ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА НАПРЯМАМИ 6.030102 «ПСИХОЛОГІЯ»
ТА 6.030103 «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТОВНОЇ ЧАСТИНИ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)
1.1. Структура та зміст пояснювальної записки дипломної роботи (проекту)
Оформлення пояснювальної записки дипломної роботи (проекту) здійснюється відповідно до
Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і
правила оформлення», даних вимог та інших нормативних документів.
Пояснювальна записка виконаної дипломної роботи (проекту) повинна бути зброшурована і мати
тверду палітурку. Не допускається з'єднання її аркушів скріпкою або швидкозшивачем.
У пояснювальній записці, враховуючи вимоги нормативних документів, необхідно отримуватися
встановленого порядку подання текстового матеріалу, таблиць, формул, ілюстрацій тощо.
Пояснювальна записка повинна містити:
- титульний аркуш;
- резюме;
- зміст;
- вступ;
- основну частину;
- висновки;
- список використаних джерел;
- додатки (за необхідності).
Окремо до пояснювальної записки додаються відгук керівника дипломної роботи (проекту), рецензія
(внутрішня або зовнішня) та електронна версія (диск) дипломної роботи (проекту).
1.1.1. Титульний аркуш є першою сторінкою пояснювальної записки і повинен мати всі реквізити та
підписи на бланку встановленого зразка (додаток Б), а саме:
- повна назва міністерства;
- повна назва університету;
- повна назва інституту (факультету);
- повна назва випускової кафедри;
- вид кваліфікаційної роботи (дипломна робота, дипломний проект);
- освітній ступінь випускника;
- тема дипломної роботи (проекту);
- прізвище та ініціали виконавця (випускника), керівника;
- прізвище та ініціали рецензента;
1.1.2. Резюме пояснювальної записки обсягом не більше ніж 500 слів виконується на одній сторінці і
розміщується після завдання на виконання дипломної роботи (Додаток И).
Резюме має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють отримати повну уяву
щодо дипломної роботи, що розглядається, і містити:
- відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, використаних джерел,
додатків;
- перелік ключових слів (словосполучень);
- основний текст.
Перелік ключових слів (словосполучень), що є визначальними для розкриття суті дипломної роботи
(проекту), розміщується після основного тексту реферату. Цей перелік повинен містити від 5 до 15 слів
(словосполучень), надрукованих напівжирним шрифтом у називному відмінку через кому.
Основний текст резюме повинен відображати подану в пояснювальній записці інформацію в такій
послідовності:

