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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна «Спеціалізовані комп’ютерні системи» є однією із 

завершальних навчальних дисциплін навчального циклу підготовки фахівців 

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія». 

На шляху здобуття кваліфікаційного рівня «Бакалавр», у ході вивчення 

дисципліни «Спеціалізовані комп’ютерні системи», трансформуючись у фахівця з 

обраної спеціальності, студент розширює коло раніш здобутих (при вивченні 

інших дисциплін) знань та опанованих навиків, інтегрує елементи калейдоскопу 

знань та навиків у систему, структуру, яка забезпечує системний підхід до 

виконання професійних обов’язків з обраної спеціальності. 

Приступаючи до вивчення дисципліни, студент вже має глибокі знання та 

стійкі навики з опрацювання джерел, з пошуку та аналізу технічних рішень. У 

ході опанування дисципліни отримує навики кваліфікованого вибору рішень, 

потрібних для вирішення поставленого інженерно-технічного завдання, а, у разі 

необхідності, проводить їх доопрацювання та додаткові дослідження, що 

забезпечує впевнене обгрунтоване прийняття кінцевих інженерно-технічних 

рішень. 

Завершальним етапом вивчення дисципліни, який призначений 

продемонструвати рівень системного розуміння здобутих студентом знань та 

набутих навичок, є виконання курсової роботи (проєкту), яка виконується у формі 

технічного проєкта (далі – «ТП», вирізняють також ескізний і робочий проєкти). 

Такий проєкт, після доповнення кількома додатковими розділами, може стати 

основою майбутньої кваліфікаційної роботи, тому для студента є сенс 

максимально відповідально підійти до вибору теми курсової роботи (проєкту) та 

отримати попередню домовленість про співпрацю з майбутнім керівником 

кваліфікаційної роботи (проєкту). 

Курсова робота (проєкт) – далі у тексті можливе використання скорочення 

«КР» - виконується студентом самостійно, після завершення проходить перевірку 

на відсутність плагіату (у встановленому рішенням профілюючої кафедри 

порядку). У ході виконання роботи (проєкту)  студент має можливість отримати 

консультаційну підтримку (допомогу) керівника роботи (призначеного рішенням 

профілюючої кафедри із числа викладачів кафедри) у межах часу, виділеного 

кафедрою викладачу для виконання обов’язків керівника курсової роботи 

(проєкту). 

Дане методичне видання містить методичні матеріали та рекомендації, 

необхідні студенту для вибору теми, самостійного виконання та підготовки до 

захисту, захисту курсової роботи (проєкту), розраховане, перш за все, на 

студентів, які здобувають кваліфікаційний рівень «Бакалавр» з спеціальності 123 

– «Комп’ютерна інженерія», також може бути корисним для студентів інших 

технічних спеціальностей закладів вищої освіти, для інших зацікавлених осіб. 
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1. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЄКТУ) 

 

Вище відзначалося, що курсова робота (проєкту) може стати основою 

кваліфікаційної роботи студента. У випадку використання курсової роботи 

(проєкту) за основу кваліфікаційної роботи, студент отримує можливість на більш 

високому рівні виконати кваліфікаційну роботу, яка може бути оцінена вищою 

оцінкою, більш того, може стати важливим елементом «портфоліо» майбутнього 

фахівця-професіонала, надасть такому фахівцю суттєві переваги при 

працевлаштуванні. Саме такий підхід до виконання курсової і кваліфікаційної 

робіт дозволяє вирішити поширену дилему випускника навчального закладу – 

мати професійний досвід у юному віці. Є кілька варіантів ефективного вибору 

теми роботи, основні з яких розглянемо далі. 

З точки зору нині популярної науки – проєктного менеджменту («РМ») – 

кожен проєкт можна охарактеризувати трикутником, величина середини якого 

характеризує якість отриманих результатів, а сторони: 

1) тривалість (час) виконання, 

2) ресурсозатрати, 

3) об’єм виконаних завдань (досягнені цілі, отриманий результат). 

Причому, у загальному випадку, сторони трикутника можуть змінюватися. 

Стосовно курсової роботи (проєкту) слід відзначити, що: 

1) термін виконання курсової роботи (яка виконується на рівні технічного 

проєкта) жорстко обмежений;  

2) ресурсом для виконання є лише особистий час, міцність здоров’я, вольові 

якості та здобуті раніше знання і навики виконавця (студента, до якого ставиться 

вимога виконати проєкт самостійно з використанням лише технічних засобів 

автоматизації роботи, зокрема персонального комп’ютера, унікальність роботи 

має бути підтверджена проходженням контролю на відсутність плагіату і 

демонстрацією вільного глибокого володінням матеріалом під час захисту 

роботи); 

3) курсова робота вважається кваліфікаційною роботою студента, яка 

призначена максимально розкрити кваліфікаційні характеристики студента як 

фахівця спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія»; 

4) виконана студентом робота повинна бути належної якості (що також 

характеризує рівень студента як сформованого фахівця). 

