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ВСТУП  

    

        Головною метою викладання навчального курсу «Фізичні поля 

біологічних об’єктів» є формування у студентів денної форми  навчання зі 

спеціальності 171 – «Електроніка»  уявлень про біологічні системи як джерела 

різних фізичних полів, їх параметри та можливості щодо використання з 

діагностичною та лікувальною метою, а також з’ясування найбільш загальних 

механізмів виникнення фізичних полів у біологічних системах, їх розподіл, 

інтенсивність і особливості.   

     Для досягнення поставленої мети навчальним планом передбачено 

виконання студентами розрахунково-графічної роботи (РГР), яка сприяє більш 

поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь 

використання знань для самостійного вирішення відповідних практичних 

завдань. Розрахунково-графічна робота дозволяє студентам проявити ініціативу 

і у виборі найширшого кола додаткової інформації з відповідної тематики 

(окрім конспектів лекцій та основної навчальної літератури) та вивчення тих 

розділів навчальної дисципліни, які під час занять розглядаються в обмеженій 

мірі. РГР залучає студентів до дослідницької наукової роботи. Підготовка і 

захист розрахунково-графічної роботи збагачує студентів денної форми 

навчання досвідом та знаннями, необхідними їм під час виконання 

магістерської роботи чи дипломного проекту.    

      У процесі виконання розрахунково-графічної роботи студент має 

навчитися: визначати енергетичні перетворення й взаємоперетворення різних 

видів енергії у біосистемах, оцінювати енергетичний баланс й напрям змін у 

них; оцінювати результати електричних і магнітних вимірювань. 

      Студент повинен виявити навички самостійної роботи, вміння визначати 

мету роботи і творчо ставити завдання, необхідні для досягнення цієї мети, 

аргументовано добирати варіанти і методи їх розв’язання та вміти самостійно 

аналізувати й оцінювати результати своєї роботи, робити правильні висновки та 

грамотно їх формулювати.  

      Тему студент може вибирати  самостійно, якщо її розвиток можливий у 

межах дипломного проекту. 
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1  ТЕМАТИКА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ 

 

Студенти виконують  розрахунково-графічну роботу за однією із наведених 

тем. 

1. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 10 

хвилин вона вдихає 60 літрів повітря, в якому міститься 15 % кисню і 5 % 

вуглекислого газу. 

2. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 10 

хвилин вона вдихає 61 літр повітря, в якому міститься  15,65 % кисню і 3,56 % 

вуглекислого газу. 

3. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 10 

хвилин вона вдихає 62 літри повітря, в якому міститься 20,5  % кисню і 5,2 % 

вуглекислого газу. 

4. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 10 

хвилин вона вдихає 63 літри повітря, в якому міститься 15,7 % кисню і 5,3 % 

вуглекислого газу. 

5. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 10 

хвилин вона вдихає 64 літри повітря, в якому міститься 16,52 % кисню і 5,5 % 

вуглекислого газу. 

6. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 10 

хвилин вона вдихає 65 літрів повітря, в якому міститься 14,95 % кисню і 5,5 % 

вуглекислого газу. 

7. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 10 

хвилин вона вдихає 66 літри повітря, в якому міститься 16 % кисню і 5,6 % 

вуглекислого газу. 

8. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 10 

хвилин вона вдихає 67 літрів повітря, в якому міститься 17 % кисню і 5,7 % 

вуглекислого газу. 

9. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 10 

хвилин вона вдихає 68 літрів повітря, в якому міститься 18 % кисню і 5,8 % 
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вуглекислого газу. 

10. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 10 

хвилин вона вдихає 65,5 літрів повітря, в якому міститься 19 % кисню і 5,9 % 

вуглекислого газу. 

11. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 9 

хвилин вона вдихає 50 літрів повітря, в якому міститься 15 % кисню і 6 % 

вуглекислого газу. 

12. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 9 

хвилин вона вдихає 51 літр повітря, в якому міститься 14 % кисню і 6,1 % 

вуглекислого газу. 

13. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 9 

хвилин вона вдихає 51,5 літрів повітря, в якому міститься 13 % кисню і 6,5 % 

вуглекислого газу. 

14. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 9 

хвилин вона вдихає 52 літри повітря, в якому міститься 12 % кисню і 7 % 

вуглекислого газу. 

15. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 9 

хвилин вона вдихає 53 літри повітря, в якому міститься 20 % кисню і 7,1 % 

вуглекислого газу. 

16. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 9  

хвилин вона вдихає 54 літри повітря, в якому міститься 16,25 % кисню і 5,8 % 

вуглекислого газу. 

17. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 9 

хвилин вона вдихає 55 літрів повітря, в якому міститься 15,85 % кисню і 6,2 % 

вуглекислого газу. 

18. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 9 

хвилин вона вдихає 56 літрів повітря, в якому міститься 15,25 % кисню і 5,2 % 

вуглекислого газу. 

19. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 9 

хвилин вона вдихає 57 літрів повітря, в якому міститься 14,5 % кисню і 5 % 
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вуглекислого газу. 

20. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 9 

хвилин вона вдихає 58 літрів повітря, в якому міститься 14,25 % кисню і 5,1 % 

вуглекислого газу. 

21. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 15 

хвилин вона вдихає 69 літрів повітря, в якому міститься 17,52 % кисню і 5,5 % 

вуглекислого газу. 

22. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 15 

хвилин вона вдихає 70 літрів повітря, в якому міститься 17 % кисню і 5,3 % 

вуглекислого газу. 

23. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 15 

хвилин вона вдихає 71 літри повітря, в якому міститься 18 % кисню і 5,05 % 

вуглекислого газу. 

24. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 15 

хвилин вона вдихає 72 літри повітря, в якому міститься 19 % кисню і 5,25 % 

вуглекислого газу. 

25. Визначити витрату енергії людини в стані м’язового спокою, якщо за 15 

хвилин вона вдихає 73 літри повітря, в якому міститься 15 % кисню і 6,0 % 

вуглекислого газу. 

 

2  ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ 

РОБОТУ  

  

    Кафедра складає графік ходу виконання РГР, де зазначаються контрольні 

терміни видачі завдання, виконання основних розділів, подання роботи до 

захисту. Виконання розрахунково-графічної роботи складається таких основних 

етапів:  

1) вибір тем роботи та отримання завдання;  

2) складання плану роботи;  

3) підбір літератури та інформаційних ресурсів, де розкрита сутність 
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тематики розрахунково-графічної роботи;  

4) вивчення літератури, підбір матеріалів за допомогою інформаційних 

систем, аналіз і узагальнення отриманих даних;  

5) написання роботи і оформлення ілюстративного матеріалу за розділами 

плану РГР;  

6) надання роботи викладачу;  

7) доробка та оформлення роботи з урахуванням зауважень керівника;  

8) надання розрахунково-графічної роботи  на кафедру;  

 9) захист роботи.   

Терміни видачі, виконання основних розділів і захисту РГР визначаються 

графіком, який розробляється викладачем згідно зі семестровим планом. 

Програма дій з виконання РГР враховує послідовність викладу лекційного 

матеріалу, що забезпечує поетапне виконання протягом семестру. Тема роботи 

вибирається студентом виходячи їз своїх наукових і практичних інтересів, 

перспектив професійної діяльності на  основі розробленої кафедрою тематики 

або може бути запропонована студентом оригінальна тема, яка повинна  бути 

актуальною, достатньо конкретною та мати практичне значення. Вибір тем 

розрахунково-графічної роботи студентом повинен бути обгрунтованим. 

Мотиви, якими студент користувався при виборі тематики розрахунково-

графічної роботи, необхідно викласти викладачу і лише після консультації з 

ним  остаточно впевнитись у правильності вибору. Після чого керівником 

видається завдання студенту на виконання розрахунково-графічної роботи за 

вибраною тематикою, про що робиться відповідний запис в робочий журнал 

викладача. Тема завдання та особливості тем розрахунково-графічної роботи 

відображуються в аркуші завдання до розрахунково-графічної роботи.  