- об'єкт та предмет дослідження;
- мета дипломної роботи (проекту);
- методи дослідження;
- отримані результати та їх новизна;
- значущість виконаної роботи (проекту) та висновки;
- рекомендації щодо використання результатів;
- прогнозні припущення про розвиток об'єкту та предмету дослідження.
1.1.3. Зміст пояснювальної записки містить найменування всіх структурних частин пояснювальної
записки, зокрема вступу, розділів, підрозділів, пунктів основної частини, висновків, списку використаних
джерел, додатків із зазначенням номерів їх початкових сторінок.
Примітка: заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати або
давати їх в іншому формулюванні, послідовності та співпідпорядкованості в порівнянні із заголовками
в тексті не можна.
Заголовки однакових ступенів рубрикації необхідно розташовувати один під одним (по вертикалі).
Заголовки кожного наступного ступеня зміщають на п'ять позицій вправо стосовно заголовків
попереднього ступеня. Усі заголовки мають починатися з великої літери без крапки в кінці.
1.1.4. У вступі обсягом 5-8 (для дипломної роботи (проекту) бакалавра 3-5) сторінок розкривається
суть та стан наукової проблеми (задачі), її значущість, підстави та вихідні дані для виконання дипломної
роботи (проекту) за даною темою, обґрунтовуються методи дослідження, характеризуються отримані
результати.
Характеристику дипломної роботи (проекту) у вступі рекомендується давати в такій послідовності:
Актуальність теми. Шляхом аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового
завдання) обґрунтовується актуальність та доцільність даної роботи для розвитку відповідної галузі науки
чи виробництва.
Обґрунтування актуальності має відповідати вимогам: випускник повинен стисло висвітлити
причини обрання ним цієї теми і пояснити, чому ця тема назріла саме тепер, як звернення до неї зумовлено
динамікою розвитку науки, техніки, суспільства, накопиченням інформації з даної проблеми,
недостатністю її опрацювання, необхідністю дослідження проблеми в нових ракурсах із застосуванням
нових методів тощо.
Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити
головне – суть проблеми або наукового завдання.
Мета і завдання виконання дипломної роботи (проекту). Формулюються мета роботи і завдання,
які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мету слід формулювати починаючи зі слів
«Дослідити...», «Вивчити...», «Розробити...» і т.д.
Формулювання об'єкта і предмета дослідження є обов'язковим елементом вступу.
Об'єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження
(проектування).
Предмет – це те, що знаходиться в межах об'єкта.
Об'єкт і предмет дослідження є категоріями наукового процесу і співвідносяться між собою як
загальне і часткове.
У об'єкті виділяється та його частина, що служить предметом дослідження. Саме на нього і
спрямована основна увага випускника, саме предмет дослідження (проектування) визначає тему дипломної
роботи (проекту).
Методи дослідження. Наводяться використані методи дослідження для досягнення поставленої в
роботі мети.
База дослідження. Вказується організація, на базі якої проводилося дослідження, характеризується
вибірка дослідження.
Наукова новизна отриманих результатів. Наводиться стисла анотація нових запропонованих
положень (рішень) із зазначенням відмінності отриманих результатів від відомих раніше, характеризується
ступінь новизни (вперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток тощо). До цього пункту не
можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів,
пристроїв, методик, схем, алгоритмів тощо. Слід розмежовувати отримані наукові положення і нові
прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку.
Практичне значення отриманих результатів. У роботі, що має теоретичне значення, наводяться
відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в
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роботі, що має прикладне значення – відомості про практичне застосування отриманих результатів або
рекомендації щодо їх використання.
Апробація отриманих результатів. Указується, на яких конференціях, нарадах тощо оприлюднені
результати досліджень, що включені до дипломної роботи (проекту).
Публікації. Указується, в скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць,
матеріалах конференцій тощо опубліковані результати дослідження.
Примітка: Вступ до дипломної роботи (проекту) є надзвичайно відповідальною частиною
пояснювальної записки, тому що в ньому в концентрованому вигляді відображаються всі здобутки
автора дипломної роботи, положення, що виносяться на захист. Він орієнтує читача в розкритті
теми і містить усі необхідні її кваліфікаційні характеристики.
1.1.5. Основна частина
Основна частина дипломної роботи (проекту) складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.
Кожний розділ обсягом 15-20 (для дипломної роботи (проекту) бакалавра 10-15) сторінок
починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати передмова з коротким описом
обраного напрямку досліджень та обґрунтуванням застосованих методів.
У кінці кожного розділу стисло формулюється висновок із викладенням наведених у розділі наукових
та практичних результатів.
Кількість розділів основної частини не лімітується, проте наявність у ній одного розділу або розділів
з одним підрозділом є не прийнятним.
Зміст розділів основної частини пояснювальної записки повинен передбачати:
- огляд використаних джерел за темою дипломної роботи і вибір напрямків досліджень;
- виклад загальної методики та основних методів досліджень;
- експериментальну частину та методику досліджень;
- відомості про проведені теоретичні та/або експериментальні дослідження;
- аналіз та узагальнення результатів досліджень.
У огляді використаних джерел випускник повинен окреслити основні етапи розвитку наукової думки
за даною проблемою. Стисло та критично висвітлюючи здобутки попередників, він повинен визначити ті
питання, що залишилися невирішеними і визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Загальний обсяг
огляду використаних джерел не повинен перевищувати 35% обсягу основної частини.
У другому розділі, як правило, обґрунтовується вибір напрямку дослідження, наводяться методи
вирішення завдань та їх порівняльні оцінки, розробляється загальна методика проведення досліджень.
У теоретичних роботах розкриваються методи розрахунків, гіпотези тощо, у експериментальних –
принципи дії та характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань тощо.
У наступних розділах з вичерпною повнотою викладаються власні здобутки автора з висвітленням
того нового, що він вносить у розробку проблеми.
Автор дипломної роботи (проекту) повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань,
вірогідності отриманих результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних та зарубіжних
розробок, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють
необхідність припинення подальших досліджень, тощо.
1.1.6. Висновки
У цій частині пояснювальної записки обсягом 4-5 (для дипломної роботи (проекту) бакалавра 2-3)
сторінок викладаються найбільш важливі наукові та практичні результати, отримані в дипломній роботі
(проекті), які повинні містити формулювання розв'язаної проблеми, її значення для науки і практики, а
також висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.
Зазначена частина пояснювальної записки виконує роль завершального етапу, обумовленого логікою
виконаної дипломної роботи (проекту), і має форму синтезу накопиченої в основній частині записки
наукової інформації.
Примітка: у висновках необхідно наголосити на якісних, та кількісних показниках здобутих
результатів, обґрунтувати їх вірогідність, викласти рекомендації щодо їх використання.
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1.1.7. Список використаних джерел
Бібліографічний опис використаної літератури здійснюється згідно зі стандартами, які прийняті в
Україні (Додаток Д):
- ГОСТ 7.11–2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках»;
- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання»;
- ДСТУ 3582: 2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень в українській мові»;
- ДСТУ 8302-2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання».
1.1.8. Додатки
До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття
пояснювальної записки, зокрема:
- проміжні математичні залежності, формули;
- таблиці допоміжних цифрових даних: - протоколи та акти випробувань, впровадження результатів,
розрахунки економічного ефекту;
- інструкції та методики, опис алгоритмів та програм моделювання на ПЕОМ, ілюстративні матеріали
допоміжного характеру тощо.