Щоб забезпечити одночасне належне дотримання вимог перелічених 

чотирьох пунктів, до вибору теми роботи необхідно підійти відповідально.  

Зазвичай студенту непросто об’єктивно оцінити власні знання та навики 

(реальні наявні ресурси для виконаня проєкту). Але важливо вибрати саме таку 

тему і глибину її опрацювання, яка максимально розкриє здібності студента як 

фахівця, причому буде гарантовано реальною з точки зору якісного виконання 

роботи у відведені навчальним закладом терміни. 

Кращим, хоч і найбільш складним, варіантом вирішення завдання вибору 

теми є такий: ознайомитися з переліком потенційних роботодавців, вибрати із них 
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кілька підприємств (фірм, установ, організацій) і звернутися до керівника такого 

підприємства-роботодавця з проханням допомогти вибрати тему. Ймовірно, що 

керівники кількох підприємств не знайдуть для студента часу, але проявивши 

наполегливість, звернувшись до керівника іншого підприємства, студент може 

знайти таку людину, яка сама допоможе, або ж направить до фахівця, який 

допоможе вибрати тему (краще кілька варіантів теми). У разі успішної взаємодії, 

студент може отримати місце для переддипломної практики і, можливо, місце для 

працевлаштування. Отримані варіанти тем потрібно обговорити з потенційним 

керівником курсової (і кваліфікаційної) роботи у навчальному закладі, вибрати з 

них одну. 

Іншим варіантом є такий: звернутися за допомогою до потенційного 

керівника курсової (і кваліфікаційної) роботи у навчальному закладі. 

Звичайно ж, залишається можливість самостійно обрати тему, наприклад з 

переліку, запропонованого у Додатку А. 

При виборі теми, перш ніж її кінцево сформулювати, важливо визначитись 

з об’єктом, предметом, метою та завданнями наступної роботи.  

Об’єкт (дослідження), з яким відбувається робота – та частина 

практики, або наукового, або навчального пізнання, з якою дослідник, інженер, 

студент має справу. Об'єкт дослідження курсової (і наступної кваліфікаційної) 

роботи - це частина, область знань, що може піддаватись дослідженню і підлягає 

вивченню. У рамках навчальної дисципліни «СКС» – це об’єкт, на якому 

встановлена і підлягає модернізації, або ж для якого створюється спеціалізована 

комп’ютерна система. 

Предмет (дослідження, розробки) – сукупність елементів, зв'язків, 

відношень у межах об’єкта. Саме предмет (дослідження) визначає тему роботи. 

Предмет дослідження курсової (і кваліфікаційної) роботи – це конкретний аспект 

об’єкта, проблеми, займаючись розглядом якого автором роботи пізнається 

цілісний об’єкт, позначаються і виділяються його характерні властивості. 

Метою курсової роботи (проєкту) є інженерно-технічна розробка 

спеціалізованої комп’ютерної системи, що передбачає систематизацію, 

закріплення та поглиблення теоретичних і практичних навиків аналізу та 

узагальнення, здобутих під час вивчення профільних дисциплін, а також 

застосування їх при вирішенні теоретичних чи прикладних проблем інженерно-

технічними засобами. В роботі мають знаходити відображення вміння самостійно 

опрацьовувати інформаційні джерела, аналізувати існуючі інженерно-технічні 

концепції та рішення, виконувати комп’ютерне моделювання схем, вузлів та 

блоків СКС, знання діючих стандартів щодо представлення отриманих 

результатів. 

Основними завданнями курсової роботи (проєкту) є:  

- проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного 

інструментарію;  

- розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення окреслених 

завдань (проблем);  
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- обґрунтування власних пропозицій;  

- виконання пояснювальної записки та графічного матеріалу; 

- підготовка доповіді; 

- захист роботи.  

Повнота й особливості реалізації цих завдань стосовно вибраного 

предмету, над яким працює студент, залежать від обраного об'єкту дослідження. 

Враховуючи, що курсова робота виконується на рівні технічного проєкту 

(у класифікації проєктів також виділяють ескізні і робочі), відноситись до 

виконання курсової роботи слід як до справжнього повноцінного технічного 

проєкту, отже і формулювання слід використовувати, виходячи з того, що студент 

уявляє себе кваліфікованим інженером, який виконує технічний проєкт. 