 

3  ЗМІСТ ТА ОБСЯГ РОБОТИ  

 

     Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки обсягом 20-25 

сторінок формату А4 рукописного чи друкованого тексту з необхідними 
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поясненнями, включаючи формули, рисунки, графіки, таблиці та додатки. Зміст 

пояснювальної записки:  

–  титульний аркуш (додаток А);  

–  аркуш завдання до розрахунково-графічної роботи, де пишуть умови 

завдання;  

–  основна частина (результати теоретичних розрахунків з детальними 

поясненнями, формулами, графіками, результатами експериментів);  

–  висновки;     

–  перелік літературних джерел;  

– додатки.  

Усі структурні елементи роботи розпочинаються з нової сторінки. 

  

4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

  

   Титульний аркуш містить:   

–  найменування вищого навчального закладу;  

–  найменування кафедри;  

–  назву дисципліни і назву роботи, номер залікової книжки;   

–  назву групи, прізвище, ім'я і по батькові студента;  

–  прізвище, ініціали викладача;  

–  місто та рік.  

    Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку А.  

    Аркуш завдання.  Аркуш завдання заповнюється студентом самостійно 

згідно з своїм варіантом та особливостями виконання роботи (за вказівкою 

викладача).  

    Вступ. Містить стислий опис про біологічні системи як джерела різних 

фізичних полів, їх параметри і можливості щодо використання з діагностичною 

та лікувальною метою, а також з’ясування найбільш загальних механізмів 

виникнення фізичних полів у біологічних системах, їх розподіл, інтенсивність і 

особливості.   

   Основна частина. Основна частина містить розв’язання всіх завдань з усіма 
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необхідними розрахунками, поясненнями з мотивуванням всіх дій за ходом 

рішення та наведенням  необхідних ілюстрацій. Обов’язковим є посилання на 

використовану літературу.  

  У висновках необхідно зробити короткий підсумковий огляд виконаних 

розрахунків і отриманих результатів. Визначити можливе застосування 

розробок.  У додатки виводиться громіздкий матеріал – графіки, програми, 

таблиці, складні математичні викладки тощо.  У кінці роботи необхідно 

зазначити список літератури (джерел), яка була використана.  

  

5  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

  

    При виконанні РГР необхідно дотримуватися наведенних нижче правил. 

Роботи, виконані без дотримання цих правил, можуть бути повернені 

студентові для переробки та доопрацювання. Текст пояснення, формули і 

розрахунки повинні бути написані  розбірливо, чорним чорнилом чи пастою, 

або надаватися в друкованому вигляді. Порядок розрахунку за формулою:    

– записати формулу у загальному вигляді, за якою обчислюють величини 

параметра;  

– привести значення кожного умовного позначення;   

– підставити у формулу числові значення і обчислити величини.  

Текст пояснювальної записки РГР має бути стислим і чітким. Слід 

обов’язково обґрунтовувати прийняті рішення з посиланням на літературу та 

довідкові матеріали, що є джерелами для прийняття рішень.  

    Записка та графічний додаток оформлюються у відповідності з вимогами 

єдиної системи конструкторської документації і діючих державних стандартів.     

Розрахунково-пояснювальна записка оформляється на листах формату А4 в 

друкованому вигляді чи написану чорними чорнилами.  

  Вимоги до оформлення: текст розташовується з відступами зліва – 20 мм,   

зправа – 10 мм,  зверху – 25 мм,  знизу – 15мм. Для основного тексту повинен 

використовуватися шрифт з розміром кегля 14 пунктів, відстанню між літерами 

не більше 0.1 пункту і міжрядковою  відстанню 1.5 кегля (21 пунктів). 

Заголовки оформляти жирним шрифтом  розміром в 16 пунктів. Сторінки 
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повинні бути обов’язково пронумеровані, робота повинна містити зміст, що 

вказує на якій сторінці знаходиться той чи інший розділ роботи. Заголовки 

структурних одиниць роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими 

літерами, симетрично до тексту. Заголовки підрозділів –  маленькими літерами 

(окрім першої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. 

