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ВСТУП 

 

Курсові та дипломні проекти  (роботи) є основними кваліфікаційними 

науковими роботами, що виконуються студентами індивідуально під час їх навчання 

в коледжі. Вони містять науково обґрунтовані теоретичні або практичні результати, 

наукові положення, які виносяться автором для публічного захисту. 

Мета курсової роботи (проекту) полягає у систематизації, закріпленні та 

розширенні теоретичних знань, ознайомленні з методами, які напрацьовані іншими 

дослідниками в певній галузі, а також у науковому обґрунтуванні результатів 

власних досліджень. 

Дипломна робота (проект) передбачає постановку проблеми, яка не одержала 

достатнього висвітлення у науковій літературі; розробку методів перевірки 

правильності отриманих результатів; самостійні висновки та рекомендації щодо 

використання запропонованих результатів дослідження у науці та практиці.  

Завдання курсових і дипломних проектів (робіт): 

- закріпити і поглибити знання, отримані студентами у процесі навчання; 

- залучити студентів до самостійної роботи з фаховою літературою; 

- сформулювати навички пошуку необхідних джерел і матеріалів; 

- набуття студентами досвіду чітко, послідовно і грамотно письмово викладати 

теоретичні положення; 

- розвинути вміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки. 

Оформлення курсових і дипломних проектів (робіт) відповідно до Державних 

стандартів  України є важливим етапом узгодження формальної сторони та змісту 

наукового дослідження. 

Даний стандарт призначений для забезпечення єдиних критерій 

оформлення кваліфікаційних наукових робіт різних рівнів – курсова робота 

(проект), дипломна робота (проект)  практичні, графічні та лабораторні роботи для 

студентів усіх спеціальностей коледжу. 
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СТАНДАРТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
 

 

ДИПЛОМНІТА КУРСОВІ ПРОЕКТИ  (РОБОТИ)  

ПРАКТИЧНІ, ЛАБОРАТОРНІ ТА ГРАФІЧНІ РОБОТИ 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
 

ДИПЛОМНЫЕ И КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (РОБОТЫ) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

 

Чинний від __________ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює вимоги таосновні етапи оформлення дипломних 

проектів та курсових проектів (робіт), лабораторних, практичних та графічних робіт 

для всіх спеціальностей коледжу. 

Вимоги цього стандарту обов’язкові для застосування на всіх спеціальностях 

Володимир-Волинського агротехнічного коледжу для розроблення курсових та 

дипломних проектів (робіт), оформлення практичних, лабораторних та графічних 

робіт передбачених навчальним планом. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ  

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення 

національних нормативних документів 

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, 

оформлення та вимоги до змісту нормативних документів  

ДСТУ 3008-95Документація.Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення 

ДСТУ 7.1:2006Бібліографічний опис документів 

ДСТУ 8302:2015Бібліографічне посилання Загальні положення та правила 

складання 
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ДСТУ Б А.2.4-10:2009Правила виконання специфікації обладнання, виробів і 

матеріалів 

ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам  

ГОСТ 2.103-68Единая система конструкторской документации. Стадии разработки. 

 ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные 

требования к чертежам 

ГОСТ 2.302-68Единая система конструкторской документации. Масштабы 

ГОСТ 2.503-74 Единая система конструкторской документации. Правила внесения 

изменений 

ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифти чертедные 

3 СКОРОЧЕННЯ 

АПК – агропромисловий комплекс; 

КЕ – карта ескізів; 

КР – капітальний ремонт; 

МК –маршрутна карта; 

МТА – машино-тракторний агрегат; 

МТП- машино-тракторний парк; 

ОП –операційна карта. 

ПР – поточний ремонт; 

ПТО – пункт технічного обслуговування; 

ПММ – паливно-мастильні матеріали; 

СО – сезонне обслуговування; 

ТК – технологічна карта; 

ТО – технічне обслуговування; 

ТС – технічний сервіс; 

ТУ – технічні умови; 

ЩТО – щозмінне технічне обслуговування; 

ЄСКД – Єдина система конструкторської документації 

 

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
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         Єдність вимог до оформлення і структури дипломних і курсових проектів 

(робіт) закладена в їх типовій структурі і відповідає завданню на проектування. 

         Теми курсових і дипломних проектів повинні відповідати сучасному рівню 

проектування, об’єму теоретичних знань і практичних навиків, отриманих за час 

навчання з спеціальності і містити питання, з якими студенти можуть зустрітися в 

своїй практичній діяльності. 

Тематику курсових і дипломних проектів необхідно максимально наблизити до 

реальних умов виробництва, при цьому в достатній мірі бути врахована специфіка 

навчального проектування, а також чіткість структури та логічність викладення 

матеріалу, переконливість аргументації та доказовість висновків. 

         Під час дипломного проектування доцільним є виготовлення студентами 

діючих моделей, а також наукового спрямування конструктивних технологічних 

розробок по окремих частинах проекту. 

         У тексті проектів (робіт), як правило, не дозволяється скорочення слів. Не 

рекомендується застосовувати складні речення та звороти. 

