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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Курсовий проект є заключним етапом вивчення студентами навчальної 

дисципліни та сприяє підготовці студентів до написання випускної роботи. Під 

час виконання курсового проекту студент повинен продемонструвати уміння 

самостійно працювати та застосовувати на практиці теоретичні знання, 

отримані під час вивчення навчальної дисципліни.  

Метою курсового проекту є оволодіння студентами теоретичного 

матеріалу та закріплення практичних навичок з вивченої навчальної дисципліни 

із застосуванням засобів сучасних інформаційних технологій. 

Проект виконується індивідуально кожним студентом. В окремих 

випадках допускається об’єднання студентів у групи (2–3 студенти) для роботи 

над складними темами. 

Відповідно до існуючого порядку теми курсових проектів формуються 

керівником і затверджуються на засіданні кафедри інформаційно-управляючих 

систем. За всі рішення, які приймаються під час виконання курсового проекту 

роботи, відповідальність несуть студенти-виконавці. Керівник курсового 

проекту відповідає за науково-технічний рівень розробки та дає узагальнену 

оцінку роботі студента. Для виконання курсових проектів кафедра надає 

студентам машинний час у комп’ютерних класах і консультації викладачів. 

 

2 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

2.1 Загальні вказівки 

Курсовий проект являє собою пояснювальну записку, яка складається з 

текстової (теоретична частина, описи, розрахунки) і графічної частини 

(електрична схема, блок-схеми алгоритмів, діаграми UML тощо). 

Пояснювальна записка є основним документом, що надається студентом 

під час захисту. Вона має давати достатньо повне уявлення про об’єкт 

дослідження, методи та задачі дослідження, конструкторські рішення та розробки 



5 

й розробку програмного забезпечення. Зміст записки має повністю відповідати 

завданню на курсову роботу. Основну увагу необхідно приділити опису 

практичних або теоретичних результатів, отриманих під час виконання роботи. 

Результати курсового проектування оформляються у вигляді 

пояснювальної записки, об’ємом 40–45 сторінок (з додатками не більше 60), 

графічний матеріал до роботи додається (рамка до графічного матеріалу в 

додатку К). 

2.2 Структура пояснювальної записки курсового проекту 

Рекомендована структура пояснювальної записки курсового проекту, 

наведена в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 – Структура пояснювальної записки курсового проекту 

Найменування розділів і 

підрозділів 

Кількість сторінок Додаток 

Титульний лист  

 

1  

 

(додаток А) 

Завдання на курсовий проект 

(календарний план)  

 

2 (додаток Б) 

Реферат  

 

1 

 

(додаток В) 

Перелік скорочень, умовних 

позначень, символів, одиниць і 

термінів 

1 (додаток Г) 

Зміст 

 

1 

 

 

Вступ 

 

1–2 

 

 

Розділи курсового проекту 40–45  

Висновки 1  

Перелік посилань  1–2 (додаток Д) 

Додатки  2–10 

 

 
Усього 50–60   

 

2.3 Рекомендації щодо змісту пояснювальної записки 

Титульний лист містить інформацію про тему курсового проекту, її 

автора і керівника. Форма титульного листа наведена в додатку А. 

Завдання на курсовий проект містить тему, прізвище автора і керівника, 

основні початкові дані для її виконання. Указують також дату видачі завдання 

на курсовий проект і дату надання закінченого проекту, а також злагоджений 
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календарний план виконання роботи. Форма листа завдання на курсовий проект 

наведена в додатку Б. 

Реферат містить відомості про обсяг роботи, кількість таблиць, 

ілюстрацій, додатків, кількість джерел за переліком посилань, текст реферату, 

перелік ключових слів. Текст реферату має відображати об’єкт дослідження, 

мету роботи, методи дослідження (розв’язання задачі) або реалізації 

програмного забезпечення, отримані результати, їх практичну значущість і 

рекомендації з використання. Зразок листа реферату курсової роботи наведено 

в додатку В. 

Усі прийняті в курсовому проекті малопоширені умовні позначення, 

символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують 

безпосередньо перед змістом, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього 

з першою появою цих елементів у тексті курсової роботи наводять їх 

розшифровку. Зразок переліку скорочень, умовних позначень, символів, 

одиниць і термінів курсового проекту наведено в додатку Г. 

У змісті мають бути відображені розділи (підрозділи) роботи з указівкою 

їх заголовків і сторінок у тексті пояснювальної записки. 

У вступі стисло висловлюють актуальність теми і задачі курсового 

проекту, мета роботи, галузь її застосування. 

Основна частина складається з розділів, у яких викладається зміст 

обраних рішень на всіх етапах розробки. 

У висновках зазначають ступінь повноти розв’язання поставленої задачі, 

наводять характеристику отриманих результатів, оцінюють їхню значущість і 

ефективність, перспективи використання, указують можливі напрями 

вдосконалення. 