При формулюванні теми технічного проєкту прийнято обмежуватися 

тринадцятьми словами (звідки зявилася така традиція – зараз пригадати непросто, 

але у колах науково-технічних та інженерно-технічних фахівців працює таке 

правило), при тому, що тема за своїм сенсом повинна містити мету, об’єкт та 

предмет дослідження, розробки. Наприклад, тема «Вдосконалення 

обчислювального пристрою частотно-струмових та векторних систем керування 

об’єктів з асинхронними машинами» - містить не більше 13 слів, вказує на об’єкт 

дослідження (частотно-струмові та векторні системи керування об’єктів з 

асинхронними машинами), предмет дослідження (обчислювальний пристрій), 

мету дослідження (вдосконалення пристрою). Тема «Розробка пристрою 

контролю рівня радіоактивного забруднення сипучих матеріалів» - містить не 

більше 13 слів, вказує на об’єкт дослідження (сипучі матеріали, а точніш - 

радіоактивні включення, які містяться у сипучих матеріалах), предмет 

дослідження (прилад контролю), мету дослідження (розробка, створення 

приладу). 

Після вибору теми, тема затверджується рішенням профілюючої кафедри, 

одночасно від кафедри призначається керівник роботи (проєкту). 
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2. ОФОРМЛЕННЯ ЛИСТА «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ» 

 

Наступним етапом виконання роботи, після виботу теми, є оформлення 

технічного завдання (ТЗ). Зазвичай ТЗ є своєрідним договором між Замовником 

(або керівником) інженерно-технічної роботи (розробки) та її Виконавцем. 

Документ обов’язково підписується і Замовником і Виконавцем, містить у собі 

перелік робіт та календарний план їхнього виконання (у тому числі дати їхнього 

початку та завершення), перелік переданих Замовником Виконавцю документів, 

матеріалів, тощо, на початку роботи над проєктом та перелік форм представлення 

Виконавцем Замовнику результатів роботи (наприклад: Пояснювальна записка 

проєкту згідно ДЕСТ…). Технічне завдання є обов’язковим документом, без якого 

Замовник має підстави вважати будь-яку роботу не завершеною. Належним чином 

(якомога детальніше) оформлене ТЗ неймовірно полегшує процес підписання 

Замовником Акта виконаних робіт. Складання (оформлення) ТЗ, зазвичай, 

здійснюється Виконавцем з використанням формулювань, термінів (понять), які 

передбачають однозначне їх трактування. У ТЗ обов’язково зазначається 

вичерпний перелік ознак виконання кожної роботи, терміни (час) виконання, інша 

інформація, яка призначена забезпечити максимальне порозуміння Замовника і 

Виконавця. 

При виконанні КР прийнято ТЗ виконувати у формі, поданій у Додатку Б - 

дві сторінки тексту, надруковані з двох боків одного листа, у кінці другої сторінки 

- підпис Керівника, який виступає у ролі Замовника, який видав завдання, та 

підпис студента, який виступає у ролі Виконавця, який прийняв обов’язки 

виконати роботи відповідно до отриманого ТЗ. Там же наведено зразок 

титульного листа КР, відразу після якого у пояснювальній записці КР 

розміщується лист ТЗ.  
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3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КР  

 

Приступаючи до виконання КР бажано ознайомитися з технічними 

проєктами, поданими у мережі Інтернет. Технічний проєкт складається з 

пояснювальної записки та графічного матеріалу. 

Структурними елементами пояснювальної записки технічного проєкту КР 

є «Титульний аркуш», «Лист завдання», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ» (за необхідністю), «ВСТУП», розділи основної 

частини, «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ», «ДОДАТКИ». 

Оскільки розроблювана у рамках КР спеціалізована комп’ютерна система є 

апаратно-програмним комплексом, то стосовно розділів основної частини КР 

використовуються рекомендації, розміщені нижче. 

Виходимо з того, що тема та мета роботи сформульовані, об’єкт та 

предмет зрозумілі. Наступним кроком є формулювання завдань роботи. Зазвичай 

основних завдань для КР формулюють три-чротири, наприклад: 

1) Аналіз джерел та відомих інженерно-технічних рішень. 

2) Розробка апаратної частини СКС. 

3) Розробка програмного забезпечення СКС 

4) Практична реалізація СКС. 

Далі виконується перший розділ пояснювальної записки КР: 

1. Аналіз джерел та відомих інженерно-технічних рішень. 

У цьому розділі коротко виконується опис рішень, систем, пристроїв, 

використання яких дозволить автору КР наблизитися до поставленої мети. 