         Термінологія, що використовується у тексті, повинна відповідати встановленій 

стандартами, а при їх відсутності – загальноприйнятій  у науково-технічній 

літературі. 

         Автор дипломного (курсового) проекту (роботи) несе персональну 

відповідальність за достовірність даних та якість їх оформлення.  За прийняті у 

проектах рішення відповідає студент – автор дипломного проекту та його керівник. 

         Дипломний і курсовий проект (робота) повинні дати повну і об’єктивну 

інформацію про виконану студентом роботу та продемонструвати його уміння 

кваліфіковано вирішувати поставлені завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ(РОБОТИ) 
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Курсове проектування передбачає поглиблення знань студентами з дисциплін. 

         Викладач перед початком курсового проектування проводить заняття, на якому 

пояснює завдання і організацію курсового проектування, намічає порядок і строки 

його виконання, складає приблизний план, об’єм і порядок оформлення 

пояснювальної записки, викладає вимоги до графічної частини проекту. 

         Тематика курсових проектів повинна бути різноманітною і відрізняється 

вихідними даними. В обов’язковому порядку тематика курсових проектів 

розглядається на засіданні циклової комісії та затверджується заступником 

директора з навчальної роботи. 

         Викладачу при розробці завдань на курсове проектування слід враховувати 

питання, які стоять перед студентами під час дипломного проектування, однак 

завдання для курсового проектування не повинне розглядатися як складова частина 

дипломного проекту. 

         Щоб наблизити курсове проектування з спеціальних дисциплін до реальних 

умов виробництва, завдання доцільно пов’язувати з роботою студентів денної 

форми навчання на виробничо-технологічній практиці, а для студентів заочної 

форми навчання – з їх безпосередньою роботою. 

         Завдання на курсове проектування повинні бути індивідуальними і 

різноманітними за змістом, але приблизно однаковими за складністю. 

         Під керівництвом викладача студенти працюють над курсовим проектом 

(роботою) у  процесі вивчення дисципліни. 

Виконані курсові проекти (роботи) перевіряються викладачем і з його вказівки 

повертаються (якщо в цьому є потреба) для доопрацювання і виправлення. 

         Курсові проекти (роботи) приймаються в порядку відкритого захисту перед 

комісією або співбесіди, після чого підписуються викладачем. 

         Курсові проекти (роботи) приймаються до екзамену з відповідної дисципліни. 

 

 

 

 

6 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
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 Тематика дипломних проектів (робіт) повинна бути актуальною і спрямованою на 

вирішення завдань стандартного характеру відповідно до напряму майбутньої 

діяльності фахівця.           

         Тематика дипломних проектів (робіт) розглядається на засіданні циклової 

комісії та затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи. 

         Виконаний дипломний проект підписаний студентом та з  письмовим відгуком 

(додаток А1) керівника подається для перегляду завідувачу відділення, після цього 

проект (робота) подається на рецензування (додаток А2). Прорецензований 

дипломний проект (робота) захищається дипломником перед державною 

кваліфікаційною комісією (ДКК). 

         Завдання рецензента: переглянути креслення і пояснювальну записку 

дипломного проекту (роботи), відзначити недоліки та зробити їх аналіз в 

присутності дипломника. Письмовий об’єктивний аналіз змісту і якості дипломного 

проекту – рецензія дається за результатами перегляду дипломного проекту і 

співбесіди з дипломником. 

         Рецензія повинна обов’язково включати: відгук про ступінь відповідності 

виконаного дипломного проекту завданню, характеристику виконання кожного 

розділу проекту, ступінь використання дипломником останніх досягнень науки, 

техніки і передових методів роботи; оцінку якості виконання графічної частини 

проекту і зміст пояснювальної записки дипломного проекту і відповідності їх 

вимогам ЄСКД, ЄСТД,ЄСТПП, ДСТУ, ГОСТ, Міжнародній системі одиниць; 

перелік позитивних сторін дипломного проекту і його основних недоліків; відгук 

про проект загалом і його оцінку (по чотирьохбальній системі) (додаток А2). 

         Дипломник повинен бути ознайомлений зі змістом рецензії не пізніше ніж за 

день до захисту проекту. Внесення виправлень і доповнень в дипломний проект 

після отримання рецензії не допускається (усі пояснення по зауваженнях рецензента 

даються усно на засіданні ДКК при захисті проекту). 

Державна кваліфікаційна комісія (ДКК) створюється в складі: голови комісії – 

затвердженого Управлінням освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації, заступника голови – директора коледжу (заступника 

директора з навчально-виробничої роботи) і трьох членів комісії. 
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         Захист дипломних проектів починається у строки, передбачені навчальними 

планами для даної спеціальності.  

         Захист дипломного проекту є формою перевірки рівня знань випускника та 

фактичної підготовленості його до роботи за фахом відповідно до вимог державного 

стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики). 

ДКК перед початком захисту дипломних проектів завідувачем відділення 

подаються такі документи: 

 наказ директора про затвердження ДКК; 

 наказ директора про затвердження тем дипломних проектів; 

 списки студентів, допущених до захисту дипломних проектів; 

 зведена відомість про виконання студентами навчального плану, про 

отриманні ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і 

робіт, практик, державних екзаменів. 