Перелік посилань оформлюють згідно зі стандартом КрНУ СТ-КНУ-3.01-

2011. Зразок оформлення переліку посилань наведено в додатку Д. 

У додатки потрібно включати допоміжні матеріали, необхідні для 

повноти викладу матеріалу пояснювальної записки, подання схем, ілюстрацій 

допоміжного характеру та лістинг окремих модулів програмного додатку.  
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3 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

3.1 Загальні вимоги 

Матеріал пояснювальної записки має бути викладений грамотно, чітко та 

стисло. У такому разі в тексті записки мають бути обов’язковими посилання на 

використані літературні та інші джерела. Кожна сторінка пояснювальної 

записки має бути заповнена не менше ніж на 80 % (за виключенням сторінок, 

які є закінченням розділів). 

Пояснювальна записка (далі – записка) має бути написана студентом на 

аркушах білого паперу форматом А4 (210×297 мм) друкарським способом (за 

допомогою комп’ютерної техніки) 14 шрифтом Times New Roman, на одному 

боці аркуша. Обов’язкове встановлення автопереносу тексту на початку 

формування пояснювальної записки курсового проекту. Рисунки й таблиці 

великого розміру допускається виконувати на аркушах A3 (297×420 мм). На 

одній сторінці допускається не більше трьох виправлень, зроблених акуратно і 

розбірливо (допускається застосування коректора). 

Кожна сторінка пояснювальної записки має мати рамку й основний напис 

відповідно до ДСТУ 2.104, крім листа реферату, листа завдання та переліку 

умовних позначень на курсову роботу. Рамки можуть бути розширені (додаток 

Е) та звичайні (додаток Ж). Шрифт у надписах рамки має бути креслярський 

(ISOCPEUR, 14 пт, курсив). Розширені рамки застосовуються на таких листах: 

лист змісту пояснювальної записки та кресленнях до курсового проекту 

(креслення до роботи не підшиваються та не вважаються додатками роботи). На 

решті сторінок застосовують звичайні рамки. Відстань від краю сторінки до 

рамки зверху, знизу та праворуч повинна дорівнювати не більше ніж 5 мм, а 

ліворуч – 20 мм. Відстань від тексту до рамки зверху, ліворуч та праворуч має 

дорівнювати 5 мм, а знизу – 10 мм. Відступ абзацу – 1,25 см. 

Записка має бути зшита. 
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3.2 Шифр роботи 

Під час виконання шифрування роботи перший елемент – код 

спеціальності (151 або 122), другий елемент – шифр роботи (КП або КР), третій 

елемент – рік захисту роботи (2019), наступні дві цифри – номер документа 

(пояснювальна записка ПЗ – 01, шифри креслень: структурна електрична схема 

– Е1, функціональна електрична схема – Е2, принципова електрична схема – 

Е3, схема електричних з’єднань – Е4, електрична схема підключення – Е5). 

Для вказівки документів додатково проставляють шифр документа, 

наприклад, «ВП» – відомість проекту, «СП» – специфікація, «ПЗ» – 

пояснювальна записка. 

Приклад: 

151 – КП.2018.01.000 ПЗ 

122 – КП.2018.01.000 ПЗ 

Шифри спеціальностей 

122 – «Комп’ютерні науки»; освітньо-професійна програма 

«Інформаційні управляючі системи та технології» (КН); 

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; освітньо-

професійна програма «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва» (АКІТ) або «Комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика» (СІ). 

3.3 Оформлення тексту пояснювальної записки 

Записка, зазвичай, оформлюється державною українською мовою. 

Допускається оформлення записки російською або іншою іноземною мовою за 

рішенням кафедри, однак титульна сторінка, технічне завдання оформлюються 

тільки державною українською мовою. 

Текст записки викладається, зазвичай, у безособовій формі, наприклад, 

«... проектом передбачено ... або ... проектом передбачається ...». Під час опису 

операцій, виконуваних людиною, рекомендується використовувати третю особу 

множини або однини, наприклад: «подачу дуття закінчують ..., майстер 

допускає зварника до роботи ...».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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У математичних викладеннях допускається використовувати першу особу 

множини, наприклад: «... з огляду на рівняння (1.5) і (1.6) ...». 

Під час опису роботи механізмів, автоматичних пристроїв, підсистем 

тощо рекомендується використовувати третю особу однини, наприклад: «... 

автомат формує сигнал...», «…підсистема виконує такі функції ...». 

Виклад від першої особи однини не допускається (окрім цитат). 

Наприклад, не можна писати: «Я у своєму проекті...». У тексті записки (окрім 

цитат) не допускається: 

– застосовувати звороти розмовного мовлення; 

– застосовувати застарілі й жаргонні терміни та вирази; 

– застосовувати скорочення слів, окрім установлених діючими 

стандартами і загальноприйнятих у літературній мові. 