Відстань між заголовком і текстом має дорівнювати 2–3 інтервали. Кожну 

структурну одиницю роботи необхідно починати з нової сторінки. 

 Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць, формул 

подається арабськими цифрами без знака №. 

 Першою сторінкою є титульна, однак, на ній номер сторінки не ставлять. 

Нумерація проставляється з наступної сторінки з цифри 2 у правому верхньому 

куті. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. 

Рисунки і таблиці необхідно подавати в роботі після першого посилання на 

них у тексті. Їх нумерують у межах розділу. Наприклад: рис. 1.2. (другий 

рисунок першого розділу); таблиця 3.1. (перша таблиця третього розділу). 

Якщо в роботі одна таблиця або рисунок його нумерують за загальними 

правилами. 

  Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею 

симетрично до тексту. Назву та слово «Таблиця» починають з великої літери. 

Назву не підкреслюють (додаток Б). Назва рисунку виноситься під зображення 

(додаток В). Зразок оформлення формул наведено у додатку Г. 

   На всі таблиці та рисунки мають бути посилання в тексті, при цьому слово 

«таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад: «… у табл. 2.3.». У 

повторних посиланнях на таблиці та рисунки треба вказувати скорочено слово 

«дивись», наприклад: «див. табл. 1.3.». 

   У таблицях слід зазначати одиниці виміру. Якщо всі одиниці виміру є 

однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці 

виміру мають наводитися  відповідно до стандартів. Числові величини у 
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таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок 

таблиць починаються з великої літери. 

   Для підтвердження власних аргументів або для аналізу того чи іншого 

друкованого твору слід наводити цитати. Текст цитати починається та 

закінчується лапками, наводиться у тому граматичному вигляді, який поданий у 

джерелі, наукові терміни не виділяються лапками. Цитування має бути повним, 

без довільного скорочення авторського тексту і перекручування думок автора. 

Пропуск слів і речень без перекручування авторського тексту допускається й 

позначається трьома крапками у місцях пропуску. Кожна цитата 

супроводжується посиланням на джерело, наприклад: після цитати «…» (цит. за 

[13, с. 18–19]) (13 номер у списку використаних джерел, цитую зі сторінки 18–

19). 

   Роботи, які не відповідають встановленим вимогам або містять 

принципові помилки, повертаються студентові для переробки та 

доопрацювання. Роботи, виконані не згідно зі своїм завданням зараховані не 

будуть. 

 

 6  ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

    Захист роботи дозволяє виявити знання студентів за вибраною темою, їх 

глибину та самостійність. Захист проходить в формі публічної перед 

викладацькою комісією тривалістю 5-7 хвилин, супроводжується наведенням 

необхідного ілюстративного матеріалу на цифрових та паперових носіях; по 

закінченню доповіді студенту задаються питання за тематикою розрахунково-

графічної роботи. У процесі захисту студент обґрунтовує рішення, що 

приймаються, відповідає на поставлені питання. За результатами захисту 

розрахунково-графічної роботи студент отримує диференційовану оцінку, яка 

виставляється на титульному аркуші і завіряється підписом викладачів. 

Результати захисту РГР оцінюються відповідно до Положення про рейтингову 

систему оцінювання успішності студентів з дисципліни. Студент, що не подав 

розрахунково-графічну роботу, чи не захистив її в необхідні терміни, 
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вважається таким, що має академічну заборгованість.   

  

7  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 

РОБОТИ 

 

Під час захисту студентами розрахунково-графічної  роботи члени комісії 

мають  забезпечувати однакові умови для студентів та об’єктивність 

оцінювання їх відповідей. Під час  визначення підсумкової оцінки за курсову 

роботу члени комісії керуються такими критеріями: 

– оцінку «відмінно» заслуговує студент, який виявив глибокі знання з 

навчальної дисципліни, завдання дослідження  відповідають поставленій меті 

роботи, зміст роботи  відповідає плану та розкриває тему повністю, під час 

написання роботи автор  виявив самостійность. Робота  оформлена відповідно 

до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері 

науки і техніки. Структура і правила оформлення». 