Описуючи відомі джерела та рішення, обов’язково слід робити посилання на них 

числом у квадратних дужках [1], де 1 – порядковий номер джерела у розділі 

«ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ». Зразок оформлення переліку джерел 

посилань наведено у Додатку В. Доброю ознакою проєкту є підрозділ у кінці 

першого розділу з назвою «Порівняльна таблиця розглянутих інженерно-

технічних рішень», у якій у першому рядку таблиці здійснено перелік рішень, у  

першій колонці здійснено перелік ознак, за якими оцінюються рішення, у самій 

же таблиці виставляються оцінки кожного рішення за кожною ознакою. Оцінки 

можуть бути у відсотках, або за будь-якою іншою шкалою (наприклад 

десятибальною), або ж відзначається наявність чи відсутність ознаки («+»-«-»), 

або інший варіант на розсуд автора КР. Внизу таблиці додається рядок, у якому 

кожному рішенню виставляється інтегральна оцінка за усіма ознаками.  Під 

таблицею проводять короткий порівняльний аналіз оцінок і у наступному 

підрозділі «Висновки до розділу 1» здійснюється обгрунтування вибору готових 

рішень, прийнятних для реалізації власного проєкту. 

За результатами, отриманими у першому розділі, проводиться уточнення 

наступних завдань, вирішення яких наводиться у наступних розділах КР. 

Другий і наступний розділи можуть мати варіації щодо назв і вмісту, при 

їх формуванні бажано виходити з того, щоб кількість розділів основної частини 

отримати від трьох до пяти, наприклад: 
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2. Розробка апаратної частини СКС. 

2.1. Обгрунтування прийнятих рішень. 

2.2. Розрахунки. 

2.3. Імітаційне моделювання вузлів та блоків СКС.  

2.4. Розробка схем. 

2.5. Розробка креслень. 

2.6. ……. 

2.7. Практична реалізація апаратної частини. 

2.7.1. Розробка друкованих плат. 

2.7.2. Опис особливостей виготовлення та налагодження 

3. Розробка програмного забезпечення. 

3.1. Розробка комплексу вимог до програмного забезпечення СКС. 

3.2. Розробка алгоритму роботи (блок-схеми). 

3.3. ………… 

3.4. Практична реалізація програмної частини. 

4. Програмування апаратної частини та налагодження розробленого апаратно 

– програмного комплексу (СКС).  

5. Рекомендації користувачу що до практичного використання СКС.   

Інженерна робота, перш за все, зорієнтована на використання випробуваних, 

гарантовано діючих рішень. Але не завжди у джерелах можна знайти усі необхідні 

рішення, тому у підрозділі «2.1. Обгрунтування прийнятих рішень.» проводиться 

аналіз наявних і відсутніх рішень, що дозволяє сформулювати завдання на 

проведення додаткових досліджень з науковою складовою, додаткових розрахунків, 

імітаційного експерименту (моделювання), а можливо і натурного експерименту для 

перевірки працездатності, чи, навіть, детального вивчення роботи окремих блоків та 

вузлів, що необхідно для впевненого прийняття кінцевого інженерно-технічного 

рішення, яке оформлюється у вигляді схем та креслень і відповідних підрозділів (або 

розділів) пояснювальної записки. 

Послідовно наближаючись до мети технічного проєкту, його автор формує 

пояснувальну записку і необхідний графічний матеріал. 

При виконанні проєкту важливо витримати гармонійний баланс між мінімізацією 

затрат на досягнення мети технічного проєкту і намаганням продемонструвати ширину і 

глибину знань та навичок студента - виконавця курсової роботи.  

Рекомендована структура пояснювальної записки і наближений об'єм 

окремих розділів такі:               
                                                                                                (кільк.стор.) 

Титульна сторінка (оформлена за зразком, Додаток А)…………... 

Завдання на курсову роботу…………..…...………………………… 

Анотація  ……………………………………………………………... 

Зміст…………………………………………………………………… 

Вступ…………………………………………………………………... 

Розділи і підрозділи основної частини ……………………………... 

Висновки ……………………………………………………………... 

Список літератури (не меньше  20-ти джерел інформації) ……...... 

Додатки ……………………………………………………………….. 

1 

1 

1 

1 

1-2 

25-30 

2 

1-2 

10-15 
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Після завершення розділів основної частини, найбільщ важливі висновки 

відображаються у розділі «ВИСНОВКИ», там же відзначають коротко які 

завдання і яким чином були вирішені, зазвичай окремим абзацем формулюється: 

виконання поставлених завдань дозволило досягти мету технічного проєкту. 

Далі корегується розділ «ВСТУП», який зазвичай складається з таких 

складових: актуальність теми, мета та завдання роботи, об’єкт та предмет роботи, 

структура роботи (вказується із скількох сторінок тексту складається, рисунків, 

таблиць, додатків, скільки джерел вказано у переліку), оформлюються інші 

частини роботи: «Титульний аркуш», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ» (за необхідністю), приклади яких наведено у Додатку 

А, та «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ» і «ДОДАТКИ». 