Студентом-випускником на захист подаються: пояснювальна записка проекту, 

графічний матеріал, ілюстрований матеріал(плакати, фотографії, первинні матеріали 

експериментів тощо), фактичний матеріал (макети, моделі, натурні зразки), а також 

залікова книжка. 

         Захист дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні Державної 

кваліфікаційної комісії. 

         На захист дипломного проекту студент готує реферат, який може мати 

довільну форму і за часом не повинен перевищувати 15 хв. Після доповіді студенту 

задають питання члени ДКК і присутні на захисті. 

         Хід захисту фіксується у протоколі ДКК. 

         Результати захисту визначаються оцінками „відмінно‖, „добре‖, „задовільно‖ 

та „незадовільно‖. Рішення ДКК про оцінку знань студента, виявлених при захисті 

дипломного проекту та видання йому диплома державного зразка про освіту 

(кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у 

засіданні. За однакової кількості голосів голос голови є вирішальним. 
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         Студент, який при захисті дипломного проекту отримав незадовільну оцінку, 

відраховується з навчального закладу і йому видається академічна довідка. 

 

7 СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ 
 

Текстовий матеріал проекту (роботи) оформляється у вигляді пояснювальної 

записки. Послідовність розміщення текстового матеріалу наступна: титульний 

аркуш (додаток А3), анотація, відгук (додаток А1), рецензія (додаток А2), завдання 

на виконання проекту (роботи); вихідні дані; зміст; вступ; основна частина; 

висновки; список використаної літератури (Додаток В1); додатки (якщо вони є).  

Титульний аркуш є першим аркушем проекту (роботи). Виконують його згідно з 

ГОСТ 2.105-95 на аркуші формату А4.  

Титульні аркуші дипломного і курсового проектів (робіт) оформляються за 

зразками, які наведено у додатоках А3 

Анотація – це скорочений виклад змісту дипломного проекту з основними 

розробками, отриманими результатами, їх рекомендації щодо використання 

результатів проекту. 

 Завдання на дипломний і курсовий проект (роботу) записується на бланках. 

Зміст проекту (роботи) включає назви всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони 

мають назви), висновки та пропозиції пояснювальної записки. Вказуються порядкові 

номери сторінок,список використаної літератури, номери і назви аркушів графічної 

частини. 

Залежно від особливостей і змісту звіт з практичної (лабораторної) роботи, курсовий 

(дипломний) проект (робота) складають у вигляді тексту українською мовою, 

ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.  

Звіт, курсовий (дипломний) проект (роботу) оформлюють на аркушах формату А4 

(210х297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату A3 

(297х420 мм).  

Текстовий матеріал виконують машинописним, рукописним  або машинним (за 

допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. 

За машинного способу звіт, курсовий (дипломний) проект (роботу) виконують 

згідно з вимогами цього стандарту і стандарту на виконання документів з 
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використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ. Текст 

друкується в текстових редакторах WordforWindows. Кегль TimesNewRoman, розмір 

– 14. Допускається включення до звіту, курсового (дипломного) проекту (роботи) 

сторінок, виконаних методом репрографії. 3а машинописного способу виконання 

текст друкують через півтора інтервали; за машинного – з розрахунку не більше 40 

рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не 

менш ніж 1,8 мм. Допускається окремі частини тексту  виконувати різними 

способами – машинописним або машинним. 

       Рукописним – креслярським шрифтом (ГОСТ 2.304-81) з висотою літер і цифр 

не менше 2,5 мм. Цифри і літери необхідно писати чітко чорною пастою; 

      Текст таких структурних елементів як АНОТАЦІЯ, ВІДГУК, РЕЦЕНЗІЯ, 

ДОДАТКИ слід друкувати на аркушах без рамки, додержуючись таких розмірів 

берегів: верхній, лівий і нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.  

      Під час виконання звіту, курсового (дипломного) проекту (роботи) необхідно 

дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення 

впродовж усього матеріалу. Увикладеному матеріалі  мають бути чіткі, не 

розпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки 

повинні бути однаково чорними впродовж усього матеріалу.  

 Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути 

чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до 

щільності основного зображення.  

      Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням 

або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками 

виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене 

повинно бути чорного кольору.  

Кожний аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку чорного кольору, 

виконану типографським або комп’ютерним способом,  вручну тушшю, чорнилом 

або пастою. Рамку наносять суцільною основною лінією на відстані 20 мм від лівого 

поля і 5 мм від інших полів аркуша. 

      Відстань від рамки до тексту з початку і в кінці рядків – не менше 3 мм. 
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Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої рамки 

повинна бути не менше 10 мм. 

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

заголовки.  

      Заголовки структурних елементів звіту, курсового (дипломного) проекту 

(роботи) і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати 

ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ без крапки в кінці, не підкреслюючи.  

      Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту, курсового (дипломного) 

проекту (роботи) слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими 

літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.  

