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ВСТУП 

 

Важливим етапом вивчення навчальної дисципліни «Програмування 

гіпертекстових та інтерфейсних додатків» студентами денної форми навчання є 

написання розрахунково-графічної роботи (РГР). 

У результаті виконання РГР студент повинен  

знати:  

– структуру та правила створення HTML-документів; 

– основні властивості каскадних таблиць стилів; 

– правила створення сценаріїв мовою JavaScript; 

– правила створення і основні елементи скриптів мовою PHP; 

– правила взаємодії скриптів мовою PHP із сервером БД MySQL; 

уміти:  

– розробляти та реалізовувати структуру сайта; 

– використовувати каскадні таблиці стилів для оформлення сайта; 

– використовувати об’єкти браузера та об’єкти JavaScript для створення 

сценаріїв обробки подій; 

– створювати скрипти мовою PHP для забезпечення взаємодії з БД 

MySQL. 

Завданнями РГР є: 

 систематизація та закріплення теоретичних і практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання у розв’язанні 

конкретних технічних та виробничих завдань; 

 перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології; 

 розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку. 
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1  ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Розрахунково-графічна робота (далі – РГР) має бути надрукована на 

аркушах білого паперу формату А4 (210*297 мм) за допомогою комп’ютерної 

техніки на одній стороні аркушу. Шрифт тексту записки 14 пт, Times New 

Roman, назви розділів – шрифт Arial, всі літери великі, назви підрозділів – 

шрифт Arial, написання літер, як у реченнях. Рисунки і таблиці великого 

розміру допускається виконувати на аркушах А3 (297*420 мм). На одній 

сторінці записки допускається не більше трьох виправлень, зроблених акуратно 

і розбірливо (допускається застосування коректора). 

Послідовність розміщення матеріалу в РГР має бути такою: 

– титульний аркуш; 

– перелік умовних скорочень; 

– зміст; 

– вступ; 

– робоче завдання; 

– розробка структури сайта; 

– розробка структури бази даних; 

– розробка програмної частини сайта; 

– розробка інтерфейса користувача; 

– розробка інтерфейса адміністратора сайта; 

– висновок; 

– список використаної літератури; 

– додаток А (макет сторінки сайта); 

– додаток Б (текст програмних файлів). 

На титульному аркуші, переліку скорочень та змісті присутня контурна 

рамка. Зразок титульного аркуша наведено у Додатку А. 

Кожен аркуш РГР, окрім першого аркушу розділу «Вступ», повинен мати 

рамку та основний напис відповідно до ДСТУ 34.201-89 (рис. Б2). На першому 
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аркуші розділу «Вступ» виконується основний напис за формою, наведеною на 

рис. Б1. 

В графах основного напису, наведеного на рис. А1, вказують (номери 

граф на рисунку показані в дужках): 

– у графі 1 – найменування теми РГР; 

– у графі 2 – шифр РГР; 

– у графі 7 – порядковий номер аркушу, нумерація сторінок наскрізна по 

РГР (нумерують сторінки, починаючи з титульної, номер проставляють лише на 

сторінках, на яких присутня рамка основного напису); 

– у графі 8 – загальна кількість аркушів РГР; 

– у графі 9 – скорочені назви кафедри та навчального закладу; 

– у графі 11 – прізвища осіб, що підписали документ; 

– у графі 12 – підписи осіб, прізвища яких зазначені у графі 11; 

– у графі 13 – дату підписання документу. 

Графи 4, 14–18 не заповнюються. 

Відстань від лівого та правого країв аркушу до тексту має складати 25 та 

10 мм відповідно, від верхнього та нижнього краю аркушу до тексту – 10 мм та 

25 мм відповідно. Відступ абзацу – 12,7 мм. 

 

2  ВИМОГИ ЩОДО ВИКЛАДЕННЯ ТЕКСТУ РГР 

 

РГР має бути написана чіткою та зрозумілою літературною мовою без 

граматичних та стилістичних помилок. 

РГР пишеться державною (українською) мовою. Допускається написання 

РГР іноземною мовою за рішенням кафедри, однак титульний лист 

оформляється державною мовою. 