У розділі «ДОДАТКИ» розміщують допоміжні матеріали, розміщення 

яких у основній частині пояснювальної записки призвело б до нераціонального її 

збільшення, перевантаження неосновною інформацією. 

Загальний об'єм пояснювальної записки повинен складати близько 40 

сторінок максимального об’єму з урахуванням рисунків (без додатків). 

Не пізніше, ніж за три дні до захисту, оформлену пояснювальну записку 

студент подає керівнику. Керівник перевіряє і формулює вказівки про її 

виправлення та доповнення. Доки керівник переглядає роботу, студент готується 

до захисту: готує презентацію та доповідь тривалістю 7 хвилин (близько 80 рядків 

друкованого тексту). Відповідно до отриманих від керівника вказівок, студент 

вносить у пояснювальну записку виправлення та доповнення, зшиває її і подає 

керівнику. Керівник підписує пояснювальну записку. Студент подає її до захисту 

секретарю кафедри. Для впевненого захисту бажано доповідь вивчити напам’ять і 

попередньо самостійно потренуватися у проходженні захисту. У призначений 

кафедрою день і час проводиться захист курсових робіт: студент доповідає 

демонструючи презентацію перед спеціально створеною комісією, члени комісії 

виставляють оцінки на основі поданих студентом пояснювальної записки, 

презентації та доповіді, відповідей студентом на питання членів комісії. Час і 

місце проведення захисту оголошується за 5 днів до початку захисту.  Курсові 

роботи допускаються до захисту тільки з дозволу керівника.  Під час захисту  

перевіряється рівень виконання студентом роботи, глибина розуміння ним суті 

виконаної роботи, відповідність її оформлення діючим вимогам.  

У процесі захисту студент повинен продемонструвати знання питань, 

розглянутих у курсовій роботі, проявити уміння логічно мислити при пошуку їх 

рішень, переконливо обгрунтувати і відстояти (при необхідності) свою точку 

зору.  На захисті доречні питання студенту, які дозволяють перевірити знання 

суміжних дисциплін, на яких грунтується робота.  

Допускається виконання комплексного проєкту кількома авторами. У такому 

випадку у розділі «ВСТУП» відзначається ким який розділ, або його частина, 

були виконані.  
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4. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЄКТУ) 
 

4.1 Основні вимоги 
 

Пояснювальна записка до КР є основним звітним документом, який має 

містити достатню інформацію для оцінки відповідності поставленого перед 

студентом завдання і запропонованого ним рішення. 

Пояснювальна записка оформлюється згідно стандарту ДСТУ 3008-2015 

Документація. Звіти в галузі науки і техніки. 

Оформлення схем (виробничих, електричних, тощо) оформлюється згідно 

міждержавного стандарту ГОСТ 2.701-84 Единая система конструкторской 

документации. Схемы виды и типы. Общие требования к выполнению. 

Перелік посилань оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання. 

Пояснювальну записку викладають на електронному носієві. Записку як 

електронний документ виконують згідно з вимогами Закону України «Про 

електронні документи та електронний документообіг». При виконанні у 

друкованому вигляді дотримуються наступних вимог. 

 

4.2 Вимоги до тексту 
 

Записку друкують шрифтом Times New Roman чорного кольору прямого 

накреслення через півтора міжрядкові інтервали кеглем 14. 

Розмір шрифту для написання заголовків у рядках і колонках таблиць і 

пояснювальних даних на рисунках і в таблицях встановлює виконавець звіту. 

Записку готують як паперовий документ, на аркушах формату А4 (210 мм х 

297 мм). Використовуються аркуш з рамочками та нижнім штампом висотою 

40мм для аркуша, на якому надруковано заголовок «ЗМІСТ» (Додаток Б) та 

аркуші з рамочками та нижнім штампом висотою 15мм для наступних аркушів. 

Допускається аркуші додатків використовувати без рамочок та штампу. У разі 

потреби можна використовувати аркуші формату А3 (297 мм х 420 мм). Мова 

записки - українська. У записці не бажано вживати іншомовних слів і термінів за 

наявності рівнозначних слів і термінів мови, якою подано звіт.  

Абзацний відступ по усій записці дорівнює п’яти знакам або 1,25 см, поля: 

лівий – 2,5 см., правий – 1 см, верхній і нижній – 2 см. Для наочності подання 

програмного коду у записці - інтервал абзацу - «Одинарний», шрифт Courier New, 

напівжирний, наприклад:  

int **malloc2d(int r, int c){ 

int **t=newint *[r]; 

for(int i=0; i<r; i++) 

 t[i]=newint[c]; 

return t; 
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}  

 

Необхідно витримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість 

зображення по всьому документу. Помилки в електронному документі 

виправляють редактором комп’ютера. 