– оцінку «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання 

навчального матеріалу, передбаченого програмою з навчальної дисципліни, 

показав систематичний характер знань, але припустився помилок під час 

оформлення роботи. 

– оцінку «задовільно»  заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчального матеріалу навчальної дисципліни, передбаченого програмою, але 

припустився помилок у відповіді на питання під час захисту розрахунково-

графічної  роботи. Стиль роботи не науковий, має місце пряме переписування у 

роботі матеріалів із літературних джерел.  

– оцінка «незадовільно» виставляється студентові, у якого виявлені 

недоліки в знаннях основного програмного матеріалу, який припустився 

принципових помилок під час  написання розрахунково-графічної  роботи.  

Кінцевий результат роботи не відповідає меті дослідження, висновки не 

відповідають поставленим завданням. Залежно від кількості отриманих балів, 

студентові виставляють диференційовану оцінку за результатами захисту, 
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згідно з наведеною нижче таблицею. 

Таблиця − Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 82−89 В 
добре  

74−81 С 

64−73 D 
задовільно  

60−63 Е  

35−59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0−34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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Додаток Б  

Зразки можливих варіантів  оформлення таблиць 

Таблиця 1.1 –  Розподіл учасників експерименту на вікові групи 

Вікова група 

учасників 

експерименту 

Віковий 

діапазон 

учасників 

експерименту 

(років) 

Кількість (n) учасників 

експерименту у вікових групах 

підлітків; їх відношення до 

експерименту 

Контрольна Основна 

Молодша 10-11 6 5 

Середня 12-13 6 4 

Старша 14-15 5 3 

 

 

Таблиця 1.2  – Дослідження фізичної працездатності підлітків з порушенням 

функції верхньої кінцівки (контрольна група) 

 

Вікові групи 

підлітків 

Кількісні показники (М+m) досліджуваних 

параметрів 

Вага (кг) Показники МСК 

(л / хв) (мл / хв / кг) 

Молодша 34,2 +  2,18 1,065 + 0,23 31,26 + 2,07 

Середня 40,1 +  2,6 1,242 + 0,18 30,99 + 1,68 

Старша 48,06 +3,8 1,342 + 0,25 27,63 + 0,37 

 

 

Таблиця 1.3 – Порівняльні результати дослідження готовності  підлітків з 

порушенням функції верхньої кінцівки до виконання дій        

самообслуговування 

 

Вікова 

група 

підлітків 

Кількість балів (М+m) (із 3-х) оцінки готовності; ставлення до 

експерименту (групи); час отримання результатів (до чи після проведення 

експерименту); рівні значущості змін показників 

Контрольна Р Основна Р 

До Після До Після 

Молодша 0,78+0,22 0,81+0,2 >0,05 0,75+0,4 1,85+0,17 <0,05 

Середня 0,91+0,34 0,88+0,4 >0,05 0,97+0,2 2,23+0,31 <0,

05 

Старша  1,02+0,29 0,90+0,4 >0,05 1,10+0,7 2,08+0,38 <0,05 
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Додаток  В  

Зразок оформлення рисунків 

 

Цитата в тексті: «Результати дослідження динаміки змін рівнів 

сформованості показників фізичного розвитку наводимо на рис. 2.1». 

а)        б) 

Рисунок 2.1 –  Динаміка змін рівнів за показниками фізичного розвитку у 

підлітків з порушенням функції верхньої кінцівки. 

Періоди спостереження: а) до корекції; б) після корекції. 

Рівні готовності: 1 – достатній; 2 – малодостатній; 3 – недостатній 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 –  Динаміка сформованості рухових здібностей у підлітків з 

порушенням функції верхньої кінцівки 
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Додаток Г 
 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який 
наводять у курсовій роботі  

 

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання». 

Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та 

факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи 

обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять 

бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх 

наводять у будь-якому описі. Проміжки між знаками та елементами опису є 

обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і 

приписаної пунктуації. 

Характерис- 
тика джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  
 
Один автор 

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного 

білого шуму в неперервних та дискретних динамічних 

системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. 