Текст РГР викладається у безособовій формі, наприклад, «... проектом 

передбачено...» чи «... проектом передбачається...». Описуючи операції, які 

виконуються людиною, рекомендується використовувати третю особу 

множини чи однини, наприклад, «... встановлюють пароль для входу в мережу», 
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«... адміністратор мережі визначає рівень...». У математичних викладеннях 

допускається використовувати першу особу множини, наприклад «... з огляду 

на рівняння (1.5) та (1.6), знаходимо...». Виклад від першої особи однини не 

допускається (окрім цитат), так, наприклад, не можна писати: «Я у своєму 

проекті вирішив...». 

У тексті РГР (окрім цитат) не допускається: 

– застосовувати звороти розмовної мови; 

– застосовувати застарілі чи жаргонні терміни та вирази; 

– застосовувати скорочення слів, окрім установлених діючими 

стандартами та загальноприйнятих у літературній мові. 

У записці варто застосовувати стандартизовані найменування та 

позначення одиниць фізичних величин (систему SІ). 

Якщо в тексті наводиться низка числових значень, виражених в 

однакових одиницях, то позначення одиниці вказують тільки після останнього 

числового значення, наприклад: «... 560, 720, 840 Мбайт...» чи «... від 1 до 5 

мм». 

Числові значення величин варто вказувати з необхідною точністю, при 

цьому в низці величин (у тому числі в таблицях) здійснюють вирівнювання 

числа знаків після десяткової коми, наприклад: «1,50; 1,75; 2,00». 

 

3  ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ ТА РУБРИКАЦІЇ ЗАПИСКИ 

 

Послідовність розміщення матеріалу РГР має бути такою, як вказано у 

підпункті 2 першого розділу цих методичних вказівок. Розділи записки повинні 

мати порядкові номери в межах всієї записки. 

Вступ, висновок та перелік посилань не нумерують. Номери розділів 

позначають арабськими цифрами без крапки і записують перед заголовком 

розділу. 

Додатки також нумеруються, але літерами, починаючи з «А» (наприклад, 

перший додаток позначатиметься як «Додаток А»). 
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Розділи записки за необхідності поділяють на підрозділи, а їх, у свою 

чергу, на пункти та підпункти. При цьому кожна із зазначених структурних 

одиниць має включати не менше двох структурних одиниць більш низького 

рівня. 

Розділи записки та їхні підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та 

підпункти заголовків можуть не мати. У кінці заголовка крапка не ставиться. 

Номер підрозділу чи підпункту складається з номера структурної одиниці 

більш високого рівня та номера цієї структурної одиниці, розділених крапкою. 

Наприкінці номера крапку не ставлять. Номер структурної одиниці 

вказують перед її заголовком, а за його відсутності – перед початком тексту цієї 

структурної одиниці, наприклад «2.3 Опис програмного модуля». Усі заголовки 

та підзаголовки виконуються шрифтом «Arial», розмір – 14 пт. 

У структурній одиниці будь-якого рівня можуть бути наведені 

перерахування. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перерахування 

можна позначати римськими чи арабськими цифрами, літерами або символом 

«–». Приклад перерахування: 

І. Прикладний. 

ІІ. Подання. 

ІІІ. Сеансовий. 

а) прикладний; 

б) подання; 

в) сеансовий; 

– прикладний; 

– подання; 

– сеансовий; 

1) прикладний; 

2) подання; 

3) сеансовий; 

Кожний розділ записки починають з нового аркушу. Текст підрозділів, 

пунктів та підпунктів починати з нового аркушу не потрібно. Текст кожної 

структурної одиниці починають з абзацу. 

Якщо заголовок складається з декількох позицій, їх розділяють крапкою. 

Перенесення слів у заголовках не допускається. 

Між попереднім текстом та заголовком, а також між заголовком та 

наступним текстом потрібно вставити пустий рядок. Між заголовком та 

підзаголовком пропуску рядку немає, але абзац повинен мати подвійний 

інтервал. Після заголовку на сторінці має бути хоча б один рядок тексту, інакше 

заголовок слід перенести на наступний аркуш. 
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4  ВИМОГИ ЩОДО СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ 

 

Аркуш «Перелік умовних скорочень» розташовують безпосередньо після 

титульного аркуша. Цей аркуш враховується при нумерації сторінок записки, 

але сам номер сторінки на ньому не проставляється. На аркуші присутня 

контурна рамка. 

