуються демонстраційні матеріали (плакати, слайди, натурні моделі, 
взірці виробів та матеріалів тощо). За рішенням студента до демонстраційних 
матеріалів можуть бути залучені як листи графічної частини, так і будь-які інші 
ілюстрації (рисунки, графіки, таблиці, осцилограми, фотографії тощо) з 
пояснювальної записки, які сприяють більш повному розкриттю змісту і 
результатів кваліфікаційної роботи. За доцільності припускається залучати до 
демонстраційних матеріалів запозичені ілюстрації з літературних чи патентних 
джерел, наукових звітів, технічної документації тощо. 
       Демонстраційні матеріали, за виключенням листів графічної частини, не 
потребують основного напису, не вносяться до відомості кваліфікаційної 
роботи і не передаються для зберігання. 
      Демонстраційні матеріали, як правило, представляються за допомогою 
проектора з використанням проекційних плівок формату А4. 
       За рішенням випускової кафедри може бути дозволено супроводжувати 
доповідь комп’ютерною презентацією з використанням мультимедійної 
техніки. 

Кожна одиниця демонстраційних матеріалів або кожний слайд (в разі 
застосування комп’ютерної презентації) повинні мати змістовний заголовок та 
містити дані (формули, текст, фотографії, таблиці тощо), які  відображають 
зміст виконаної роботи й супроводжують доповідь студента при захисті. 

Обов’язкова вимога до демонстраційних матеріалів – чітке і зрозуміле 
зображення об’єкта демонстрації. 

 
 
 



13  ЗМІСТ ТА ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ЧАСТИНИ 
           КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 
 
 
До електронної частини кваліфікаційних робіт відносяться розроблені 

особисто студентом  під час виконання кваліфікаційної роботи програми 
(вихідні коди програми), комп’ютерні моделі (файли, що створені у відповідних 
програмних пакетах чи оболонках), файли баз даних та інші програмні 
продукти. Вихідні коди надаються у вигляді цілісного проекту того 
інтегрованого середовища, в якому відбувалася їх розробка. 

До складу електронної частини можуть бути віднесені комп’ютерні файли 
з кресленнями та схемами, якщо вони створювались за допомогою 
комп’ютерних графічних редакторів, та інші матеріали кваліфікаційної 
роботи створені з використанням комп’ютерних технологій. 

Усі файли електронної частини мають бути внесені до відомості 
кваліфікаційної роботи з наведенням їхнього імені та розширення і вказівкою 
на їхній зміст. 

Файли електронної частини мають бути записані на компакт-диск, який 
підписується керівником дипломного проекту і вкладається до конверту, що 
приклеюється з внутрішнього боку задньої боковини палітурки пояснювальної 
записки. Усі файли на диску не повинні бути запаковані або захищені від 
копіювання. 

 
 
14 ЗБЕРІГАННЯ ТЕКСТОВОЇ ТА ГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
 
Прийняті від студентів лабораторні, практичні і графічні роботи  

списуються спеціально організованою у коледжі комісією і підлягають 
знищенню по закінченню вивчення предмета.    

Закінчені і прийняті від студентів курсові проекти (роботи) зберігаються в 
архіві коледжу, протягом трьох років. 

Закінчені і прийняті від студентів дипломні проекти (роботи) зберігаються 
в архіві коледжу, протягом п’яти  років. 

Після закінчення зазначеного терміну курсові проекти (роботи), дипломні 
проекти (роботи) списуються спеціально організованою у коледжі комісією і 
підлягають знищенню. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток А 
Приклад оформлення завдання на дипломний проект ( роботу) 



 
                                                  

 



Додаток Б 
Приклад оформлення титульного аркуша на дипломний проект (роботу) 

 

      
 



Додаток В 
Приклад оформлення титульного аркуша на курсовий проект (роботу) 
               

 
 



Додаток Г 
Приклад оформлення відомості дипломного і курсового 

проекту(роботу) 
 

 



Додаток Д 
Приклад оформлення ілюстрацій без експлікацій та з експлікацією 

 
Рис. 3.1 Зображення оберненого циклу Карно на Тs-діаграмі 
 
 

 
 

Рис. 2.10 Шарнірне з’єднання важеля 
1- кронштейн важеля; 2- втулка важеля; 3- вісь; 4- дистанційна   
втулка; 5- шайба. 