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту, курсового 

(дипломного) проекту (роботи) і дорівнювати п’яти знакам.  

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

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.  

 Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути: − за 

машинописного способу – не менше, ніж три інтервали; − за машинного способу – 

не менше, ніж два рядки. Відстань між основами рядків заголовка, а також між 

двома заголовками приймають такою, як у тексті.  

      Не допускається розміщувати назву підрозділу, а також пункту й підпункту в 

нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.  

Кожний розділ починається з нового аркуша (сторінки), а підрозділи і пункти 

записуються з абзацу. Розділи повинні мати порядкову нумерацію у межах всього 

курсового (дипломного) проекту (роботи) і розпочатися з арабської цифри без 

крапки, наприклад 1.2 і т.д. 

      Номер підрозділу складається із номерів розділу і підрозділу, відокремлених 

крапкою, наприклад „1.2‖ В кінці номера підрозділу крапки не ставиться. Номер 

пункту складається із номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками і 

без крапки в кінці, наприклад „1.2.3‖. Відстань від заголовка до тексту – 10мм. 

Відстань заголовка від попереднього тексту – не менше 15мм. 
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      На першому аркуші тексту (а це буде „Зміст‖), вступ, також кожний розділ для 

підпису виконують основний напис 185х40 (див. Додаток В), а на наступних 

аркушах оформляють напис 185х15мм. Додаток В. 

 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті курсовому  

(дипломному) проекті (роботі) наводять мовою оригіналу. Допускається 

транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, 

додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.  

 Скорочення слів і словосполучень у звіті, курсовому (дипломному) проекті (роботі) 

– відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.  

 Структурні елементи ―СПИСОК АВТОРІВ‖, ―РЕФЕРАТ‖, ―АНОТАЦІЯ‖, ―ЗМІСТ‖, 

―ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ‖, ―ПЕРЕДМОВА‖, ―ВСТУП‖, ―ВИСНОВКИ‖, ―РЕКОМЕНДАЦІЇ‖, 

―ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ‖, ―СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ‖,  не 

нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.  

      Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх виконання 

повинно відповідати вимогам цього стандарту з урахуванням можливостей 

комп’ютерної техніки.  

Нумерацію сторінок слід виконувати арабськими цифрами. Номер ставиться у 

правому нижньому куті аркуша у відповідній графі основного напису, без крапки в 

кінці. Нумерація сторінок проводиться наскрізно починаючи з титульного аркуша. 

7.1 ВСТУП 

У вступі коротко викладають: 

— оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв'язані задачі, 

прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних вчених і 

фахівців даної галузі; 

— світові тенденції розв'язання поставлених задач; 

         Основна частина проекту (роботи) розкриває суть і зміст заданої розробки 

(дипломного, курсового проекту та роботи). Перелік питань, які необхідно 

вирішити, задається керівником в завданні на дипломне (курсове) проектування 

(роботу). 

7.2ВИСНОВКИ 
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Висновки вмішують безпосередньо після викладеній суті проекту (роботи), 

починаючи з нової сторінки. 

У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її 

окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення 

поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; 

народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи. 

Текст висновків може поділятись на пункти. 

7.3 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині проекту (роботи), 

наводять укінці тексту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту 

мають бути посилання. 

          Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, в якому вони 

вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в 

тексті (номерні посилання). 

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до ДСТУ 

7.1:2006 

За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у 

окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатку. 

         Зразок оформлення переліку посилань наведено у додатку В1. 

 

7.4 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ 

7.4.1 У додатках вміщують матеріал, який: 

— є необхідним для повноти проекту (роботи), але включення його до основної 

частини матеріалу  може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу; 

— не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через 

великий обсяг або способи відтворення; 

— може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для 

фахівців даної галузі. 

7.4.2 Типи додатків 

7.4.3 У додатки можуть бути включені: 

— додаткові ілюстрації або таблиці; 
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— матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму 

подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, 

мікро афіші; проміжні математичні докази, формули, розрахунки; протоколи 

випробувань; висновок метрологічної експертизи; копія технічного завдання, 

програми робіт, договору чи іншого документа, що замінює технічне завдання; 

інструкції, методики та ін.); 

— додатковий перелік джерел, на які не було посилань у звіті, але які можуть 

Таблиця 7.1- Обсяг пояснювальної записки становить 

Назва 

 

Рукописний спосіб 

(аркушів) 

Комп’ютерний 

спосіб (аркушів) 

Курсова робота 20...25  15...20 

Курсовий проект 30...40 25...30 

Дипломний проект 60...80 40...60 

 

 

7.5 ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ 

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

розміщувати у проекті (роботі) безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. 

  Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у проекті (роботі), 

маютьвідповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської 

документації» та «Єдиної системи технологічної документації». 

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За 

необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий 

текст). 

Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке разом з назвою ілюстрації 

розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 3.1 — Кінематична 

схема коробки передач». 

 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковоюнумерацією в 

межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації 

складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених 

крапкою, наприклад, рисунок 3.2 — другий рисунок 
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третього розділу. 