Перелік має розташовуватися у стовпчик. Ліворуч за алфавітом наводять 

умовні позначки, символи, одиниці, скорочення та терміни, праворуч – їх 

детальне розшифрування. 

Перед початком безпосередньо переліку по центру аркуша розташовують 

заголовок «Перелік умовних позначень», виконаний прописними літерами, 

шрифт «Arial», розмір – 14 пт. 

 

5  ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ 

 

Правила складання та оформлення змісту РГР такі: 

Зміст розміщують безпосередньо після переліку умовних скорочень, 

починаючи з нової сторінки. Аркуші змісту враховуються при нумерації 

сторінок записки, але сам номер сторінки на них не проставляється. На аркушах 

змісту присутня контурна рамка. 

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

заголовки всіх структурних одиниць записки (окрім переліку умовних 

скорочень), включаючи розділи «Вступ», «Висновок», «Перелік посилань» та 

додатки. Пункти та підпункти, що не мають заголовків, у змісті не вказуються. 

Перед початком безпосередньо змісту по центру аркуша розташовують 

заголовок «Зміст», виконаний прописними літерами, шрифт «Arial», розмір –  

14 пт. 
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6  ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВИСНОВКУ 

 

У висновку до РГР коротко формулюють зміст усіх частин РГР та 

отриманих результатів, включаючи характеристику прийнятих рішень та їх 

ефективність. 

Перед початком безпосередньо тексту висновку по центру аркуша 

розташовують заголовок «Висновок», виконаний прописними літерами, шрифт 

«Arial», розмір – 14 пт. 

 

7  ВИМОГИ ЩОДО НУМЕРАЦІЇ РОЗДІЛІВ, ПІДРОЗДІЛІВ, 

ПУНКТІВ, ПІДПУНКТІВ 

 

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти РГР слід нумерувати 

арабськими цифрами. 

Розділи РГР повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті 

та позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, «1», «2», «3» тощо. 

Підрозділи повинні 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 повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу чи 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу та порядкового номера 

пункту чи номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового 

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

наприклад, «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», «1.1.13» тощо. Якщо 

розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі – на підпункти, то 
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номер підпункту складається з номера розділу, пункту та підпункту, розділених 

крапкою, наприклад, «1.1.3», «1.2.1» тощо. Після номера підпункту крапку не 

ставлять. 

 

8  ВИМОГИ ЩОДО НУМЕРАЦІЇ АРКУШІВ ТА СТОРІНОК 

 

Сторінки рахуються, починаючи з титульного аркушу, а номер сторінки 

вперше проставляється на аркуші «Вступ». 

Сторінки РГР слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись 

наскрізної нумерації по всьому тексту РГР. Номер сторінки проставляють у 

спеціальному полі основного напису, розташованому у правому нижньому куті 

сторінки (див. додаток Б2, графа 7) без крапки наприкінці. 

Ілюстрації та таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають у 

загальну нумерацію сторінок. 

 

9  ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ 

 

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

слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються 

вперше, чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації у записці мають бути дані 

посилання. 

Рисунки мають бути виконані чітко й акуратно. 

Рисунки можуть бути виконані безпосередньо на аркушах записки або 

виготовлені окремо на білому чи міліметровому папері. Дозволяється 

застосування ксерокса. 

Рисунки можуть бути виконані тушшю, олівцем, фломастером, фарбою, 

пастою або роздруковані на принтері. Допускається використання різних 

кольорів. 

Рисунки розміщують зазвичай на окремих аркушах записки. 

Допускається розміщення на одному листі декількох рисунків, а також 
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розміщення невеликих рисунків безпосередньо в тексті записки. 

Рисунки нумеруються в межах кожної частини записки двома цифрами – 

номером частини та порядковим номером рисунку, розділеними крапкою. 

На всі рисунки мають бути посилання в тексті, наприклад: «…наведено 

на рис. 1.2». 

Кожен рисунок повинен мати найменування. Після найменування 

рисунку крапку не ставлять. Приклад найменування рисунку: «Рисунок 2.1 – 

Макет головної сторінки». 

За необхідності над номером та найменуванням рисунку розміщують 

пояснювальні дані (розшифровку номерів позицій на кресленні чи ескізі, 

позначення кривих на графіку тощо). 

Графіки зазвичай повинні мати координатні осі та координатну сітку. На 

гістограмах, кругових (секторних) діаграмах тощо, допускається координатні 

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

способом. 