2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТЕКСТОВОЇ ТА ІЛЮСТРАТИВНОЇ ЧАСТИН
2.1. Оформлення тексту пояснювальної записки дипломної роботи (проекту)
Текст пояснювальної записки друкується державною (або англійською) мовою у текстовому
редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman з кеглем 14 пт через 1,5 міжрядкових інтервали
(кількість знаків у рядку і рядків на сторінці регулюються самостійно) вирівнюванням по ширині сторінки.
Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати п’ятьом знакам (1,25
см). Міжсимвольний інтервал – звичайний.
Відповідно до вимог міждержавних стандартів ГОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской
документации. Текстовые документи» і ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 «Единая система конструкторской
документации. Основные надписи» кожний розділ пояснювальної записки дипломного проекту повинен
починатися з нового аркушу і мати рамку з полями: ліве - 20 мм, верхнє, нижнє – по 12 мм, праве - 5 мм та
штамп.
Текст пояснювальної записки друкується на білому папері формату А4 з одного боку листа з
дотриманням наступних розмірів полів: ліве − 20 мм; праве – 10 мм; нижнє − 20 мм, верхнє −20 мм, без
рамки. Об’єм пояснювальної записки – 2-2,5 д.а.(48-60 сторінок)
Кожний структурний елемент пояснювальної записки має починатися з нового аркушу.
Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті наводять мовою оригіналу.
Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи
(при першій згадці) оригінальну назву.
Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання, допускається
виправляти стиранням або закрашуванням білою фарбою (коректором) і нанесенням на тому ж місці
виправленого тексту (графіка) чорним чорнилом рукописним способом, але не більше двох на сторінку.
Примітка: помарки і сліди не повністю видаленого колишнього тексту не допускаються.
Незалежно від способу виконання дипломної роботи (проекту) якість надрукованого тексту і
оформлення ілюстрацій, таблиць, роздруківок з ЕОМ повинно задовольняти вимогу їх чіткого відтворення.
Текст пояснювальної записки має бути логічно послідовним, точним, необхідним і достатнім для
розкриття теми.
При виконанні дипломної роботи (проекту) необхідно витримувати одномірну щільність,
контрастність і чіткість зображення впродовж усієї роботи.
Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорного кольору.
У тексті слід застосовувати терміни, визначення, позначення і скорочення, встановлені стандартами,
що діють, або загальноприйняті в науково-технічній літературі.
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Скорочення українських слів і словосполучень виконують згідно ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний
опис скорочення слів і словосполучень в українській мові».
Якщо у дипломній роботі прийнята особлива система позначень і скорочень, то вводять структурний
елемент «Перелік умовних позначень та скорочень».
У тексті, за винятком формул, таблиць і рисунків, не допускається застосовувати:
– математичний знак «-» перед негативними значеннями величин (слід писати слово «мінус»);
– знак «d» для позначення діаметру (слід писати слово «діаметр»);
– математичні знаки величин без числових значень, наприклад, «>» (більше), «<» (менше), «=»
(дорівнює), «≥» (більше або дорівнює), «≤» (менше або дорівнює), «≠» (не дорівнює), а також знаки «№»
(номер) і «%» (відсоток).
2.2. Нумерація сторінок роботи
Сторінки пояснювальної записки дипломної роботи (проекту) нумеруються арабськими цифрами
наскрізною нумерацію по всьому тексту, включаючи додатки.
Номер сторінки проставляють у правому куті нижньої частини сторінки без слова сторінка і
розділових знаків. Номери сторінок проставляють, починаючи із сторінки з заголовком «ЗМІСТ».
Нумерація розпочинається з цифри «2».
Примітка: на титульному листі і резюме номери сторінок не проставляють.
Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих аркушах включать в загальну нумерацію сторінок
пояснювальної записки. Ілюстрації, таблиці і роздруківки з ЕОМ на аркушах формату A3 враховують, як
одну сторінку.
2.3. Оформлення заголовків структурних частин роботи
Текст пояснювальної записки поділяється на розділи, які у свою чергу можуть поділятися на
підрозділи, пункти і підпункти. Розділи документа нумеруються арабськими цифрами впродовж всього
документа, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються в межах попереднього структурного елемента з
додаванням через крапку номерів усіх попередніх структурних елементів.
Кількість номерів в нумерації структурних елементів не повинна перевищувати чотири. Після номера
розділу, підрозділу, пункту ставлять крапку і відокремлюють від тексту пропуском (пробілом).
Приклад: 1.2.3. Назва - 1-й розділ, 2-й підрозділ, 3-й пункт.
Номер розділу без крапки ставлять після слова «РОЗДІЛ 1», потім з нового рядка друкують заголовок
розділу. Заголовки розділів та структурних елементів дипломної роботи (проекту) оформлюють
напівжирним шрифтом прописними (великими) літерами симетрично до тексту.
У заголовках слід уникати скорочень (за винятком загальновизнаних абревіатур, одиниць величин і
скорочень, що входять в умовні позначення). У заголовках не допускається перенесення слова на
подальший рядок, застосування римських цифр, математичних знаків і грецьких букв.
Рекомендується складати заголовки з одного речення. Якщо заголовок складається з більш ніж
одного речення, то їх розділяють крапкою.
Кожну структурну частину пояснювальної записки і заголовки розділів основної частини необхідно
починати з нової сторінки. Заголовки підрозділів і пунктів одного розділу слід друкувати, продовжуючи на
незавершеній сторінці з дотриманням відстані між заголовками і текстом.
Не допускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в
нижній частині сторінки, якщо після нього залишається менше двох рядків тексту.
Заголовки структурних частин роботи таких як: «РЕЗЮМЕ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ»,