— 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т 

математики НАН України ; т. 59).  

2. Амосов Н. М. Моя система здоров’я / Н. М. Амосов – К. : 

Здоров’я, 1997. –54 с.  

Два автори Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 

композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 

2007. — 375 с. 

Три автори 
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как 

предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание 

будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон,  

Г. Д. Эддисон; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — 

Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.  

Чотири 
автори 

Методика нормування ресурсів / [ Вітвіцький В. В., 

Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : 

НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — 
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(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).  

П’ять і більше 

авторів 

 

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. 

посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / 

[Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. 

— К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія 

«Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 

13). 

Без автора 
Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : 

[зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці 

: Рута, 2007. — 310 с.  

Багатотомний 

документ  

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична 

статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська,  

С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — 125 с.  

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

 

1. Економіка, менеджмент, освіта : матеріали Всеукр. конф. 

молодих учених [«Молодь України і реформа»], (Харків, 

11—13 жовт. 2000 р.) / М-во освіти і науки, Харк. держ. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. : Харк. держ. ун-т ім. В. Н. 

Каразіна, 2008. — 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів 

виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / 

Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. 

— К. : ІСОА, 2008. — 147 с. 

3. Оцінка й обгрунтування 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, ХІІІ, [2] с. — 

(Ресурс 2000).  

Словники 1. Хімія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : 

Халімон, 2007. — 175, [1] с. 

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-

довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. 

навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. 

ун-т, 2007. — 57 с.  
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Атласи Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 

структур нервової системи, що беруть участь у процесах 

пам’яті : посіб. 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 . 

Законодавчі 
та нормативні 
документи 

Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. 

В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : 

Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні 

правові документи).  

Стандарти 
Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 

Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 

7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — 

(Національний стандарт України).  

Бібліографічн
і показчики 

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації 

кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій 

вченій раді Львівського державного університету фізичної 

культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. 

технології, 2007. — 74 с.  

Дисертації 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси:  

дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро 

Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

 
Автореферати 

дисертацій 
1. Кукса В.О. Професійна підготовка фахівців з фізичної 

реабілітації у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

«Теорія і методика професійної освіти» / В. О. Кукса. — 

К., 2002. — 18 с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування 

макроекономічних показників в системі підтримки 

прийняття рішень управління державними фінансами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. 

інформ. Технології» / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с. 

Частина книги, 

періодичного 

видання 

1. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі 

фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика 

фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12-14. 

2. Регіональні особливості смертності населення України / Л. 
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 А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // 

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я 

України. — 2007. — № 1. — С. 25-29. 

3. Государев Н. А. Психоматическая концепция и ДЦП ⁄⁄ 

Журнал неврологии и психотерапии. – 2001. – № 7. –С. 66–69.   

Електронні 
ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 

[Електронний ресурс ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів 

III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний,  

     В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса :        

Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: 

Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-

2000.— Назва з контейнера. 

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 

електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 

10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / 

Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін,  

      І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. —  

С. 43. — Режим доступу до журн. :     

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
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Додаток  Д 

Зразок подання формул 

 

Систематизація та узагальнення отриманих даних та їх статистична 

обробка проводилась за t критерієм Стьюдента. Статистичну достовірність 

відмінностей визначають за формулою:  

S

MbMa
t  ,                                                                               (2.1) 

де  t  – статистична достовірність відмінностей; Ma  – середній показник 

до експерименту; Mb  – середній показник після експерименту; S  – помилка 

середньої величини. 

nbna

nbna
S  ,                                                                       (2.2) 

                     

де   – середнє квадратичне відхилення; na  – кількість досліджуваних до 

експерименту; nb  – кількість досліджень після корекції. 

2

22

nbna

MbMa
  ,                                                   (2.3) 

         

де    – середнє квадратичне відхилення;  – результат окремого 

вимірювання; Ma  – середній показник до експерименту; Mb  – середній 

показник після експерименту; na  – кількість досліджень до корекції; nb  – 

кількість досліджень після корекції; – сума 

 


