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ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ  
ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) 

 

(Розроблено на підставі ДСТУ 3008-95) 
 

Структурні складові роботи: 
1. Вступна частина 
2. Основна частина 
3. Додатки 

 

Вступна частина вміщує такі структурні елементи: 
1. Обкладинка 
2. Титульний аркуш 
3. Завдання 
4. Календарний план 
5. Реферат 
6. Зміст 
7. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. 
 

Основна частина вміщує такі структурні елементи: 
1. Вступ 
2. Суть роботи 
3. Висновок 
4. Рекомендації 
5. Перелік посилань 

 

Завдання – обов`язково заповнюється та видається студентові керівни-
ком проекту (роботи). 
 

Календарний план – заповнюється студентом спільно з керівником. 
 

Реферат – призначений для ознайомлення з роботою (з дипломним про-
ектом або роботою). 

Реферат має бути викладений українською та англійською мовами. 
Вимоги: стислий, інформативний, з чітким формулюванням кожної 

складової. 
Розміщується безпосередньо за календарнім планом 
Реферат має вміщувати: 
1. Відомості щодо обсягу роботи - кількість сторінок, таблиць, ілюстра-

цій, літературних джерел згідно з переліком посилань 
2. Текст реферату викладають за такою послідовністю: 
Об’єкт розроблення або дослідження 
Мета роботи 
Методи дослідження та апаратура (для дипломних робіт) 
Результати та їх новизна 
Основні конструктивні, технологічні характеристики та показники 
Ступінь впровадження 
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Галузь застосування 
Економічна ефективність 
Значущість роботи та висновки 
Прогнозні припущення щодо розвитку об`єкту або розроблень 
Перелік ключових слів 
Обсяг реферату має не перевищувати 500 слів і розміщуватися на одній 

сторінці формату А4. 
Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті проекту або ро-

боти, розміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів вміщує від 5 
до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному 
відмінку в рядок через коми. 

Приклад: ЧАВУН, ЛЕГУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ, ЛИВАРНА ФОРМА 
 

Зміст розташовують після реферату з нової сторінки. 
До змісту вносять: 
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. 
Вступ 
Послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпун-

ктів 
Висновки 
Рекомендації 
Перелік посилань (відповідно до вимог нормативних документів) 
Назви додатків 
Номери сторінок, що містять початок матеріалу 
 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термі-
нів – усі прийняті в роботі малопоширені позначення, вміщують після змісту, 
починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього за першої появи цих елеме-
нтів у тексті записки наводять їх розшифровку. 

Приклад: σв – тимчасовий опір розриванню 
Вступ. У вступі коротко викладають: 
Оцінку сучасного стану проблеми, визначаючи практично розв`язані за-

дачі, прогалини знань, провідні організації та вчені даної галузі тощо. 
Світові тенденції розв`язання поставлених задач 
Актуальність даної роботи та підставу для її виконання 
Мету розробки та галузь застосування 
Взаємозв`язок з іншими роботами 
Вступ починають з нової сторінки. 
 

Сутність роботи - це викладення відомостей щодо предмета (об`єкта) 
розроблення або дослідження, які є необхідними й достатніми для розкриття 
сутності проекту (роботи): 

1. Теоретичні аспекти за темою завдання, досягнення вітчизняної та сві-
тової ливарної науки в цьому напрямку. 
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2. Методика роботи (для дипломних робіт та індивідуальних завдань в 
дипломних проектах). 

3. Характеристики та властивості створюваного об’єкта. 
4. Принципи дії об’єкта та основних принципових рішень, що дають уя-

ву про його зміст (конструкцію, технологію, організацію робочого місця у ви-
робничих умова, економічні питання, питання з охорони праці на навколиш-
нього середовища тощо). 