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» і заголовки розділів основної частини слід
розташовувати по середині рядка і друкувати напівжирним шрифтом прописними (великими) літерами без
крапок наприкінці.
Кожен розділ оформлюється з нової сторінки з відстанню між назвою розділу до тексту (чи назви
підрозділу) у два рядки.
Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) напівжирним шрифтом з
абзацу по ширині на поточній сторінці без крапки наприкінці. При цьому другий рядок заголовка
друкується з нового рядка без абзацу. Відстань між заголовком підрозділу, пункту, підпункту та наступним
чи попереднім текстом повинна бути один рядок.
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Заголовки пунктів і підпунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) звичайним
шрифтом з абзацного відступу. В кінці надрукованого таким чином заголовка крапка не ставиться.
Примітка: якщо розділ або підрозділ має тільки один пункт, або пункт має один підпункт, то
нумерувати пункт (підпункт) не потрібно.
2.4. Оформлення ілюстративної частини роботи
До ілюстративних матеріалів належать: схеми, діаграми, графіки, креслення, рисунки і фотографії,
тощо. Ілюстрація має бути розміщена в межах полів стандартного аркушу (формату А4) тексту так, щоб їх
можна було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Ілюстрації повинні бути
виконанні з використанням комп'ютерих програм (редакторів). Ілюстрації повинні бути чорного кольору
(стандартні). Допускається виконувати ілюстрації на листах формату А3 і розміщувати їх в додатку. Якщо
вони мають кілька зображень то їх нумерують (літерують). Графіки і діаграми повинні мати чітке
калібрування по осях. Якщо на графіку наведено декілька кривих, потрібно безпосередньо на рисунку
вказати їхній порядковий номер (арабською цифрою або малою українською літерою).
Схеми, діаграми, графіки і інші ілюстративні матеріали у роботі позначаються словом «Рисунок» і
нумеруються арабськими цифрами. Нумерація ілюстрацій складається з номера розділу
і порядкового
номера ілюстрації в цьому розділі, розділених крапкою, наприклад: «Рис. 2.5. Назва ілюстрації» (за
винятком ілюстрацій, наведених у додатках).
Ілюстрації кожного додатку нумерують арабськими цифрами окремою нумерацією, додаючи перед
кожним номером позначення даного додатку і розділяючи їх крапкою:
Приклад – Рис. А.3. Назва
Ілюстрації розташовують в основному тексті (у роботі безпосередньо після тексту, у якому вони
згадуються вперше, або одразу на наступній сторінці) або в тексті і в додатках (якщо їх багато).
Примітка: від основного тексту рисунок повинен бути відокремлений інтервалом в 12 пт і
відцентрованим (вирівнювання по середині рядка).
На всі ілюстрації в роботі повинні бути дані посилання. У тексті повинні бути посилання на
ілюстрації типу «зображено на рис. 2.5», або «(рис. 2.5)». Посилання на раніше згадані ілюстрації даються
із скороченням слова «дивись», наприклад, «див. рис. 2.5». Слово рисунок пишеться скорочено (рис.)
тільки в тому випадку, якщо поруч стоїть номер (див. рис. 2.5), при відсутності номера слово «рисунок»
пишеться повністю.
Кожний рисунок обов’язково має бути підписаний (слово «Рис.» разом з його порядковим номером і
тематичним найменуванням). Підпис оформлюють у вигляді стандартного абзацу під зображенням на тій
самій сторінці з вирівнюванням по середині рядка.
Крапка наприкінці номера ілюстрації (якщо немає тексту), чи наприкінці тексту під рисунком
не ставиться.
Ілюстрації можуть мати текст під назвою рисунку, що пояснює його зміст. Деталі сюжету позначають
цифрами і виносять, супроводжуючи їх текстом. Часто підпис до рисунка містить додаткові пояснення до
його окремих зображень та умовних позначень. Розшифрування умовних позначень можна розмістити
після двокрапки (:) у кінці назви, цифрові або літерні позначення і пояснюючий текст розділяють тире (−);
окремі елементи розшифрування розділяють крапкою з комою.
Примітка: перетин написів і ліній на діаграмі не допускається.
2.5. Оформлення таблиць
Теоретичні, експериментальні дані і цифровий матеріал, як правило, оформляють у виді таблиць.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті або на наступній сторінці, з
обовязковим посиланням на неї по тексту. У випадку великої кількості рядків її можна переносити на
інший аркуш. Слово «Таблиця» разом з її номером слід розміщувати праворуч над її назвою. Назва таблиці
центрується відносно таблиці і при цьому крапку після найменування таблиці не ставлять.
Приклад:
Таблиця 2.1.2
Назва таблиці
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Таблиця від основного тексту повинна бути відокремлена інтервалом в 12 пт.
Нумерація таблиць виконується аналогічно ілюстраціям.
Таблиці кожного додатку нумерують арабськими цифрами окремою нумерацією, додаючи перед
кожним номером позначення даного додатку і розділяючи їх крапкою. На таблиці у тексті повинні бути
посилання типу «у таблиці 2.1.2» або (табл. 2.1.2). На раніше згадувані таблиці дають посилання типу (див.
табл. 2.1.2).
Заголовки граф таблиці починають із прописних букв, а підзаголовки - із малих, якщо вони складають
одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть із прописної букви.
Наприкінці заголовка і підзаголовків таблиць крапки не ставляться! Після назви заголовка стовпця або
рядка, який містить цифрові дані, подають назву одиниці вимірювання, відокремлюючи її комою. Не
допускається розділення граф в таблиці діагональними лініями.
Текст у стовпцях починають писати з великої літери, в його кінці крапку не ставлять. Числові дані
однорідних величин рівняють за правою цифрою для цілих чисел, за комою – для дробових чисел, за
знаками «+» і «» при значенні межі коливань величини. Числові значення неоднорідних величин
розміщають посередині стовпця. При відсутності цифрових даних в таблиці потрібно ставити тире!
Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається
розташовувати заголовки граф перпендикулярно рядкам таблиці, які можна переглянути обертом за
часовою стрілкою.