Кожний розділ починається з нового аркуша. У кінці аркуша можна 

залишати вільне місце, на якому можна розмістити не більше двох рядків, тільки, 

якщо далі розміщується заголовок підрозділу (пункту, підпункту). Залишати 

вільне місце перед рисунками заборонено. 

На останньому аркуші розділу текст має займати понад 10 рядків. 

Не допускається розміщати в кінці сторінки заголовок підрозділу, пункту чи 

підпункту, якщо після цього на сторінці не має хоча б двох рядків тексту. 

Підрозділ, пункт, підпункт не може закінчуватися рисунком, таблицею, 

схемою, обов’язково після них має бути від двох рядків тексту. 

Просто у тексті напівжирний шрифт та курсив використовувати не бажано. 

Курсивом можуть оформлюватися елементи формул у тексті, для 

однозначного трактування. 

Наприклад: формула С=А+В. У тексті йде роз’яснення, що таке А, В, і С, 

тоді їх виділяють курсивом для наочності і розуміння відмінності мови подання. 

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші імена власні в документі 

подають мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні імена і подавати 

назви організацій у перекладі мовою записки з додаванням (при першому 

нагадуванні) оригінальної назви. 

Структурними елементами пояснювальної записки є «Титульний аркуш», 

«Лист завдання», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ»(за необхідністю), «ВСТУП», розділи основної частини, 

«ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ», «ДОДАТКИ».  

Для розділів і підрозділів наявність заголовка обов’язкова. Пункти й 

підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів звіту та 

заголовки розділів треба друкувати з абзацного відступу великими літерами  

напівжирним шрифтом без крапки в кінці. Дозволено їх розміщувати посередині 

рядка. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту потрібно друкувати з 

абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці. 

Якщо заголовок складається з кількох речень, їх розділяють крапкою. 

Розривати слова знаком переносу в заголовках заборонено. 

Відстань між заголовком, приміткою, прикладом і подальшим або 

попереднім текстом має бути не менше ніж два міжрядкових інтервали. 

Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками 

приймають такою, як у тексті звіту. 

Дотримуються ідентичного оформлення заголовків пунктів і підпунктів. Не 

допускається щоб пункт за номером 1.2.1 не мав заголовку, а пункт за номером 

1.2.2 – мав. Теж стосується і підпунктів. 
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Наприклад: 

1 НАЗВА РОЗДІЛУ 

1.1 Назва підрозділу 

(рядок) 

(рядок) 

Текст роботи виконується шрифтом Times New Roman, 14 інтервал, 

полуторний текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст [1]. 

(рядок) 

(рядок) 

1.2 Назва підрозділу 

(рядок) 

(рядок) 

Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 

(рядок) 

(рядок) 

1.2.1 Назва пункту 

(рядок) 

(рядок) 

Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 

(рядок) 

(рядок) 

1.3 Назва підрозділу 

(рядок) 

(рядок) 

1.3.1 Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

тексттексттексттексттексттекст. 

1.3.2 Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

тексттексттексттексттексттекст. 

Кінець прикладу 

 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів складається арабськими 

цифрами. 

Після номеру розділу, підрозділу, пункту, підпункту крапку не ставлять. 

Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру 

підрозділу, що розділяються крапкою. 

Номер пункту складається з номеру розділу, номеру підрозділу і 

порядкового номеру пункту, що розділяються крапкою. 

Номер підпункту складається з номеру розділу, номеру підрозділу, номеру 

пункту і порядкового номеру підпункту що розділяються крапкою. 

Рисунки, таблиці, формули нумерують наскрізне арабськими цифрами, крім 

додатків. Дозволено рисунки, таблиці, формули нумерувати в межах кожного 

розділу, якщо їх занадто багато. У цьому разі номер складається з номера розділу 
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та порядкового номера в цьому розділі, якій відокремлюють крапкою, наприклад, 

«Рисунок 3.2» — другий рисунок третього розділу. 

Рисунки (таблиці, формули) кожного додатка нумерують окремо. Номер 

рисунка (таблиці, формули) додатка складається з познаки додатка та 

порядкового номера в додатку, відокремлених крапкою.  

Наприклад: 

«Рисунок В.1 — ____________ », тобто перший рисунок додатка В. 
     (назва рисунка) 

Рисунки, таблиці, формули розташовуються в тексті після першої їх згадки, 

або після посилання на них. 