На координатних осях графіка необхідно наносити значення змінних 

величин у вигляді шкал у лінійному чи нелінійному масштабі. 

Поруч з поділками координатної сітки та (або) зі штриховими поділками 

шкали мають бути зазначені відповідні значення величин. Допускається 

використовувати проміжні (додаткові) поділки без вказування відповідних їм 

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

точці перетинання шкал. Числа біля шкал слід розміщувати за полем графіка та 

розташовувати горизонтально. 

Допускається паралельно основній шкалі графіка розташовувати 

додаткові шкали. 

Найменування фізичної величини, відкладеної на графіку, вказують 

текстом паралельно відповідній шкалі. Позначення одиниці фізичної величини 

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

Літерне позначення величини (за необхідності) вказують перед позначенням 

одиниці, виділяючи комою. Напис розташовують за полем графіка. Наприкінці 



13 

напису крапку не ставлять. 

Осі шкал виконують суцільною основною лінією, координатну сітку та 

штрихові поділки – суцільною тонкою лінією, криві на полі графіка виконують 

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

допускається виконувати їх лініями різного типу (суцільними, штриховими 

тощо) або різного кольору. 

Точки, отримані за допомогою вимірювань чи розрахунків, позначають на 

графіку кружальцями, хрестиками чи іншими умовними знаками. Допускається 

наносити точки у вигляді хрестів або еліпсів розсіювання. 

За необхідності лінії та точки графіка позначають арабськими цифрами 

чи буквами. Перетинання ліній та написів не допускається. Якщо місця 

недостатньо, то в лінії роблять розрив. Позначення пояснюють під рисунком. 

Графіки, що схематично зображають характер залежності, допускається 

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

закінчуються стрілками, що вказують напрямок зростання фізичної величини. 

Такі графіки виконуються тільки в лінійному масштабі. 

 

10  ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ 

 

РГР за необхідності може мати додатки, які розміщують після переліку 

посилань. Додатки слід оформляти як продовження РГР на її наступних 

сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку 

появи посилань на них у тексті РГР. 

У додатках розміщують матеріал, що доповнює текст РГР. Допускається 

розміщувати специфікації до креслень графічної частини, оформлені відповідно 

до вимог чинних стандартів. 

Якщо додатки оформляють у кінці РГР, кожен такий додаток має 

починатися з нової сторінки. На першій сторінці додатку має бути надруковане 

слово «Додаток», прописна літера, що визначає додаток, та заголовок додатку. 

Ці написи мають бути виконані з вирівнюванням по центру сторінки, шрифтом 
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«Arial» розміру 14 пт. Заголовок та слово «Додаток» починаються з прописної 

літери, а далі – як у реченнях. 

Додатки слід позначати послідовно прописними літерами українського 

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

Перший додаток позначається як «Додаток А». 

Додатки повинні мати рамку основного напису за формою, наведеною на 

рис. Б2, та загальну з іншими частинами РГР наскрізну нумерацію сторінок. 

За необхідності текст додатку може бути розділений на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку 

відповідно до вимог розділу 7 цих методичних вказівок. Перед кожним 

номером проставляють позначення додатку (літеру) та крапку, наприклад, 

«А.2» – другий розділ додатку А; «Г.3.1» – підрозділ 3.1 додатку Г; «Д.4.1.2» – 

пункт 4.1.2 додатку Д; «Ж.1.3.3.4» – підпункт 1.3.3.4 додатку Ж. 

При наявності в тексті додатку ілюстрацій, таблиць, формул та рівнянь їх 

варто нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, «рис. Г.3» – третій 

рисунок додатку Г; «таблиця А.2» – друга таблиця додатку А; «формула (А.1)» 

– перша формула додатку А. 

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

рівняння, їх також нумерують. 

Джерела, що цитуються тільки в додатках, мають розглядатися незалежно 

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

наприкінці кожного додатку в переліку посилань. 

Форма цитування, правила складання переліку посилань та виносок 

мають бути аналогічні прийнятим в основній частині РГР. Перед номером 

цитати та відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять 

позначення додатку. 

У тексті РГР на всі додатки мають бути дані посилання (окрім 

специфікації до графічної частини). 