При діленні таблиці на частини і перенесенні їх на іншу сторінку допускається заголовок або таблиці
замінювати відповідно номерами граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і рядки
першої частини таблиці. Слово «Таблиця» вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими
частинами справа пишуть «Продовження таблиці 8.8» або «Закінчення таблиці 2.12», а у верхній частині
таблиці зберігають лише рядок з нумерацією стовпців.
Текст в таблиці повинен бути розміром 12-14 пт.
Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в
межах одної сторінки з таблицею. Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки»
ставлять двокрапку, наприклад:
Примітки: 1. ...; 2. ...
Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.
Примітку до таблиці розміщують в кінці таблиці.
2.6. Оформлення формул
Формули і рівняння виділяються з тексту у окремий рядок
і розташовуються по середині рядка.
Вище і нижче за формулу необхідно залишати інтервал розміром 12 пт. Загальне правило пунктуації в
тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і
в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку перед формулою
ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації, а саме:
- у тексті перед формулою є узагальнююче слово;
- цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.
Для написання зручно використовувати редактор формул зі стилем : напівжирний, розміром
звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, дрібний індекс – 7 пт, великий символ – 20 пт, дрібний символ –
10 пт.
Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть
бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.
Формули у документі, якщо їх більше однієї, нумеруються арабськими цифрами, номер ставлять із
правої сторони сторінки у дужках, на рівні формули. Усі номери повинні розташовуватися на однаковій
відстані від правого краю сторінки. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски
формули. Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою
(парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і звернене в
бік номера.
Формули мають наскрізну нумерацію у межах розділу. В цьому випадку номер формули складається
з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою. Формули, що поміщаються в
таблицях або в пояснюючих даних до рисунка, не нумерують.
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Формули, що поміщаються в додатках, нумерують арабськими цифрами окремою нумерацією в
межах кожного додатку, додаючи перед кожним номером позначення даного додатку і розділяючи їх
крапкою.
Приклад – (В.1)
Посилання у тексті на порядкові номери формул дають в дужках, наприклад: «у формулі (1.3)». На
відміну від ілюстрацій, посилання даються тільки після появи формули в тексті. Якщо в роботі є одна
формула, то її нумерують згідно з вимогами. Також необхідно відзначити, що варто нумерувати тільки ті
формули, на які є посилання в наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується
Пояснення символів і числових коефіцієнтів, якщо вони не пояснені раніше, повинні бути приведені
безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в
якій символи приведені у формулі. Безпосередньо після формули ставиться кома, а перший рядок
розшифровки починається зі слова «де», без двокрапки після нього і без абзацу, наприклад:
(3.1)
де m – маса речовини, кг;
V – об’єм, м3.
Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій,
причому знак на початку наступного рядка повторюють. Якщо рівняння не вміщається в один рядок, його
слід переносити після знаків, які з’єднують його праву і ліву частини (<,>,=) або плюс (+), мінус (–),
множення (*), або ділення (:). Формули, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, відокремлюють
комою.
Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.
Приклад:
(8.1)
(8.2)
У випадку виконання розрахунків за допомогою програм комп’ютерної алгебри (наприклад, Mathcad,
Matlab та інші) допускаються відхилення від вищенаведених вимог, якщо їх виконати неможливо.
2.7. Оформлення списку бібліографічних посилань використаних джерел
Список бібліографічних посилань містить бібліографічні описи використаної літератури і
розміщується після висновків.
Бібліографічний опис складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої
справи, наведених у п. 2.1.9 даних вимог.
Використану літературу розміщують у порядку появи посилань у тексті пояснювальної записки у
квадратних дужках, наприклад «...управління територіями та регіонами є необхідною складовою
майбутнього сталого розвитку країни [1–2]».
Приклади правильного оформлення списку бібліографічних посилань детально наведено у додатку Д.
3.9. Оформлення додатків
Додатки оформлюють як продовження пояснювальної записки на наступних її сторінках або у
вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Вони мають спільну з
основним текстом наскрізну нумерацію сторінок. Кожен додаток повинен розташовуватися на новій
сторінці і позначатися послідовно (вирівнювання тексту з правої сторони рядка) вище від його назви
прописними літерами (А, Б, В,...), за винятком літер Г, Є, І, Ї, И, О, Ч, Ь. На наступному рядку,
напівжирним шрифтом з вирівнюванням по середині, малими літерами з першої великої друкують
заголовок додатка.
Приклад:
Додаток А
Бланк рецензії на дипломну роботу
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Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи, підрозділи і пункти, які
нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка
(літеру) і крапку (наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу
додатка В).
Ілюстративний матеріал, розміщений в додатках, нумерується у межах кожного додатку (наприклад:
рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) – перша формула додатка А).
При оформленні додатків окремою частиною, яка має самостійне значення і оформляється за
вимогами, що пред’являються до документу даного виду, на титульному аркуші друкують великими
літерами слово «ДОДАТКИ».
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Додаток А