5. Метрологічне забезпечення виконуваної роботи. 
6. Результати досліджень 
Сутність проекту – це аналіз програми ливарного цеху, розрахунки ос-

новних та допоміжних відділень цеху, розроблення ливарних технологій, ор-
ганізація роботи конкретної дільниці виплавлення металу, виготовлення форм 
або стрижнів, приготування формувальних або стрижневих сумішей, вико-
нання фінішних операцій, удосконалення ливарного устатковання, вирішення 
економічних питань та питань з охорони праці і навколишнього середовища. 

Сутність роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи 
поділяють на підрозділи та пункти. Пункти, за необхідністю поділяють на 
підпункти. 

Кожний пункт і підпункт мають вміщувати закінчену інформацію. 
У текстовій частині пояснювальної записки й розрахунках необхід-

но використовувати тільки одиниці системи SI. 
 

Висновки – вміщують після суті проекту (роботи) на новій сторінці. 
У висновках наводять оцінку одержаних результатів під час виконання 

проекту (роботи), значущість цих результатів. 
Текст висновків поділяють на пункти, кожний з яких позначають араб-

ськими цифрами. 
Примітка: Висновки слід узгоджувати з керівником до остаточного 

оформлення пояснювальної записки. 
 

Рекомендації - наводять на підставі грамотно сформульованих виснов-
ків. Їх вміщують після висновків, з нової сторінки. 

У рекомендаціях визначають подальші роботи на ефективне викорис-
тання результатів розробок і досліджень. Рекомендації повинні мати конкрет-
ний характер. Текст рекомендації поділяють на пункти (як і висновки). 

 

Перелік посилань – це перелік літературних джерел, на які є посилання 
в основній частині проекту (роботи). 

Наводять в кінці роботи. Бібліографічні описи подають у порядку, за 
яким вони вперше згадуються в тексті. 

Їх наводять відповідно до чинних стандартів з бібліографічної та видав-
ничої справи. 

Примітка: Приклади оформлення посилань наведені у методиках до ви-
конання курсового проекту (роботи). 
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Додатки – в додатках вміщують матеріали, які необхідні для повного 
розуміння сутності проекту (роботи) і які не можуть бути послідовно розмі-
щені в основній частині роботи через великий обсяг, або спосіб відтворення. 

Додатки можуть бути вилученими для широкого кола читачів, але є не-
обхідними для фахівців ливарної галузі. 

Типи додатків: 
1. Додаткові ілюстрації або таблиці. 
2. Матеріали, що не можуть бути послідовно розміщені в основній час-

тині роботи через великий обсяг (фотографії, формули, проміжні математичні 
докази, протоколи випробувань, інструкції, методики, комп`ютерні програми 
тощо). 

3. Додатковий перелік літературних джерел, на які не було посилань у 
роботі, але які мають відношення до виконаної роботи і можуть викликати ін-
терес у читачів. 

4. Опис нової апаратури, приладів, удосконаленого ливарного устатко-
вання, вимірів, випробувань тощо. 

5. Звіт щодо патентних досліджень. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) 

 

Пояснювальну записку до проекту або роботи оформлюють у вигляді 
тексту, ілюстрацій, таблиць та їх поєднань на аркушах білого паперу формату 
А4, на одному боці машинним способом. Допускається вміщення сторінок, 
виконаних способом ксерокопіювання (репрографії). 

Для проекту обов`язковим є наявність рамок і штампів. 
Текст друкують через півтора інтервали, з розрахунку не більше 40 ря-

дків на одній сторінці. 
Розміри відступів (від краю аркуша)- верхній, нижній і лівий - 20 мм, 

правий - 10 мм. 
Весь текст впродовж усієї роботи має бути однаково чорним (включаю-

чи ті елементи, що вписуються або докреслюються в нього). 
Скорочення в тексті наводять відповідно до чинних стандартів з бібліо-

графічної та видавничої справи. 
Структурні елементи - «Реферат», «Зміст», «Перелік умовних позна-

чень, символів, одиниць, скорочень і термінів», «Вступ», «Висновки», 
«Рекомендації», « Перелік посилань» - не нумерують, а їх назви слугують за 
заголовки. Кожний такий структурний елемент розташовують симетрично на 
робочому полі аркуша. 