У тексті записки, за винятком формул, таблиць і рисунків, не 

допускається: 

– застосовувати математичний знак мінус (–) перед числовими 

значеннями (варто писати слово «мінус»); 

– застосовувати умовні позначення, прийняті на кресленнях, наприклад 

знак діаметра; 

– застосовувати індекси стандартів та інших документів без указівки 

номера, наприклад: правильно: ... відповідно до ДСТУ 1.0-93; неправильно:  

... відповідно до ...; 

– застосовувати без числових значень знаки:  <,  >,  =,  :. 

У записці необхідно застосовувати стандартизовані найменування, 

позначення одиниць фізичних величин (Міжнародна система одиниць (СІ)). 

Якщо в тексті дається низкаряд числових значень, виражених в однакових 

одиницях, то позначення одиниці вказують тільки після останнього числового 

значення, наприклад: ... 1,50; 1,75; 2,00 м ... або ... від 1 до 5 мм. 
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Числові значення розмірів варто вказувати з необхідною точністю, у 

такому разі в ряду розмірів (у тому числі в таблицях) здійснюють вирівнювання 

числа знаків після десяткової коми, наприклад: 1,50; 1,75; 2,00. У необхідних 

випадках варто застосовувати математичне округлення, наприклад, правильно: 

... продуктивність цеху 10000 т на рік, ... неправильно: ... продуктивність цеху 

10002, 4864 т на рік. 

3.4 Побудова та рубрикація записки 

Назви розділів розміщують по центру ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ та 

напівжирним шрифтом без крапки в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок 

складається з декількох речень, їх розділяють крапкою. Кожний розділ записки 

починають з нової сторінки. Перенос слів у заголовках не допускається. 

Розділи записки за необхідності розділяють на підрозділи, а їх, водночас, 

на пункти і підпункти. У такому разі кожна із зазначених структурних одиниць 

має містити не менше ніж дві структурні одиниці нижчого рівня. Назви 

підрозділів розміщуються з абзацу з великої літери та напівжирним шрифтом.  

Розділи записки та їх підрозділи мають мати заголовки. Пункти й 

підпункти можуть не мати заголовків. 

Відстань між попереднім текстом і заголовком, тобто розділом або 

підрозділом, має бути 24 пт, а відстань між заголовком і текстом – 12 пт  

(рис. 3.1).  

Не допускається розміщувати назву підрозділу, а також пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше трьох 

рядків тексту. Якщо, навпаки, заголовок розміщено на початку сторінки, але не 

на першому рядку, то перед ним має зберігатися не менше чотирьох рядків 

попереднього тексту. 
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Рисунок 3.1 – Форматування інтервалів перед та після розділів і 

підрозділів 

 

3.5 Реферат 

Реферат призначений для ознайомлення із запискою. 

Він має бути коротким, інформативним і містити відомості про курсову 

роботу.  

Реферат має містити: 

– відомості про обсяг записки, кількість частин записки, кількість 

ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел переліку посилань; 

– текст реферату; 

– перелік ключових слів. 

Текст реферату має відображати інформацію, подану в записці, і зазвичай 

у такій послідовності: 

– об’єкт дослідження або розробки; 

– мета роботи; 

– методи дослідження й апаратура; 
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– результати та їх новизна; 

– основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні 

характеристики та показники; 

– ступінь упровадження; 

– взаємозв’язок з іншими роботами; 

– рекомендації про використання результатів роботи; 

– сфера застосування; 

– економічна ефективність; 

– значущість роботи та висновки; 

– прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження або розробки. 

Реферат необхідно виконувати обсягом не більш ніж 500 слів і 

розташовувати на одній сторінці форматом А4. 

Ключові слова, важливі для розкриття суті проекту (роботи), 

розташовують після тексту реферату на останніх рядках аркуша. 

Перелік ключових слів включає від 7 до 10 слів (словосполучень), 

надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми. 

3.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів 

Сторінку «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ» розташовують 

безпосередньо після реферату на новому аркуші. 

Перелік має розташовуватися колонкою. Ліворуч в алфавітному порядку 

наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення та терміни, справа – 

їх детальну розшифровку. 

3.7 Зміст 

Зміст розташовують безпосередньо після переліку умовних позначень, 

починаючи з нової сторінки та у розширеній рамці. 

У змісті мають бути зазначені порядкові номери (якщо вони є) і заголовки 

всіх структурних одиниць записки (окрім реферату, переліку умовних 

позначень), включаючи вступ, висновки, перелік посилань і додатки. Пункти і 
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підпункти, які не мають заголовків, у змісті не вказують. Додатки зазначаються 

літерою, яка позначає номер додатка, та назвою самого додатка. 

Слово «ЗМІСТ» записують у вигляді заголовка по центру. 

3.8 Висновки 

У висновках до курсової роботи коротко формулюють зміст усіх частин 

записки й отримані результати, включаючи характеристику прийнятих 

проектних, конструкторських і технологічних рішень та їх ефективність із 

технічного, економічного, соціального й екологічного огляду. 