Порівняльна таблиця
основних вимог дипломних робіт для здобувачів вищої освіти
зі спеціальності 053 «Психологія»
Характери-тика
роботи

ОКР «бакалавр»

1
Обсяг роботи

Структура
вступу

Структура
основної
частини

2

4

1,5-2,0 др. арк.
(40-60 стор.)

3,5 -4,0 др.а
(80-90 стор.)

Актуальність
Об'єкт
Предмет
Мета
Завдання
Методи
дослідження
Емпірична база
дослідження
Теоретичне значення
Практичне значення
Апробація (публікації,
конференції, засідання кафедр
тощо)
Перспектива подальших
досліджень
2 розділи:
теоретичний
(30-40% обсягу роботи),
констатувальний;

Актуальність
Об'єкт
Предмет
Мета
Гіпотеза
Завдання
Методи дослідження
Емпірична база дослідження
Теоретичне значення
Практичне значення
Апробація (публікації, конференції,
засідання кафедр тощо)
Структура роботи
Перспектива подальших досліджень
3 розділи: теоретичний,
констатувальний;
формувальний (розвивальний /
корекційний)
3-4 методики
Обробка даних проводиться з
використанням методів матстатистики

Діагностичний
інструментарій

2 методики

Висновки

Висновки та рекомендації у кінці Висновки по кожному розділу та
роботи
загальні

Кількість
літературних
джерел1
Відгук
Процедура
захисту

1

ОС
«магістр»

Не менше 30.

Не менше 50

Відгук керівника і внутрішня
рецензія

Відгук керівника, зовнішня та
внутрішня рецензії

Перед державною
екзаменаційною комісією

Перед державною
екзаменаційною комісією

На кожне з джерел має бути хоча б одне посилання у тексті
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Додаток Б
Зразок оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Інститут психології та педагогіки РДГУ Психолого-природничий факультет
Кафедра загальної психології та психодіагностики
Або
Кафедра вікової та педагогічної психології
Або
Кафедра практичної психології та психотерапії

ДИПЛОМНА РОБОТА
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

НА ТЕМУ:

«Психологічні умови формування професійно
важливих якостей майбутнього психолога»
Виконала студентка 4 курсу, групи П-41
напряму 6.030102» Психологія» або 6.030103
«Практична психологія» (для ПП-41)
Рибак Надія Володимирівна
(прізвище та ініціали)

Керівник к. психол. н., доц. Петрова Л.П.
(прізвище та ініціали)