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

Заголовки структурних елементів роботи та розділів розташовують по-
середині аркуша і друкують великими літерами без крапки в кінці та не підк-
реслюють. Перенесення слів у заголовках не допускається. 
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Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів починають з абзацного відс-
тупу і друкують маленькими літерами (крім першої великої) без крапки в кін-
ці та не підкреслюють. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усієї роботи і до-
рівнювати п`яти знакам від лівого робочого поля. 

Відстань між заголовком і подальшим текстом має бути не менше трьох 
інтервалів (два рядки). 

Не допускається розміщення назви розділу, підрозділу, пункту або під-
пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один ря-
док тексту. 

 

Нумерація сторінок - наскрізна, арабськими цифрами; для роботи про-
ставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці, для проек-
ту - у відповідному місці штампа. 

Титульний аркуш, завдання і календарний план включають до нумера-
ції, але номер на них не ставлять. 

 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів. 
Розділи нумерують арабськими цифрами в межах викладення сутності 

проекту (роботи) - 1, 2, 3 без крапки після цифри. 
Підрозділи повинні мати нумерацію в межах розділу - 1.1; 1.2; 1.3, яка 

складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу без крапки пі-
сля другої цифри. 

Пункти - повинні мати нумерацію в межах кожного розділу або підроз-
ділу - 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3, яка складається з номера розділу, номера підрозділу та 
номера пункту без крапки після третьої цифри. 

Підпункти - повинні мати нумерацію в межах розділу, підрозділу та 
пункту - 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3, яка складається з номера розділу, підрозділу, 
пункту та  порядкового номера підпункту без крапки після останньої цифри. 

 

Ілюстрації - (кресленики, рисунки, графіки, фотографії, схеми, діагра-
ми) розміщують у роботі безпосередньо після тексту, в якому вони вперше 
згадуються, або на наступній сторінці. 

На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. 
Якщо ілюстрації створені не авторами, при їх поданні необхідно поси-

латися на джерела. 
Кресленики, рисунки, графіки, схеми, діаграми мають відповідати ви-

могам ЄСКД і ЄСПД. 
Фотознімки розміром менше А4 повинні бути наклеєні на аркуші білого 

паперу формату А4. 
Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією, там же 

за необхідністю розміщують підрисунковий текст (пояснювальні дані). 
Ілюстрацію позначають словом «Рисунок -», яке разом з назвою ілюст-

рації розміщують після пояснювальний даних. 
Наприклад: Рисунок 3.2 - Схема розміщення елементів управляння 
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Ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в 
межах розділу (за винятком ілюстрацій, наведених у додатках). 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 
ілюстрації, після якого крапку не ставлять. 

 

Таблиці - цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиць. 
Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, де вона вперше 

згадується, або на наступній сторінці. 
На всі таблиці мають бути посилання в роботі. 
Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу (за винятком таблиць, наведених у додатках). 
Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таб-

лиці, відокремлених крапкою. 
Слово «Таблиця» пишуть зліва з абзацного відступу. 
Якщо таблицю переносять на наступні аркуші (великий обсяг), то на 

першому вказують «Таблиця - », а на всіх інших аркушах зліва «Продовження 
таблиці - », при цьому допускається заміна головки, або боковика таблиці від-
повідно номерами граф чи рядків. Їх нумерують їх арабськими цифрами в пе-
ршій частині таблиці). 

Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім пер-
шої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати 
зміст таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з 
малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. 

Підзаголовки, які мають самостійне значення - починають з великої лі-
тери. 

Заголовки та підзаголовки граф указують в однині. 
 