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на 

інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані 

— на кожній сторінці, і під ними позначають: «Рисунок __, аркуш __». 

Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті ззазначенням їх 

номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені. 

 

7.6 ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ 

 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, атакож 

лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх 

відсутність не утруднює користування таблицею. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому 

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

посилання в тексті проекту (роботи). 

 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 

вмежах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, 

наприклад, таблиця 2.1 — перша таблиця другого 

розділу. 

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім 

першоївеликої) і вміщують над таблицею з лівого краю. Назва має бути стислою і 

відбивати зміст таблиці. 

 Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки,таблицю 

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

переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині 

таблиці її головку. При поділі таблиці на частини допускається її головку заміняти 

відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій 

частині таблиці. Слово «Таблиця __ » вказують один раз зліва над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці __» з 

зазначенням номера таблиці. 

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

 Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В 

кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і 

підзаголовки граф указують в однині. 

 Інші вимоги до виконання таблиць — відповідно до чинних стандартів 

на технічну документацію. 

 Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням 

їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені. 

 

 
 

 Рисунок 8.1-Зразок оформлення таблиць наведено в додатку Б1 
 

7.7 ПЕРЕЛІКИ 

 Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або 

підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. 

 Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української 

абетки з дужкою, або, не нумеруючи — дефіс (перший рівень деталізації). Для 

подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою 

(другий рівень деталізації). 

Приклад 

а) безконтактна; 

б) контактна: 

1) контактна; 

2) контактно-транзисторна; 

в) електронна». 

 Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з 
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абзацного відступу, другого рівня — з відступом відносно місця розташування 

переліків першого рівня. 

 

7.8 ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ 

 

 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якомувони 

згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння 

повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. 

 Формули і рівняння у тексті (за винятком формул і рівнянь, наведених 

удодатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер 

формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули 

або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) 

— третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на 

рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять доформули 

чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій 

вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та 

числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення 

починають з абзацу словом «де» без двокрапки. 

Приклад 

N= n ·  к  ; (1.3) 

де     n – кількість машин , шт.; 

         к -  коефіцієнт охоплення . 

 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускаєтьсятільки на 

знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного 

рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції 

множення, застосовують знак «х». 

 Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом,відокремлюють 

комою. 

7.9 ПОСИЛАННЯ 
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 Посилання в тексті проекту (робои) на джерела слід зазначати порядковим 

номеромза переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, 

«... у 

роботах [1—7] ...».  

 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, 

таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери. 

При посиланнях слід писати: «... у розділі 4 ...», «... дивись 2.1 ...», «... за 3.3.4 

...», «... відповідно до 2.3.4.1 ...», «... на рис. 1.3 ...»» або «... на рисунку 1.3 ...», «...у 

таблиці 3.2 ...», «... (див __3_2) ...», «... за формулою (3.1) ...», «... у рівняннях(1.23) 

— (1.25) ...», «... у додатку Б ...» 

 

7.10 ДОДАТКИ 

 

 Додатки слід оформлювати як продовження звіту на його 

наступнихсторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в 

порядку появи посилань на них у тексті проекту (роботи). 

 Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках, кожний такийдодаток 

повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, 

надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту 

сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої 

великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що позначає 

додаток. 

 Додатки слід позначати послідовно великими літерами українськоїабетки, за 

винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один 

додаток позначається як додаток А. 

 Додатки повинні мати спільну з проектом (роботою) наскрізну нумерацію 

сторінок.  

 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи» 

пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку.У цьому разі 

перед кожним номером ставлять позначення додатку(літеру) і 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 
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додатку Ж. 

 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що с у тексті додатку, 

сліднумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок 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 

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

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння 

рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ,..», «... на рисунку А.1 ...» — якщо 

рисунок єдиний у додатку А; «... в таблиці 5.3 ...», або «... в табл. Б.3 ...»; «... за 

формулою (В.1) ...»в «.„ у рівнянні (Г.2) ..,». 

  Якщо у звіті як додаток використовується документ, що має самостійне 

значення і оформлюється згідно з вимогами до документу даного виду, його 

копіювміщують у звіті без змін в оригіналі. Перед копією документу вміщують 

аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК __» і його назву (за 

наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер 

сторінки. 

 

8ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Графічні матеріали виконуються на креслярському папері формату А1 (594х841 

мм). За потреби допускається використовувати інші формати А0 (841х1189 мм) 

тощо, дотримуючись діючих стандартів ЄСКД, діючих інструкцій з топографічного 

креслення,  

Кожний аркуш графічної частини повинен мати основний напис відповідно до 

ГОСТ 2.104-68(додатокБ2). 

Усі креслення виконують у масштабі згідно ГОСТ 2.302-68. Оформлення 

специфікацій згідноДСТУ Б А.2.4-10:2009 

Вибір матеріалу є важливим процесом при конструювання деталей. Він 

здійснюється з урахуванням властивостей матеріалу, умов роботи деталі 
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(середовище, вид навантаження, довговічність, ремонтопридатність, екологічність 

тощо) можливостей її виготовлення, вартості деталі тощо. 