Усі додатки мають бути перелічені в змісті РГР із зазначенням їх номерів, 

заголовків та номерів сторінок, на яких вони починаються. 
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11  ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

РГР виконується протягом навчального семестру. За підсумками роботи, 

не пізніше ніж за тиждень до початку сесії, студент повинен подати на кафедру 

підготовлену в друкованому вигляді роботу та захистити її. 

Основними формами контролю виконання РГР є поточний, проміжний і 

підсумковий. 

Поточний контроль здійснюється студентом особисто, шляхом системної 

перевірки відповідності стану виконаних робіт графіку виконання РГР і 

поточних характеристик проекту вимогам технічного завдання. 

Проміжний контроль здійснює керівник РГР, відповідно до графіка 

проведення контролю, перевіряючи виконані завдання. Визначені недоліки 

мають бути усунені до завершення виконання РГР. 

Підсумковий контроль має 2 етапи. 

Етап перший – допуск РГР до захисту. Передбачає перевірку РГР 

керівником і висновок щодо можливості захисту із зазначенням недоліків. 

Якщо цей висновок позитивний, недоліки розробник виправляє за бажанням. У 

разі негативного висновку основні недоліки є обов’язковими до виправлення. 

Етап другий – захист роботи. Проводиться в термін, визначений графіком 

виконання РГР. 

Підсумковий контроль передбачає: 

 доповідь студента щодо результатів виконання РГР; 

 перевірку викладачем правильності та повноти виконання студентом 

завдання РГР; 

 перевірку викладачем якості оформлення студентом пояснювальної 

записки до РГР; 

 співбесіду, яку проводить викладач для встановлення рівня 

теоретичних і практичних знань студента. Можливі питання – уточнювальні за 

матеріалами РГР, загальні з навчальної дисципліни «Програмування 
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гіпертекстових та інтерфейсних додатків». 

За підсумками захисту керівник на титульній сторінці виставляє оцінку, 

завіряючи її своїм підписом. РГР оцінюється комплексним рейтинговим 

показником, який враховує складові, наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Складові комплексного рейтингового показника оцінювання 

Критерій 

Відсоток від 

загальної кількості 

балів 

Примітка 

Своєчасність 

отримання завдання на 

РГР 

5 

Бали не нараховуються у разі 

несвоєчасного отримання 

завдання 

Якість оформлення по-

яснювальної записки 
25 

Кількість балів може бути 

зменшено за порушення ви-

мог до оформлення роботи, 

невідповідність структури ПЗп 

визначеним вимогам тощо 

Повнота та 

правильність виконання 

завдання РГР, 

коректність висновків 

35 
Оцінюється повнота та якість 

виконання роботи 

Своєчасність здачі РГР, 

якість підготовленої до-

повіді та рівень захисту 

РГР 

35 

Кількість балів може бути 

зменшено за відсутність допо-

віді (–5 %), некоректні та не-

правильні відповіді на запи-

тання (–10 %), несвоєчасність 

здачі роботи (–10 %) 

Сумарний показник (у відсотках) переводиться в оцінку за затвердженою 

шкалою оцінювання. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки РГР 

 

Форма № Н-6.01-у 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА 

 

 

     з навчальної дисципліни «Програмування гіпертекстових та інтерфейсних 

додатків» 
(назва дисципліни) 

 

 

 

Студента ____ курсу групи ___________ 

спеціальності  ______________________ 

___________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник  __________________________ 

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

 

Національна шкала __________________ 

Кількість балів: ___   Оцінка: ECTS ____ 

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук–20__ р. 
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Додаток Б 

Форми основного напису 

Вим. Арк. № докум. Підпис Дата

Арк. Розробив

 

Рецензент 

Перевірив

 Н. контр.

 Зав. каф.

Літ. Аркушів

(8)(7)

(9)

(4)

(16) (17) (18)(15)(14)

(11) (12) (13)

7 10 23 15 10

8
 x

 5
 =

 4
0

20 185 5

5 5 5 15 20

1
0

5
5

(1)

(2)

5

 

Рисунок Б.1 – Основний напис на першій сторінці розділу «Вступ» 

5

Вим. Арк. № докум. Підпис Дата

 

(16) (17) (18)(15)(14)
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20 185 5

(2)
(7)

10

3
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 5
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1
5

1
0

8

Арк.

 
 

Рисунок Б.2 – Основний напис на наступних сторінках записки
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