3.9 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

Розділи записки мають мати порядкові номери в межах усієї записки. 

Вступ, висновок і перелік посилань не нумерують. Розділи, підрозділи, пункти, 

підпункти пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами.  

Номер структурної одиниці вказують перед її заголовком, а за його 

відсутності – перед початком тексту цієї структурної одиниці. 

Розділи записки мають мати порядкову нумерацію та позначатися 

арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 тощо. 

Підрозділи мають мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера 

підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, 

наприклад, 1.1, 1.2 тощо. 

Пункти мають мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу й порядкового номера 

підрозділу або номера пункту, порядкового номера підрозділу, розділених 

крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 або 1.1.1, 

1.1.2 тощо. Якщо текст підрозділяють тільки на пункти, їх варто нумерувати, за 

винятком додатків, порядковими номерами. 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту та порядкового номера підпункту, 

розділених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 тощо. Якщо розділ або 
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підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного 

підпункту, його не нумерують. 

3.10 Нумерація аркушів і сторінок 

З нової сторінки починають вступ, кожен розділ, перелік посилань та 

додатки. Сторінки нумерують, починаючи з титульної, причому на титульній 

сторінці та технічному завданні номер сторінки не проставляють.  

Сторінки роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись 

наскрізної нумерації по всьому тексту записки, включаючи додатки роботи. 

Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, також 

включають до загальної нумерації сторінок. 

3.11 Оформлення ілюстрацій 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

варто розташовувати у пояснювальній записці безпосередньо після тексту, у 

якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації 

мають бути посилання у тексті. 

Рисунки мають бути виконані чітко й акуратно, можуть бути виконані 

безпосередньо на сторінках записки. Дозволяється використання ксерокопій 

(сканування), але чітко відредагованих. 

Допускається розміщення на одній сторінці декількох рисунків, а також 

розміщення невеликих рисунків безпосередньо в тексті записки. Рисунки, які 

займають всю сторінку та мають альбомну орієнтацію, повертають на аркуші 

проти часової стрілки. 

Рисунки нумеруються в межах кожного розділу записки двома цифрами – 

номером розділу і порядковим номером рисунка, розділеними крапкою. 

Кожний рисунок має мати назву. Після назви рисунка крапку не ставлять. 

Наприклад: Рисунок 2.1 – Перехідна характеристика двигуна 

На всі рисунки мають бути посилання в тексті, наприклад:  

«... наведено на рис. 1.2». 
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За необхідності над номером і найменуванням рисунка розміщують 

пояснювальні дані (розшифровку номерів позицій на кресленні або ескізі, 

позначень кривих на графіку тощо). 

Графіки зазвичай мають мати координатні осі та координатну сітку. На 

гістограмах, кругових (секторних) діаграмах тощо допускається координатні 

осі та сітку не зображувати за умови, що масштаб розмірів зазначений іншим 

способом. 

На координатних осях графіка необхідно наносити значення розмірів у 

вигляді шкал у лінійному або нелінійному масштабі. 

Поруч із розподілами координатної сітки й (або) з ділильними штрихами 

шкали мають бути зазначені відповідні значення розмірів. Допускається 

використовувати додаткові ділильні штрихи без указівки відповідних їм 

значень. Якщо початок відліку обох шкал – нуль, його вказують раз у точці 

перетину шкал. Числа в шкалах варто розміщувати поза полем графіка і 

розташовувати горизонтально. 

Допускається паралельно основній шкалі графіка розташовувати 

додаткові шкали. 

Найменування фізичної величини, відкладеної на графіку, указують 

текстом паралельно відповідній шкалі. Позначення одиниці фізичної величини 

(якщо вона має розмірність) указують після її найменування через кому. 

Літерне позначення розміру (за необхідності) указують перед позначенням 

одиниці, виділяючи комами. Напис розташовують поза полем графіка. 

Наприкінці напису крапку не ставлять. 

Осі шкал виконують суцільною основною лінією, координатну сітку й 

ділильні штрихи – суцільною тонкою лінією, криві на полі графіка виконують 

суцільною лінією. Якщо на графіку зображено дві й більше кривих, 

допускається виконувати їх лініями різного типу (суцільними, штриховими та 

ін.) або різного кольору. 

Точки, отримані виміром або розрахунком, позначають на графіку 

кружками, хрестиками або іншими умовними знаками. 
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За необхідності лінії й точки графіка позначають арабськими цифрами 

або літерами. Перетинання ліній і написів не допускається. У разі нестачі місця 

в лінії роблять розрив. Позначення пояснюють у написі під рисунком. 

Графіки, що схематично зображують характер залежності, допускається 

виконувати без шкал і координатної сітки. У цьому випадку осі графіка 

закінчуються стрілками, що вказують напрям зростання фізичної величини. 

Такі графіки виконуються тільки в лінійному масштабі. 