Для спеціальності «Геодезія та землеустрій» зображення на аркуші орієнтується 

в напрямку північ-південь. Якщо виникає необхідність відхилення орієнтації від 

цього напрямку, стрілкою слід показати положення лінії північ-південь. 

 Рамка, яка обмежує робоче поле аркуша, викреслюється з трьох сторін з 

залишенням полів шириною 5 мм, четверта сторона 20мм від рамки аркуша. 

Товщина лінії - 0.3 - 0.4мм. В місцях, де графічне зображення розміщується 

близько до кромки аркуша, при необхідності, робиться розрив рамки. 

 Викреслення планів на прозорих матеріалах проводиться в чорному кольорі. 

При цьому межі секцій відтіняються червоним кольором, та номери і площі секцій, 

а також номери контурів і дробова риска під номером контуру. Висота цифр 

номерів секцій – 7- 8 мм, висота цифр площ секцій-5- 6 мм, висота цифр площ 

контурів - 2- 2.5 мм. 

 Графічні матеріали виконують згідно чинних стандартів з геодезії та 

землеустрою. 

 

9 ПОЗНАЧЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ТА ГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

Згідно з ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.601-74 та ГОСТ 2.201-80конструкторський 

документ повинен мати назву та позначення 

Таблиця 9.1-коди спеціальностей   

Код спеціальності Назва спеціальності 
081 Право 
274 Автомобільний транспорт 
193 Геодезія та землеустрій 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
208 Агроінженерія 
5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва 
5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 

установок в агропромисловому комплексі 
5.08010102 Землевпорядкування 
5.03040101 Правознавство 
5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 
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Приклади позначення: 
 

9.1 Пояснювальна записка дипломного проекту 

ДП 208.026.00.00 ПЗ 

ДП – дипломний проект (ДР – дипломна робота); 

208 - код спеціальності; 

026 – порядковий номер прізвища студента в наказі про затвердження теми його 

дипломного проекту; 

00 – порядковий номер аркуша графічної частини; 

00 – порядковий номер деталі відповідно до складального креслення; 

ПЗ – пояснювальна записка. 

 

9.2 Пояснювальна записка курсового проекту 

 

ПП 3.12 КП 208.26.00.00 ПЗ 

ПП 3.12 – позначення дисципліни за навчальним планом; 

КП – курсовий проект; 

КР – курсова робота; 

208 -  код спеціальності; 

26 – порядковий номер прізвища студента в згідно списку в журналі навчальних 

занять; 

00 – порядковий номер аркуша графічної частини; 

00 – порядковий номер деталі відповідно до складального креслення; 

ПЗ – пояснювальна записка. 

 

Залежно від функціонального призначення документи мають свої шифри: 

СК – складальне креслення; 

ГЧ – графічна частина; 

ТХ – технологічна схема; 

ПГ – план-графік; 

ТК – технологічна карта; 

Е3 – принципова електрична схема; 

Е4 – схема з’єднань 
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9.3 Звіти, практичні, графічні  та лабораторні роботи 

 

ПП 3.12 ПР 208.16.01 

ПП 3.12 – позначення дисципліни за навчальним планом; 

ПР - практична робота (ЛР – лабораторна робота, ГР – графічна робота); 

208 - код спеціальності; 

16 – порядковий номер прізвища студента в згідно списку в журналі навчальних 

занять; 

01 – порядковий номер практичної, лабораторної чи графічної роботи згідно 

робочої навчальної програми. 

9.4 Звіти з навчальних практик 

 

НП 1 ПР 208.16.01 

НП 1 – позначення навчальної практики за навчальним планом; 

ПР - практична робота; 

208 - код спеціальності; 

16 – порядковий номер прізвища студента в згідно списку в журналі навчальних 

занять; 

01 – порядковий номер практичної роботи. 

 

10 ЛАБОРАТОРНІ, ПРАКТИЧНІ ТА ГРАФІЧНІ РОБОТИ 

 

Практичні та лабораторні роботи оформляються згідно вимог даного 

стандарту. 

Текстовий матеріал оформляється згідно розділу 7 даного стандарту. 

Практичні (лабораторні) роботи оформляються на аркушах формату А4. 

Перший аркуш практичної (лабораторної) роботи повинен містити основний 

напис на 40мм., послідуючі аркуші основний напис на 15мм. (додаток Б2). 

Титульні аркуші оформляються згідно додатку А5. 

Шифри на практичні, лабораторні, графічні роботи виконують згідно пунктів 

9.3 і 9.4 даного стандарту. 