Сторінки звіту нумерують наскрізне арабськими цифрами, охоплюючи 

додатки. Номер сторінки проставляють праворуч у нижньому куті сторінки (у 

відповідному місці штампу нижче слова «Лист») без крапки в кінці. Титульний 

аркуш входить до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на 

титульному аркуші не проставляють. 

Додатки мають заголовок, наприклад:  
 

Додаток А 

План 
 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами абетки, за винятком 

літер Ґ (гавва), Є,З, І, Ї, Й, О, Ч, які схожі з другими літерами або цифрами. 

Титульний аркуш включають у загальну нумерацію. Номер на титульному 

аркуші не ставлять. Титульний аркуш має номер 1. 

Перелік посилань складається згідно ДСТУ 8302:2015 – Бібліографічне 

посилання». Описи в переліку посилань наводять у порядку першого згадування в 

тексті.  

Посилання на друковані джерела мають подаватися в квадратних дужках    

«[ ]». Не допускається розривати ініціали і прізвище між двома рядками. 

Якщо в посиланні на книгу вказують її загальний обсяг сторінок, то пишуть 

так: «... – 1098 с». Якщо в посиланні на книгу вказують її вибірковий обсяг 

сторінок, то пишуть так: «... – С. 5-15.». 

Не допускається розташовувати на окремому рядку кількість сторінок, або 

номер ISBN. 

Приклад складання переліку посилань та бібліографічного опису наведено у 

додатках Д, Е.  

Перелічення оформлюються так: 

Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у звіті немає 

посилань, то перед кожним із переліків ставлять знак «тире». 

Якщо у звіті є посилання на переліки, підпорядкованість позначають 

малими літерами української абетки, далі — арабськими цифрами, далі — через 

знаки «тире». 

Після цифри або літери певної позиції переліку ставлять круглу дужку. 
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Приклад:  

а) текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст; 

1) текст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттек 

сттекст; 

- текст тексттекст; 

- текст тексттекст; 

- текст тексттекст; 

2) текст тексттекст; 

3) текст; 

б) текст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстт 

екст; 

в) текст тексттексттексттекст. 

 

Або  

 

- текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст; 

- текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст; 

- текст тексттексттексттекст. 

Кінець прикладу  
 

Цифрові дані звіту треба оформлювати як таблицю відповідно до форми, 

поданої на рисунку 1. 

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна 

не наводити, якщо це не ускладнює користування таблицею. 

Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому її згадано вперше, 

або на наступній сторінці. 

На кожну таблицю має бути посилання в тексті звіту із зазначенням її 

номера, див. стор. 22 даних методичних вказівок.  
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Рисунок 3.1 – Оформлення таблиці 

Якщо в тексті записки подано лише одну таблицю, її нумерують. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона 

згадується вперше або на наступній сторінці по центру аркуша. Таблиця може 

мати назву, яку поміщають над таблицею. Назва стовпців таблиці розміщується 

по центру комірки таблиці. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат 

сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщаючи одну частину під іншою, 

або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в 

кожній частині таблиці повторюють її голову і боковик . При розподілі таблиці на 

частини припускається її голову і боковик заміняти відповідно номерами граф. 

Слово «Таблиця <номер>« вказують один раз з абзацу ліворуч над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами з абзацу ліворуч пишуть: 

«Продовження таблиці <номер>». 

Розмір шрифту, абзацний відступ та міжрядковий інтервал у комірках 

таблиці вибирає автор записки. 

Відстань між таблицею та основним текстом становить один рядок. 

Якщо таблиця має розрив то це оформлюється так: 

На 1-му аркуші: 

Таблиця 7 – Назва таблиці 

 
На 2-му аркуші 

Продовження таблиці 7 
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Рисунок виконують на одній сторінці аркуша. Якщо він не вміщується на 

одній сторінці, його можна переносити на наступні сторінки. У такому разі назву 

рисунка зазначають лише на першій сторінці, пояснювальні дані — на тих 

сторінках, яких вони стосуються, і під ними друкують: 

«Рисунок _______, аркуш ______ ». 

Рисунок подають одразу після тексту, де вперше посилаються на нього, або 

якнайближче до нього на наступній сторінці, а за потреби — в додатках. Якщо 

ілюстрація після посилання на неї не вміщується на сторінці, її розміщають на 

наступній сторінки, або у додатку якщо вона повністю займає один і більше 

аркушів формату А4. 

Ілюстрація позначається словом «Рисунок <номер>–Назва рисунку», що 

разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснень. За необхідності під 

ілюстрацією розміщують роз'яснювальні дані (підрисунковий текст). 

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

інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розміщують на першій сторінці, 

пояснення на кожній сторінці, і під ними вказують: «Рисунок __, аркуш __». 

Відстань між ілюстрацією та основним текстом становить один рядок. 