Переліки. Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунк-
тів або підпунктів. Перед переліком ставиться двокрапка. Перед кожною по-
зицією переліку ставлять малу літеру української абетки з дужкою, або - дефіс 
(перший рівень деталізації). 

Для подальшої деталізації переліку використовують арабські цифри з 
дужкою (другий рівень деталізації). 

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзац-
ного відступу, другого рівня - з абзацним відступом відносно місця розташу-
вання переліків першого рівня деталізації. 

Приклад: В роботі розглянуті такі властивості ливарних сталей: 
а) механічні: 

1) тимчасовий опір розриванню; 
2) твердість; 

б) ливарні властивості: 
1) рідкотекучість; 
2) лінійна усадка; 

в) спеціальні властивості: 
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1) окалиностійкість; 
2) термостійкість. 

Примітки. Примітки вміщують у роботі за необхідністю пояснення змі-
сту тексту, таблиці, або ілюстрації і розташовують безпосередньо після текс-
ту, таблиці, або ілюстрації, яких вони стосуються. 

Одну примітку не нумерують. 
Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не 

підкреслюють, після цього ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку 
подають текст примітки. 

Якщо приміток декілька, то після слова «Примітка» ставлять двокрапку 
і з нового рядка з абзацу після номера примітки, з великої літери подають її 
зміст. 

Приклад:  
Примітки: 

1. Габаритні розміри опок наведені залежно від розмірів модель-
них плит. 

2. Матеріал опок – чавун або алюмінієві сплави. 
 

Формули та рівняння. Формули та рівняння розташовують безпосере-
дньо після тексту, де їх вперше згадують, посередині сторінки.  

Вище і нижче кожної формули має бути залишено не менше одного ві-
льного рядка.  

Формули та рівняння нумерують порядковою нумерацією в межах роз-
ділу. Номер формули зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у 
крайньому правому положенні рядка. 

Пояснення значень, символів і числових коефіцієнтів наводять після 
формули (рівняння) в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рі-
внянні. Пояснення кожного символу починають з нового рядка. 

Перший рядок пояснення починають з абзацного відступу словом «де» 
без двокрапки. 

Формули, які розташовують одну за одною, відокремлюють комою. 
Приклади: 
1. Кількість плавильних печей визначають за формулою: 
 

Р = В∙КН/(ФД∙q),                                                 (3.1) 
 

де Р - кількість плавильних печей, шт.; 
В - маса рідкого металу, необхідна для виконання річної програми, т; 
КН- коефіцієнт нерівномірності виробництва та витрачання, К=1.1...1.2; 
ФД - ефективний фонд часу роботи устаткування, год; 
q - продуктивність печі, т/год. 
 

Посилання. Посилання в тексті роботи на джерела зазначають поряд-
ковим номером за переліком посилань, виділених квадратними дужками. 

При посиланні на розділи, додатки, таблиці тощо зазначають їх номери. 
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Виноски. Пояснення до окремих даних допускається оформляти вино-
сками, які позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр з ду-
жкою. 

Нумерація виносок окрема для кожної сторінки і її виконують безпосе-
редньо після того слова, символу чи тексту, який треба пояснити. 

Текст виноски вміщують під таблицею або в кінці сторінки і відокрем-
люють від таблиці або тексту лінією довжиною 30…40 мм, проведеною в лі-
вій частині сторінки. 

Текст починають з абзацного відступу і друкують через один інтервал. 
Приклад: 
Цитата в тесті: „В індукційних тигельних печах рідкий метал, який на-

грівається до високих температур (1500…1800˚С) справляє на футеровку тер-
мічну, корозійну і ерозійну дію“ 1) 

____________ 
1) О.П.Макаревич, Г.Є.Федоров, Є.О.Платонов. Виробництво виливків із 

спеціальних сталей. –К.: Видавництво НТУУ „КПІ“, 2005. 712 с. 
 
 
Розробив: доцент кафедри 
ливарного виробництва 
чорних і кольорових металів                                       Г.Є.Федоров 