 

 

 

Ключові слова:стандарт, проект, робота, звіт, вимоги, позначення 
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Додаток А1 

Відгук 

 

про роботу дипломника Володимир-Волинського агротехнічного   

коледжу _______________________________________________________ ,  шо     

виконав дипломний проект на тему: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

До роботи над проектом студент приступив__________________________________ 
                                                                                                              (своєчасність, систематичність відвідувань консультацій)  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Під час роботи над дипломним проектом студент_____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                                 (проаналізував, виявив, рекомендував, розробив) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

За період роботи над дипломним проектом студент проявив___________________ 

_______________________________________________________________________ 
(сумлінність, володіння знаннями і  навиками, вміння використовувати навчальну та допоміжні джерела інформації

 

_______________________________________________________________________ 
загальне відношення до роботи)   

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Вважаю, що дипломний проект студента____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
( рівень виконання та висновок про можливість допуску до захисту перед ДКК) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

____________                    Керівник дипломного  
            (дата)

                                 проектування:     _________         ___________ 

 
(підпис)

 
(П.І.П.)
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Додаток А2 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на дипломний проект студента  Володимир-Волинського агротехнічного 

коледжу_________________________________________________________________ 

Тема проекту ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

На рецензію представлений дипломний проект, який___________________________ 

________________________________________________________________________ 
                                      (обсяг роботи та відповідність завданню) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

В дипломному проекті_____________________________________________________ 
     (повнота висвітлення основних питань 

________________________________________________________________________ 
використання наукових досліджень, передових та нових технологій та інше, зауваження) 

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Графічна  частина_________________________________________________________ 

 
(якість виконання, дотримання стандартів ДСТУ та ГОСТ) 

 

 

Недоліком  проекту вважаю________________________________________________ 
                                                                                        ( зауваження щодо змісту  та оформлення проекту) 

 

 

Дипломний проект заслуговує оцінки_________ , а її автору може бути присвоєна 

кваліфікація молодшого спеціаліста,  

 

____________                              Рецензент__________________________  
            (дата)(освітньо  кваліф. рівень, спеціальність, підпис  

                                                                         ________________________ 
прізвище та ініціали) 
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Додаток А3 

Зразок оформлення титульного аркуша дипломного проекту (роботи) 

 

Міністерство освіти і науки  України 

Володимир-Волинський агротехнічний коледж  

 

Відділення «________________________________________________________» 

Циклова комісія «_________________________________________________»  

 

 

 

Допускається до захисту 

завідувач відділення 

____________  ____________ 

  
(підпис)                              (ПІБ) 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до дипломного проекту 

молодшого спеціаліста  

 

на тему: «__________________________________________________» 
(тема проекту (роботи) 

 

 

 

Виконав (ла): студент (ка)__ курсу, групи____ 

напряму підготовки (галузь знань) _________ 

        ______________________________________ 

___________________   ____________________ 
                    (підпис)                                             (ПІБ студента) 

Керівник:  __________  ____________________ 
                                    (підпис)                             (ПІБ керівника) 

 

        Консультант з економічних питань 

____________________ ____________________ 
           (підпис)                            (ПІБ) 

 

Рецензент: _______________________________ 
                                                    (підпис)                                                 (ПІБ) 

 

 

2018 

 
* Примітка: всі написи виконувати шрифтом TimesNewRoman розмір 14 без виділень 
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Продовження додатку А3 

Титульний аркуш на папку дипломного проекту (роботи) 

Міністерство освіти і науки України 

Володимир – Волинський агротехнічний коледж 
 

 

 

 

 
ДИПЛОМНИЙПРОЕКТ (РОБОТА) 

на тему: ―___________________________________________________‖ 
(назва теми згідно тематики) 

 
 

 
 

Дипломник: _______________ 
                                              (ПІБ) 

Керівник:     _______________ 
                                              (ПІБ) 

Рецензент:  ________________ 
                                              (ПІБ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 
* Примітка: всі написи виконувати шрифтом TimesNewRoman розмір 14 без виділень 
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Закінчення додатку А3 

Титульний аркуш на обкладинку дипломного проекту (роботи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Примітка: відступ від верхнього краю аркуша до рамки повинна 

становити 90мм., відстань від правого краю рамки до краю аркуша 20мм 

 

Напис ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ виконувати шрифтом TimesNewRoman розмір 

36 потовщений. 

Шифр  ДП 208.065.00.00 ПЗ  і прізвище та ініціали  виконувати шрифтом 

TimesNewRoman розмір 28 потовщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 
 

ДП 208.065.00.00 ПЗ 

 

Креня Олександра Вікторовича 

 
2018 
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Додаток А4 

Зразок оформлення титульного аркуша курсового проекту (роботи) 

 

Міністерство освіти і науки  України 

Володимир-Волинський агротехнічний коледж  

 

Відділення «_____________________________________________________ » 

Циклова комісія «_________________________________________________»  

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) 

 

на тему: «__________________________________________________» 
(тема проекту (роботи) 

 

 

 

Виконав (ла): студент (ка)__ курсу, групи____ 

напряму підготовки (галузь знань) _________ 

        ______________________________________ 

___________________   ____________________ 
                    (підпис)                                             (ПІБ студента) 

Керівник:  __________  ____________________ 
                                    (підпис)                             (ПІБ керівника) 

 

Оцінка___________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2018 
* Примітка: всі написи виконувати шрифтом TimesNewRoman розмір 14 без виділень 
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Закінчення додатку А4 

Титульний аркуш на обкладинку курсового проекту (роботи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примітка: відступ від верхнього краю аркуша до рамки повинна становити 

90мм., відстань від правого краю рамки до краю аркуша 20мм. 