3.12 Оформлення таблиць  

Цифровий матеріал зазвичай оформляють у вигляді таблиць відповідно до 

рис. 3.1. Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, а 

також лінії, що обмежують таблицю ліворуч, праворуч та знизу, можна не 

проводити, якщо їх відсутність не заважає користуванню таблицею. 

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 

посилання в пояснювальній записці, наприклад, табл. 4.1. 

Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 

в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер 

таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, 

розділених крапкою, наприклад, «Таблиця 3.1 – Результати розрахунку 

паспортних даних АД». 

 

Рисунок 3.1 – Форма таблиці 
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Таблиця має мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої 

великої) і розміщують над таблицею з абзацу. Назва має бути короткою й 

відображати зміст таблиці. 

Якщо рядки і графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю 

поділяють на частини, розташовуючи одну частину під одною, або поруч, або 

переносячи частину таблиці на наступну сторінку. У такому разі в кожній 

частині таблиці повторюють її головку і боковик. 

Слово «Таблиця __» указують раз ліворуч над першою частиною таблиці, 

над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці __» зі вказівкою 

номера таблиці та розташовують праворуч. 

Заголовки граф таблиці друкують з великої літери. Підзаголовки, що 

мають самостійне значення, пишуть з великої літери. Наприкінці заголовків і 

підзаголовків таблиць крапки не ставлять. 

Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до діючих стандартів на 

технічну документацію. 

За відсутності окремих даних у таблиці варто ставити прокреслювання 

(тире). Допускається розташовувати таблицю вздовж довгого боку сторінки 

так, щоб вона читалася у разі повороту записки на 90 градусів проти 

годинникової стрілки. Таблиці, що мають другорядне значення, допускається 

виносити в додаток. 

3.13 Формули та обчислення 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються, посередині сторінки. Вище та нижче кожної формули або 

рівняння має бути залишено не менше одного вільного рядка (14 пт). 

Під час написання формул необхідно дотримуватись нижчезазначених 

розмірів символів і стилів їх написання (рис. 3.2, 3.3). 
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Звичайний 

Великий індекс 

Дрібний індекс 

Великий сивол 

Дрібний символ 
 

Рисунок 3.2 – Розміри символів формул 

 

 

Рисунок 3.3 – Стилі написання формул 

 

Формули та рівняння в пояснювальній записці (за винятком формул і 

рівнянь, наведених у додатку) варто нумерувати порядковою нумерацією в 

межах розділу. 

Номер формули або рівняння складається з номера розділу та 

порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою, наприклад, 

формула (1.3) – третя формула першого розділу. 
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Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в 

дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою в тій 

послідовності, у якій вони подані у формулі або в рівнянні. 

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта варто 

перераховувати через крапку з комою. Перший рядок і числовий коефіцієнт 

варто давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають словом «де» 

без двокрапки. 

Приклад. «Відомо, що … 

2
2

2
1
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MM
Z ,      (3.1) 

де Ml, М2 – математичне сподівання; 1 , 2 – середнє квадратичне відхилення 

міцності та навантаження». 

Якщо необхідно навести числове значення величини, то його записують 

після розшифрування. 

Наприклад: «Кінетичну енергію Е, Дж, знаходять за формулою 

2

2mV
E  ,      (3.2) 

де т – маса матеріальної точки, що дорівнює 0,5 кг;  V – швидкість руху, що 

дорівнює 30 м/с». 

Допускається застосовувати позначення одиниць фізичних величин у 

поясненнях позначень величин.  Одиниці виміру, за необхідності, беруть у 

квадратні дужки. 

Наприклад: 

t

s
V   [м/с],      (3.3) 

де s – шлях, м; t – час, с. 

Числову підстановку та розрахунок виконують з нового рядка, не 

нумеруючи. Одиницю виміру беруть у круглі дужки. Наприклад: 
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100
6

600
V  (м/с). 

Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку 

наступного рядка повторюють. У разі переносу формули або рівняння на знаку 

операції множення застосовують знак «×». 

Формули, що випливають одна з одної та не розділені текстом, 

відокремлюють. 

Приклад 

  11 Sy,xf     і  MAXSS 11  ,    (3.4) 

  22 Sy,xf    і  MAXSS 22  .    (3.5) 

 

3.14 Оформлення додатків 

Записка за необхідності може мати додатки, що розміщуються після 

переліку посилань. Додатки варто оформляти як продовження записки на її 

наступних сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в 

порядку появи посилань на них у тексті пояснювальної записки. 

У додатки поміщають матеріал, що доповнює текст записки. 

Допускається поміщати специфікації до креслень графічної частини, оформлені 

відповідно до вимог діючих стандартів. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках пояснювальної 

записки, кожний такий додаток має починатися з нової сторінки. Додаток має 

мати заголовок, надрукований по центру угорі малими літерами з першої 

великої. У середині рядка над заголовком великими літерами повинно бути 

надруковано слово «Додаток ___» і велика літера, яка позначає додаток. 