Якщо при копіюванні скриншотів екранів є більше 30% порожнього 

зображення, його слід скорочувати, як показано в прикладі: 

 
Рисунок 3.2 – Приклад скорочення скриншоту 

 

Якщо йде роз’яснення і необхідне посилання на рисунок, то в кінці абзацу 

або в реченні ставиться посилання на рисунок у круглих дужках, наприклад 

....(див. рис. 3.2). 

В пояснювальній записці зазвичай дотримуються ідентичного оформлення 

назв рисунків (за повною або скороченою формою). Особливо необхідно 

приділити увагу чіткості ілюстрації, щоб читач без всякої напруги для очей зміг 

побачити окремі деталі. Особливо це стосується подання схем БД, всіляких 

діаграм, що розроблені в інших графічних редакторах і при вставці в текстовий 

редактор втрачають чіткість зображення. 
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Формули і рівняння розташовуються безпосередньо після тексту по центру 

сторінки. Відстань між основним текстом і формулою становить один рядок. 

Номер формули ставиться на рівні формули у круглих дужках в правому 

положенні відносно сторінки. Формули набираються в редакторі формул. 

Формули які слідують одна за одною і які не розділені текстом розділять комою. 

Зручніше формулу розміщувати в невидиму таблицю. 

 

Наприклад: 

Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

(рядок) 

 
(рядок) 

Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

Кінець прикладу  

 

Частина програмного коду, за необхідністю може бути наведена в записці у 

вигляді тексту, якщо роз’яснення мають розповідний характер, або у вигляді 

рисунку, якщо є роз’яснення з посиланнями на частину коду.  

 

Наприклад: 

Наведемо програмну реалізацію функції динамічного розподілу пам’яті під 

двовимірний масив: 

 

int **malloc2d(int r, int c){ 

int **t=newint *[r]; 

for(int i=0; i<r; i++) 

   t[i]=newint[c]; 

return t;}  

 

 Або 

Покажемо програмну реалізацію цієї версії: Приклад наведено на рисунку 

4.3. 

(рядок) 

 
Рисунок 4.3 – Рекурсивна версія алгоритму Евкліда 

(рядок) 
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Зразок оформлення тексту записки наведений у Додатку В. Приклади 

оформлення бібліографічного опису наведені у Додатку Г. Приклади описів 

статей з журналів та збірників наведені у Додатку Д. 
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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 104 с., 7 табл., 25 рис., 21 джерело. 

АЛГОРИТМ, ГАЛЬВАНІЧНА РОЗВ’ЯЗКА, ДРУКОВАНА ПЛАТА, 

МІКРОКОНТРОЛЕР, МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, 

МОДЕЛЮВАННЯ, ПЛАТА РОЗШИРЕННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

Об’єкт розробки – мікропроцесорна системи управління на основі 

мікроконтролера. 

Мета роботи – розробка та монтаж мікропроцесорної системи управління на 

основі мікроконтролера для лабораторії обчислювальної та мікропроцесорної 

техніки ЧДБК. 

Методи розробки – розробка блоку керування електронного табло з 

подальшим монтажем діючої моделі, комп’ютерне моделювання блоку керування, 

обробка та аналіз отриманих результатів. 

Здійснено комп’ютерне моделювання мікропроцесорної системи управління 

на основі мікроконтролера. За результатами комп’ютерного моделювання 

розроблено електричну принципову схему. 

На основі електричної принципової схеми розроблена друкована плата та 

виконано монтаж мікропроцесорної системи управління на основі 

мікроконтролера. 

Підчас виконання пояснювальної записки було розраховано капітальні 

витрати на створення мікропроцесорної системи управління на основі 

мікроконтролера, витрати на покупні вироби, витрати на технологічну енергію, 

заробітну плату робітників. За результатами розрахунків загальна вартість 

мікропроцесорної системи управління на основі мікроконтролера становить  

1852,23 грн. 

Створення проєкту спрямоване на вивчення та впровадження в навчальний 

процес студентів коледжу мікропроцесорних систем, шо дозволить повисити їх 

рівень знань та вмінь. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК 

 

АЧП – аналоговий-числовий перетворювач 

ДЖ – джерело живлення; 

ПК – персональний комп’ютер 

ЧДБК – Черкаський державний бізнес-коледж 

ЧПК – числове програмне керування 

ШІМ (PWM) – широтно-імпульсна модуляція 

API – application programming interface 

CD – Compact Disc 

EEPROM – еlectrically еrasable programmable read-only memory 

HDD – Hard Disk Drive 

PLC – програмований логічний контролер 

SMD – surface mount device 

SOA – service-oriented architecture 

USB – universal serial bus 
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