 

   Напис КУРСОВИЙИЙ ПРОЕКТ виконувати шрифтом TimesNewRoman 

розмір 36 потовщений. 

     Шифр  ПП 3.11 КП 208.04.00.00 ПЗ, прізвище та ініціали та група       

виконувати шрифтом TimesNewRoman розмір 28 потовщений. 

 

 

Додаток А5 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ  ПРОЕКТ 

 
ПП 3.11 КП 208.04.00.00 ПЗ 

 

ГРУПА М – 41 
 

Дігалевич Ростислав Петрович 
 

 

2018 
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Володимир – Волинський агротехнічний коледж 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

з навчальної практики 

«_____________________________________________________________» 
(назва навчальної практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Примітка: всі написи виконувати шрифтом TimesNewRoman розмір 14 без виділень 

 

 

Закінчення додатку А5 

Група _________     Бригада № ____ 

Бригадир                  1 ___________________ 

Члени бригади        2 ___________________ 

                                 3 ___________________ 

                                 4 ___________________  

                                 5 ___________________  

 

 

Керівники практики: 

_____________________________ 

_________________ ____________ 



               СОУ ВВАК 002:2018 

34 

Титульний аркуш до звіту  

Міністерство освіти і науки України 

Володимир – Волинський агротехнічний коледж 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

з навчальної практики 

«_____________________________________________________________» 
(назва навчальної практики)

 
 

 

 

 

 

                                                                      Виконав студент(ка) групи______ 

       ________________________________ 

                                                      Перевірив(ла) викладач 

                                                                                 ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 

 
* Примітка: всі написи виконувати шрифтом TimesNewRoman розмір 14 без виділень 

Додаток Б 1 

Зразок оформлення таблиць 
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Таблиця 2.1 - Розрахунок кількості ТО і ремонтів для тракторів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б 2 

Оформлення основних написів 

   
  

  
№

 З
/П

 

 

 
Марка      
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у

д
о

м
іс

тк
іс

ть
 В тому числі 

 

 

ЦРМ 

 

 

ПТО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Т-150К 

 
2 

24 
6 

1 

0,6 

0,3 

Т0-1 
Т0-2 

Т0-3 

  ПР 

КР 

48 
12 

2 

1 

- 

3,6 
10 

25 

165 

232 

172,8 
120 

50 

165 

- 

 

 

50 

165 

172,8 
120 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 ДТ-75 1 

24 
6 

1 

0,6 

0,3 

Т0-1 
Т0-2 

Т0-3 

  ПР 

КР 

24 
6 

1 

1 

- 

2,3 
8,5 

20 

165 

232 

55,2 
51 

20 

165 

- 

 

 

20 

165 

55,2 
51 

 

4 МТЗ-80/82 11 

24 
6 

1 

0,6 

0,3 

Т0-1 
Т0-2 

Т0-3 

  ПР 

КР 

264 
66 

11 

7 

3 

2,0 
7,0 

14 

142 

201 

528 
462 

154 

994 

603 

 

 

154 

994 

528 
462 

 

6 Т-70  1 

24 
6 

1 

0,6 

   0,3 

Т0-1 
Т0-2 

Т0-3 

  ПР 

КР 

24 
6 

1 

 

2,1 
8,5 

20 

158 

226 

40.4 
51 

20 

- 

 

 

40 

- 

100,8 
102 
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У графах основного напису зазначають: 

1 - назву виробу, назва графічної роботи, тема лабораторної чи практичної роботи; 

2 - позначення документа відповідно до ГОСТ 2.202-80 (розділ 9 даного стандарту); 

3 - позначення матеріалу деталі (графу заповнюють тільки на кресленнях деталей); 

4 - літеру, яку присвоєно документу відповідно до ГОСТ 2.103-68 (на навчальних 

кресленнях - «Н»); 

5 - масу виробу відповідно до ГОСТ 2.109-73; 

6 - масштаб відповідно до ГОСТ 2.302-68; 
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7 - порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з одного аркуша, 

графу не заповнюють); 

8 - загальну кількість аркушів (графу заповнюють лише на першому аркуші); 

9 - назву або розпізнавальний індекс підприємства, на якому виготовлено документ 

(графу не заповнюють, якщо розпізнавальний індекс є в позначенні документа); 

10 - особливість роботи, яку виконують особи, котрі підписують документ; 

11 - прізвища осіб, котрі підписали документ; 

12 - підписи осіб, прізвища котрих зазначені у графі 11; 

13 - дату підписання документа; 

14...18 – зміни, які вносять відповідно до вимог ГОСТ 2.503-74 

 Приклади заповнення основних написів 

 

 

 

 

 

 
* Примітка: всі написи виконувати креслярським шрифтом згідно ГОСТ 2.304-86. 

   При машинному друці шрифтом GOSTtypeA курсив без виділень. 

 

 

Додаток В1 
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