Рецензент
к.психол.н., доц. Савчук О.С.
(прізвище та ініціали)

Рівне, 2019
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Додаток В

Зразок оформлення резюме
Загальний обсяг дипломної роботи складає 65 сторінок, робота містить 6 таблиць, 8
рисунків, список використаних джерел нараховує 45 найменувань, у роботі є 5 додатків.
Об’єкт дослідження - прояви агресивності у поведінці дітей молодшого шкільного віку
Предмет дослідження малюнкова терапія як метод зниження рівня агресивності у
молодшому шкільному віці.
Методи дослідження: теоретичні: аналіз, систематизація, класифікація, конкретизація,
узагальнення та порівняння теоретичних і експериментальних даних наукових розвідок сучасної
психологічної науки; емпіричні: експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний
етапи), тестування (методика «Оцінка агресивності у стосунках» А.Ассінгера, адаптована для
дітей молодшого шкільного віку, методика «Діагностика показників і форм агресії» А.Басса і
А. Даркі у модифікації Г.В. Резапкіної., методика «Діагностика вад особистісного розвитку» (за
З. Карпенко); методи кількісної обробки та якісної інтерпретації отриманих у ході дослідження
даних
Основні теоретичні положення. Агресивна поведінка характеризується тим, що
періодично повторюється з метою задоволення власних потреб через заподіяння шкоди. Така
поведінка не може стати основним засобом досягнення мети та задоволення потреб у молодшому
шкільному віці, який відноситься до фундаментальних етапів особистісного розвитку. Малюнкова
терапія як метод психокорекційної роботи сприяє відображенню у свідомості дитини
навколишнього світу і соціальної дійсності, її моделюванню, вираженню власного ставлення до
неї і тому може бути ефективною у роботі по зниженню агресивності дитини.
Отримані результати, їх новизна. У ході дослідження виявлено 2 групи дітей - з високим
рівнем агресивності, чиї показники за результатами дослідження часто відповідають високому
рівню розвитку агресивності або наближеним до високого середньому. Таких дітей у нас
виявилося 16 осіб (30 %). Майже такою ж за чисельністю була група дітей з низьким рівнем
агресивності 17 осіб (32%). Встановлено ряд суттєвих відмінностей агресивних дітей (порівняно з
неагресивними): високий рівень особистісної тривожності; надмірна впевненість у собі та своїх
силах; емоційна нестабільність; екстернальність, високі показники за рівнем фізичної, вербальної
та непрямої агресії. За результатами діагностичної роботи було розроблено та апробовано
психокорекційну програму по зниженню рівня агресивності респондентів з використанням
методів малюнкової терапії. Результати контрольного етапу дослідження засвідчили її
ефективність.
Значущість виконаної роботи та висновки. Узагальнено результати розвідок науковців з
проблем дитячої агресивності та засобів її корекції; розроблено та апробовано комплекс методик
для діагностики особливостей агресивних проявів у поведінці молодших школярів. Доведено
ефективність використання методу малюнкової терапії щодо зниження агресивності у молодшому
шкільному віці.
Рекомендації щодо використання результатів. Одержані експериментальні результати
можна використовувати у роботі психолога з дітьми молодшого шкільного віку по зниженню
рівня їх агресивності та у процесі викладання навчальних дисциплін «Вікова психологія»,
«Практикум з групової психокорекції», «Психологія особистості», а також відповідних спецкурсів
та семінарів
Прогнозовані припущення про розвиток об’єкту та предмету дослідження. Подальшої
розробки вимагає проблема використання методів арт-терапії у роботі як з дітьми, так і з
дорослими (батьками, педагогами).
Ключові слова: молодший шкільний вік, емоційна сфера, агресивність, методи
психокорекції, малюнкова терапія.
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Додаток Д
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Книги
Однотомний документ
Один автор
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006.
307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14).
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних
динамічних системах / Д. Г. Коренівський– Київ : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її
застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
Два автори
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І.
Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника
"Україна дипломатична" ; вип. 1.
2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – Київ : Прецедент,
2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів
для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
Три автори
1. Мінцер О. П. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині : навч. пос. для студ. / О. П.
Мінцер, Ю. В. Вороненко, В. В. Власов. – Київ : Вища школа, 2003. – 350 с.
2. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, А.
Т.Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447с.
Чотири автори
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко
М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. – 106 с. – (Бібліотека
спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] /
О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – Київ : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО:
Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше авторів
1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С.
Никифорова. – [3-е изд.]. – Харьков : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї,
дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – Київ : Укр. ін-т соц.
дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн. ; кн. 13).
Без автора
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – Київ : Грані-Т, 2007. –
119 с. – (Грані світу).
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упоряд., прим. В. О. Шевчук]. – Київ :
Грамота, 2007. – 638, [1] с.
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку
ХХ століття : [антологія] / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.
Багатотомний документ
Багаторівневий опис
Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. /
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна
частина. – 2004. – 583 с. ; т. 2 : Особлива частина. – 2005. – 624 с.
Однорівневий опис
Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. /
НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – 2 т.
Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання
Багаторівневий опис
Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. /
НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна
частина. – 2004. – 583 с.
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Однорівневий опис
Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. Т. 1 :
Загальна частина / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004. –
583 с.
Матеріали конференцій, з’їздів
1.Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр.
конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / Мво аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.
В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ.
конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – Київ : ІСОА, 2002. – 147 с.
3. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р.,
Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – Київ : Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс
2000).
Препринти
1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ
ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А.,
Воеводин В. Н. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр
"Харьков. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами /
Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006.
– 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Словники
1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Харків : Халімон, 2006. – 175, [1] с.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у
вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – Київ : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.
Атласи
1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь
у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький.
– 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.
2. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Харків : Ранок, 2005. – 96 с.
Законодавчі та нормативні документи
1. Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц.
вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – Київ : МНІАЦ мед.
статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).
Стандарти
1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) :
ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01] . – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 231 с.
– (Національний стандарт України).
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–
01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).
Каталоги
1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. –
Львів : Новий час, 2003. – 160 с.
2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Університ. кн., 2003?]. – 11 с.
Бібліографічні покажчики
1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій
вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 / О. Куц, О. Вацеба. – Львів :
Укр. технології, 2007. – 74 с.
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику
Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів.
держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров
Петро Петрович. – Київ, 2005. – 276 с.
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2. Іванова К. Ю. Господарсько-правове регулювання договірних зобов’язань інноваційного характеру : дис.
... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Іванова Ксенія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого” ; наук. кер. Атаманова Ю. Є. – Харків, 2012. – 202 с.
Автореферати дисертацій
1. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових
конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія
машинобудування" / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки
прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.
наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. – Київ,
2007. – 20 с.
Авторські свідоцтва
А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J15/00. Устройство для захвата неориентованніх деталей типа валов / В. С.
Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08.
Аналітичний опис
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових
дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. –
№ 6. – С. 15-18, 35-38.
2. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий /
Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. –
2007. – № 1. – С. 39-61.
3. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі / Тетяна Ярошенко //
Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 5. – С. 29-32.
4.Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І.
Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С.
25–29.
5. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка :
(нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.
6. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной
штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования
импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3–5 окт. 2007 г. : тезисы
докл. – Харьков, 2007. – С. 33.
Електронні ресурси
Локальний доступ
1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед.
вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. –
Одеса, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги:
Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.
2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними
ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ.
ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – КИЇВ :CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт.
диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32
Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрана.
Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу
1. Нормативні акти України [Електронний ресурс] // Кадрове діловодство : довідник роботодавця / І. Б.
Єрмаков. – 3-тє вид., доп. – Електрон. дані та прогр. – Київ : Бізнес Сисеми, 2005. – 1 електронний опт. диск
(CD-ROM): кол. : 12 см. – Системні вимоги: Microsoft Windiws 95/98/2000/XP ; 128 Mb RAM ; SVGA (1024
×768). – Назва з екрана. – Відом. про вид. з буклету.
Віддалений доступ
Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Web-сайт)
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні
дані. – Київ : НБУВ, 2013-2015. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua (дата звернення 30.03.2015) – Назва з
екрана.
Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Бібліографічна база даних)
1. Електронний каталог Національної парламентської бібліотеки України [Електронний ресурс] :
[політемат. база даних містить відом. про вітчизн. та зарубіж. кн., брош., що надходять у фонд НПБ
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України]. – Електронні дані (803 438 записів). – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2002-2015. – Режим
доступу: catalogue.nplu.org (дата звернення 30.03.2015). – Назва з екрана.
Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Інтернет-портал)
1. Ukr.net [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – [Київ : Український Інтернет
холдинг ТОВ "Укрнет", 1998-2015]. – Режим доступа: www.ukr.net (дата звернення 30.03.2015). – Назва з
екрана.
Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу – стаття з електронного журналу
1. Івахненков С. В. Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією
[Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. –
Електронні дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2012]. – № 7.
– Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 13.06.2013 р.). – Назва з екрана.
Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу – стаття з Web-сайту
1. Umland A. Nichtideologische Motivationen der "Swoboda"-Wähler : Hypothesen zum Elektorat der
ukrainischen radikalen Nationalisten bei den Parlamentswahlen vom Oktober 2012 [Electronic resourse] / Andreas
Umland // Ukraine-Analysen. – Electronic data. – [Bremen : Universität Bremen und der Deutschen Gesellschaft
für Osteuropakunde, 2012]. – № 109. – P. 8-9. – Mode of access: World Wide Web: ukrainenachrichten.de/nichtideologische-motivationen-swoboda-w%C3%A4hler_3682_meinungen-analysen (viewed on
June 13, 2013). – Title from the screen.
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