Додатки варто позначати послідовно великими літерами українського 

алфавіту, за винятком Ґ,Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

Додатки мають мати спільну з іншою частиною звіту наскрізну 

нумерацію сторінок. 
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За необхідності текст додатка може бути розділений на розділи, 

підрозділи, пункти й підпункти, які варто нумерувати в межах кожного додатка. 

При цьому перед кожним номером проставляють позначення додатка (літеру) і 

крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка 

Г; Д 4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д. 

Наявні в тексті додатка ілюстрації, таблиці, формули та рівняння варто 

нумерувати в межах кожного додатка (додаток П), наприклад, рисунок Г.З – 

третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула 

(А.1) – перша формула додатка А. 

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне 

рівняння, їх нумерують, наприклад: рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1). 

Під час посилання у тексті додатків на ілюстрації, таблиці, формули та 

рівняння рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...»; «... на рисунку А.1...»; 

«... у таблиці Б.З ...», «... за формулою (В.1)...»,»... у рівнянні (Г.2)...». 

Джерела, що цитуються тільки в додатках, мають розглядатися незалежно 

від тих, що цитуються в основній частині звіту, і мають бути перелічені 

наприкінці кожного додатка в переліку посилань. 

Форма цитування, правила впорядкування переліку посилань і виносок 

повинні бути аналогічними прийнятим в основній частині звіту. Перед номером 

цитати й відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять 

позначення додатка. 

У тексті записки на всі додатки мають бути дані посилання. Посилання на 

поміщені в додатках специфікації до графічної частини допускається не 

наводити. 

Усі додатки мають бути перелічені у змісті записки з указівкою їх 

номерів, заголовків і номерів сторінок, на яких вони починаються. 

Усі аркуші додатків розташовуються на звичайних рамках (додаток Ж).  
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3.15 Посилання та перелік посилань 

Перелік джерел, на які посилаються у спеціальній частині пояснювальної 

записки, має бути наведений наприкінці тексту записки, починаючи з нової 

сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Посилатися слід 

зазвичай на джерело в цілому. 

Перелік посилань у вигляді бібліографічного опису використаних джерел 

поміщають перед додатками, починаючи з нової сторінки. Джерела розміщують 

у порядку їх згадування в тексті записки та позначають порядковими номерами 

арабськими цифрами, що вказують перед бібліографічним описом джерела, 

відділяючи від нього крапкою. Допускається використання іншого порядку 

розташування джерел у переліку (алфавітного, хронологічного та ін.).  

Використання запозичених даних без указівки джерела не допускається і 

розглядається як плагіат. 

Посилання на джерело проводиться у вигляді його порядкового номера в 

переліку посилань, що беруть у квадратні дужки, у яких допускається вказувати 

додаткову інформацію. Якщо необхідно посилатися відразу на декілька джерел, 

їх номери вказують через кому або тире. Приклади. 

«Цьому питанню присвячені роботи [2, 4–7]. Розрахунок ведемо за 

формулою [4]». 

Зазначений коефіцієнт дорівнює 1,76 [16, таблиця 1.4].  

При посиланні на розділ, підрозділ, пункт, підпункт або перелік цього 

документа слід писати: «... відповідно до розділу 3 ...»; «... згідно з підрозділом 

3.1 ...»; « .. згідно з пунктом 4.2.2 ...»; «... зазначеного у переліку 2...». 

Посилання на таблиці, ілюстрації, формули і додатки цього документа 

подають так: 

– «... наведено у таблиці 2.4» або «...наведено у табл. 2.4»; 

– «... подано у таблиці 6.1» або «... подано у табл. 6.1»; 

– «... згідно з рисунком 3.2 ...» або «... з рис. 3.2 ...»; 

– «... зображено на рисунку 3.4» або «... зображено на рис. 3.4»; 

– «...у формулі (2.1)»; «... як видно з формули (2.1)...»; 
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– «... подано у додатку А»; «... наведено у додатку А».  

Під час повторних посилань пишуть: 

– «... дивись таблицю 6.1» або «... див. табл. 6.1»; 

– «... дивись рисунок 2.4» або «... див. рис. 2.4»; 

– «... дивись формулу (2.1)» або «... див. формулу (2.1)»; 

– «... дивись додаток А» або «... див. додаток А». 

Посилання на джерела інформації цього документа позначають у тексті 

викладу порядковими номерами у квадратних дужках так: «... у роботах  

[3, 4] ...»; «... [7, таблиця 34, с. 98] ...»; «… [5, с. 18] ...». 

Бібліографічний опис джерела в переліку має відповідати вимогам  

ДСТУ 7.1:2006 і забезпечувати можливість однозначної ідентифікації джерела. 