Додаток Е 
Приклади  оформлення  таблиці 

 
Таблиця 4.1 - Технічні характеристики компресора ФН-6 та    

               електродвигуна  4А90L4У3 
Елемент 
КХМ Показник Позначення Одиниці виміру Значення 

Компресор 
Діаметр 
циліндрів D м 0,0675 

Хід поршня S м 0,05 

Електродви
гун 

Потужність Nд кВт 2,2 
Частота 
обертання Nд с-1 25 

                                                     
 

Таблиця 8 - Показники……….. 

Назва показника Значення 
 

1 Струм колектора, А 12 
2 Напруга на колекторі, В 220 
3 Опір навантаження колектора,  Ом 6,5 

 
 
Таблиця 5                                                       

Найменування показників Одиниці виміру Кількість 
1 2 3 

Чисельність працюючих: всього чол..  
Розстановочний штат ІТР, 
службовців 

чол.  

Річний фонд заробітної плати: 
всього 

грн..  

   
 
Продовження таблиці 5 

1 2 3 
Собівартість одиниці продукції грн.  
Економічний ефект грн..  
Рентабельність %  
 
 
 
 
 



Додаток Ж 
                                                    Абетки і цифри 

 



                                                                              



Додаток  И 
Приклад заповнення окремої специфікації складального 

креслення до дипломного (курсового) проекту 
 
 

 



Додаток  К 
Приклад заповнення переліку елементів 

 

 



Додаток  Л 

 
 



 
 
 
 
 



Додаток  М 
Зразок заповнення основного напису на кресленні і текстових 

документах за ГОСТ 2-109-68 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток  Н 
Графічні позначення матеріалів за ГОСТ 2.306-68 

 

 

 
 
Примітки:  
     1 Композиційні матеріали, які містять металеві і неметалеві матеріали, 

позначають як метали. 
     2 Графічне позначення деревини слід використовувати, якщо немає 

необхідності указувати напрямок волокон.         



Додаток  П 
Приклади оформлення джерел в 

«Переліку посилань» 
 
Багатотомне видання 
1. Химическая энциклопедия: В 5 т. / Ред. Кол.: Н.Зефиров (гл.ред.) и   
    др. – М.: Большая  рос. энцикл., 1995. – Т.4: Полимерные  - Трипин.     
    –  639 с. 
 
Монографії  (1 – 3 автори) 
1. Богданов С.Н., Іванов О.П., Купріянова А.В. Холодильная техника.   
    Свойства веществ: Справ. – М.: Агропромиздат, 1985. – 208 с.     
 Монографії  (5 чи більше авторів) 
1. Холодильні установки: Підручник: У 2кн. / В.П. Чепурненко,  
    І.Г.Чумак, С.Ю.Лар’янівський та ін. – К.: Либідь, 1995. – Кн.. 1. –    
    240с. 
2. Холодильные машины: Учеб. для втузов / Под общ. ред.     
    И.А.Сакуна.- Л.: Машиностроение. 1985. – 510 с.  
 
Стандарт 
1. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки.       
    Структура і правила оформлення. – Чинний від 01.01.96.-К.:    
    Держстандарт України, 1995.-37с. 
 
Словник 
1.  Російсько-український хімічний словник / Уклад.: Є.Ф. Некряч,    
     Б.Ф.Коваленко, та ін. – Х.: Основа, 1990.- 192с. 
 
Методичні вказівки 
1.  Дослідження парової одноступінчастої холодильної машини:   
     Метод. Вказівки до проведення НДРС з курсів «Процеси та апарати    
     хімічної технології» для студентів усіх форм навчання./ Уклад.   
     І.О.Мікульонок. - К.: НТУУ «КПІ», 1995.-32с. 
 

Примітка: у разі необхідності слід користуватись рекомендаціями ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання". 

                       
 
 
 

 



Додаток  Р 

 
 
 
 
 



Додаток У 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток С 
 
Приклад складання листів графічної частини за ГОСТ 2.501 

 

 
 
 



 
 
 
 
 



Додаток Т 
 

Комплектування матеріалів кваліфікаційної роботи 
для передачі на зберігання 

 
 

 
 
 