Бібліографічний опис дається мовою джерела. 
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Додаток А 

Форма № Н-6.01у.1 
 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

____                  Кафедра інформаційно-управляючих систем                           _ 
(повна назва кафедри, циклової комісії) 

 

 
 

 

 
 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 
(РОБОТА) 

 
з  __________________________________________________________ 

(назва дисципліни) 

на тему _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 
Студента (ки) _____ курсу _______ групи 

ступінь вищої освіти _______________________ 
                                                        (бакалавр, магістр) 

спеціальність 151 – «Автоматизація та________ 

комп’ютерно-інтегровані технології»__________ 

освітньо-професійна програма «Комп’ютерно-

інтегровані технологічні процеси і виробництва» 

__________________________________________ 
             (прізвище та ініціали) 

Керівник _________________________________ 

____________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: ________. Оцінка:  ЄКTС _____  

 
 

 

                                                               Члени комісії       ________________  ________________ 
                                                                                                                                              (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                  ___________________  _______________________ 

                                                                                                                                                               (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                              __________________  _________________________ 

                                                                                                                                                                (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

 

 

 

м. Кременчук 20__ рік 
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Додаток Б 

Форма № Н-9.01у.2 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра   інформаційно-управляючих систем ___ 

Дисципліна    «Цифрові методи обробки сигналів та зображень»   

Освітній ступень   «Магістр»_________________________________________ 

Спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси 

і виробництва»_____________________________________________________ 

Курс                група                          семестр  ____  
 
 

 

ЗАВДАННЯ 
 

на курсовий проект (роботу) студенту 
 

Заворотному Дмитру Юрійовичу 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема проекту «Розробка цифрових фільтрів та моделювання процесів 

обробки сигналів»_____________________________________________________ 

2. Термін здачі студентом роботи                                                                      _ 

3. Вихідні дані до роботи: відповідно до варіанта із завдання_________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці)______               

1. Синтез нерекурсивного цифрового фільтру.  2. Синтез рекурсивного_______ 

цифрового фільтру.  3. Моделювання процесу обробки сигналу з широтно-___ 

імпульсною модуляцією і перешкоди в приймальному устрої системи передачі 

даних.            __     

5. Перелік графічного матеріалу  

___________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання          09.10.2019 р._______________________________ 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№  

пор. 

Назва етапів курсового 

проекту 

Терміни 

виконання 

етапів проекту 

Вказівки та 

зауваження 

викладача (із 

зазначенням 

дати 

консультації) 

Оцінювання етапів 

проекту 

за націо- 

нальною 

шкалою 

за 

шкалою 

ЄКТС 

кількість 

балів 

1 
Етап 1 

 
     

2 
Етап 2 

 
     

3 
Етап 3 

 
     

4 
Етап 4 

 
     

5 
Написання 

пояснювальної записки 
     

    
(усього балів  

не більше 60) 

6 Захист   (не більше 40) 

 Разом ___ тижнів     

 

 

 

   Студент(ка)    
            (підпис) 

 

   Керівник   _________________________         ________________________ 
            (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

 

   «____» ______________ 20__ р. 
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Додаток В 

Оформлення реферату проекту 

РЕФЕРАТ 

Курсовий проект містить: __ с.,  __ розділи,  __ рис., __ табл., __  додатки,  

__ використаних джерел. 

Об’єкт дослідження – процеси й інформаційна технологія оцінювання 

науково-педагогічної діяльності викладачів ЗВО. 

Під час виконання досліджень використані методи системного аналізу у 

разі формулювання і формалізації комплексу взаємопов’язаних завдань 

визначення рейтингу викладачів ЗВО; методи теорії експертних оцінок та метод 

аналізу ієрархій для вирішення завдання формування оцінювання діяльності 

викладачів,  методи об’єктно-орієнтованого програмування – під час 

практичній реалізації розроблених моделей і алгоритмів. 

Метою дослідження є підвищення об’єктивності, оперативності та 

зниження трудомісткості оцінювання науково-педагогічної діяльності 

викладачів способом розробки формалізованого методу формування оцінок і 

автоматизованої системи, що його реалізує. 

Для досягнення мети в роботі розв’язуються такі завдання: розробка 

схеми використання методу аналізу ієрархій для розв’язання завдання 

формування оцінювання діяльності викладачів, розробка методу оцінювання 

важливості напрямків діяльності викладачів, розробка алгоритмічного і 

програмного забезпечення автоматизованої системи оцінювання. 

За результатами проведених досліджень розроблена інформаційна 

технологія визначення рейтингового оцінювання  діяльності викладачів та 

синтезована автоматизована система, що її реалізує. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ, МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ, АЛГОРИТМ, 

ЕКСПЕРТ, КРИТЕРІЙ, ЕКСПЕРТНІ ОЦІНЮВАННЯ.  
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Додаток Г 

Оформлення переліку умовних позначень 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

 

АД – асинхронний двигун; 

СВ – система вентиляції; 

СКВ – система кондиціонування та вентиляції; 

СУ – система управління; 

САР – система автоматичного регулювання; 

ПЧ – перетворювач частоти; 

ЕП – електропривод; 

НР – нечіткий регулятор; 

ВІ – віртуальні інструменти; 

ОС – операційна система; 

РП – розподіл похибки; 

ПЗ – програмне забезпечення; 

ЕОМ – електронна обчислювальна машина; 

ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина. 
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Додаток Д 

Оформлення переліку посилань 

 

Книга одного автора 

Каламбет С. В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління / 

С. В. Каламбет. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2001. – 303 с. 

Монографії 

Шейко В. М. Історія української культури : моногр. / В. М. Шейко ; Харк. 

держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 399 с. 

Підручники і навчальні посібники 

Романець В. А. Психологія творчості : навч. посібник для студ. вищ. навч. 

закладів / В. А. Романець. – 2-ге вид., допов. – Київ : Либідь, 2001. – 286 с. 

Книга двох авторів 

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень : посібник /  

Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 

2001. – 301 с. 

Книга  трьох авторів 

Юрій С. І. Антологія бюджетного механізму / С. І. Юрій,  

В. Г. Демянишин, Я. М. Буздуган. – Тернопіль : Екон. думка, 2001. – 250 с. 

Книга чотирьох авторів 

Теорія статистики : навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / 

П. Г. Вашків,  П. І.  Пастер,  В. П.  Сторожук, Є. І. Ткач. – Київ : Либідь, 2001. – 

319 с. 

Книга п’яти і більше авторів 

Современная экономика. Лекцион. курс : многоуровневое учебное 

пособие / О. Германова, Л. Еременко, Т. Игнатова и др. – 3-е изд., доп. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2001. – 544 с. 
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Книга з тематичним заголовком (тематичні збірники) 

Законодавство України про сім’ю : 36. законодав. актів за станом на  

20 квіт. 2001 р. – Київ : Парламент, 2001. – 135 с. 

Матеріали конференцій, нарад, семінарів 

Актуальні  проблеми  підготовки  фахівців  з  митної  справи  :  матеріали  

наук.-метод. конф., м. Дніпропетровськ, 23–24 листопада 2000 р. / Акад. митної 

служби України. – Дніпропетровськ, 2001. – 222 с. 

Багатотомні видання 

Энциклопедия кибернетики : в 2 т. / отв. ред. И. М. Глушков. – Киев : 

Укр. сов. энцикл., 1974. 

Окремий том багатотомного видання 

Кучеренко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / 

Н. П. Кучеренко. – Харьков : Право, 2002. – Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 

534 с. 

Статті зі збірника 

Куденко Н. В. Маркетингові цілі фірми / Н. В. Куденко // Маркетинг: 

теорія і практика : 36. наук. пр. / Східноукр. держ. ун-т. – Луганськ, 1999. – 

Вип. 4. – С. 125–132. 

Із журналу 

Астахова В. І. Державні і недержавні вузи в системі освіти /  

В. І. Астахова // Економіка і упр. – 1999. – № 3. – С. 29–32. 

З газети 

Макаренко Н. І  небо – до Зірок: Україна – космічна держава /  

Н. Макаренко // Молодь України. – 2002. – 14 бер. – С. 3. 

Дисертації 

Гринькова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя 

(теоретичний та методичний аспекти) : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / 

Валентина Миколаївна Гринькова. – Київ, 2001. – 485 с. 
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Автореферати 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 

органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» /  

І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с. 

Патент, стандарт 

Патент України 43349 МІЖ 7 В01 Д17/02. Роздільник незмішуваних  

рідин / В. В. Перелітько, О. І. Купрін, Л. М. Мамаєв ; опубл. 17.12.2001, Бюл.  

№ 11 (кн. 1). 

Електронні ресурси 

Каталог дисертацій [Електронний ресурс] : база даних / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – Київ, 1998. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html 

http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html
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Додаток Е 

Велика рамка 

 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

а Арк. 

1 

151 – КП.2019.01.000 ПЗ 

 Розроб. Додільний А. Т. 

 Перевір. Притчин С. Е. 

   

 Н. контр. Горлова Т. В. 

 Затверд.  

Система керування електричним 
приводом перетворювач 

частоти-асинхронний двигун на 
базі МІК – 51.  

Пояснювальна записка 

Літ. Аркушів 

46 

КрНУ Кафедра ІУС 
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Додаток Ж 

Мала рамка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

2 
151 – КП.2019.01.000 ПЗ 
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Методичні вказівки щодо оформлення курсових проектів для студентів 

денної форми навчання зі спеціальностей: 151 − «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології і виробництва», 122 – «Комп’ютерні 

науки» 

 

 

 

 

 

Укладачі: к. т. н., доц. І. Г. Оксанич, 

 старш. викл. Т. В. Горлова  

Відповідальний за випуск старш. викл. кафедри ІУС Т. В. Горлова 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16.  Папір тип.  Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _______. Наклад _______ прим. Зам. № _________. Безкоштовно. 
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