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1. Загальні вимоги 

Матеріали курсової роботи, випускної роботи бакалавра, дипломної роботи 

спеціаліста або кваліфікаційної роботи магістра викладаються державною мовою, 

грамотно, послідовно і логічно взаємопов’язано, без зайвих повторів та відступів, 

у точній відповідності з назвами розділів, які розкривають зміст теми. Робота по-

дається у друкованому вигляді. Текст роботи повинен бути надрукований чорною 

фарбою на білому аркуші формату А4 (210х297 мм).  

Вимоги до параметрів сторінок: розмір лівого поля – 25 мм; правого –10 

мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм. 

Вимоги до тексту: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт; інтервал між 

рядками – 1,5; вирівнювання за шириною; відступ абзацу – 12,5 мм, автоматич-

ний перенос слів. 

Вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, ін-

тервал між рядками 1,0; відступи не допускаються.  

Вимоги до тексту в ілюстраціях: шрифт Times New Roman, розмір не бі-

льше 14 пт. 

Формули у роботі повинні бути виконані у редакторі формул Microsoft 

Equation 3.0, графіки і діаграми – за допомогою редакторів Microsoft Excel або 

Microsoft Graph. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкуються жирним 

шрифтом, великими літерами, вирівнювання по центру. Заголовки підрозділів 

друкуються жирним шрифтом маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються звичайним шрифтом мале-

нькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці за-

головка не ставлять. 

Відстань між назвою підрозділів і пунктів та попереднім текстом повинна 

дорівнювати трьом міжрядковим інтервалам. Кожну структурну частину 

(вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки) роботи необ-

хідно починати з нової сторінки. Не допускається розміщення назви пункту й 
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підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один ря-

док тексту. 

 

2. Нумерація 

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, 

таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який підлягає загальній нуме-

рації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Далі в роботі ро-

зташовуються завдання на курсову роботу / випускну роботу бакалавра / дипломну 

роботу спеціаліста або кваліфікаційну роботу магістра, анотація, зміст, на яких та-

кож не проставляють номери сторінок. На наступних сторінках номер проставля-

ється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, шрифт Times New 

Roman, розмір 14 пт. 

Такі структурні частини роботи як зміст, вступ, висновки, список викори-

станих джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені 

згадані структурні частини, нумеруються звичайним чином. Не нумеруються 

лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 5. ВИ-

СНОВКИ». Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крап-

ка не ставиться, потім з нового рядка друкується заголовок розділу. Крапка піс-

ля назви розділу або пункту не ставиться.  

 

Приклад оформлення: 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 

 ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ста-

виться крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у то-

му ж рядку наводиться заголовок підрозділу.  
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Приклад оформлення: 

2.2. Загальна характеристика підприємства 

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пункту склада-

ється з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту між якими ставиться 

крапка. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий 

пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводиться 

заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у ме-

жах кожного пункту за такими ж правилами як і пункти. 

 
3. Ілюстрації 

Текст роботи ілюструють рисунками, схемами, графіками, діаграмами. Кі-

лькість ілюстрацій у роботі, визначається її змістом і повинна бути достатньою 

для того, щоб надати тексту роботи ясності і конкретності. Вибір типу ілюстрації 

залежить від змісту матеріалу і поставленої мети.  

Ілюстрації у роботі позначаються словом «Рис.» і нумеруються арабськи-

ми цифрами. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера 

рисунка, розділених крапкою, наприклад: Рис. 2.5. Рисунки розташовуються у 

роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше. Від осно-

вного тексту рисунок повинен бути відокремлений одним рядком.  

У тексті повинні бути посилання на ілюстрації: «зображено на рис. 2.5», 

або «(рис. 2.5)». Посилання на раніше згадані ілюстрації надаються із скоро-

ченням слова «дивись», наприклад, «див. рис. 2.5». Слово «Рис.» разом з його 

порядковим номером і тематичним найменуванням центруються і розташову-

ються під ілюстрацією. Назви ілюстрацій розміщуються після їх номерів. За не-

обхідності ілюстрації доповнюються пояснювальними даними (підрисунковий 

підпис).  
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Приклад оформлення 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4  Класифікація факторів, які впливають на величину прибутку підпри-
ємства 

 

4. Таблиці 

Цифровий матеріал оформляється у вигляді таблиць, які повинні мати на-

ступну форму: 

                                                                                   Таблиця 3.2           
                                   Назва таблиці  
 

 
Г
ол
ов
ка

 

 
 
 

  Заголовки 
колонок 

    Підзаголовки 
колонок 

      
 

Рядки 
     
     
      
Боковик 
(колонка для заголовків рядків) 

 
Колонки 

  

 

На кожну таблицю має бути посилання в тексті, при посиланні треба пи-

сати слово «таблиця» із зазначенням її номера. Таблиці, крім таблиць додатків, 

треба нумерувати в межах розділу арабськими цифрами. У такому разі номер 

таблиці складають з номера розділу та порядкового номера таблиці в цьому ро-

зділі, відокремлених крапкою. Таблиці кожного додатку нумеруються окремо. 

Номери складаються з літери – позначення додатку і порядкового номера таб-

лиці в додатку, відокремлених крапкою. 

Назва таблиці повинна відображати зміст таблиці, бути конкретною і сти-

слою. Назва таблиці пишеться з великої літери і розташовується над таблицею. 

Фактори, які впливають на прибуток підприємства 

Зовнішні Внутрішні 

Виробничі Невиробничі 

Екстенсивні Інтенсивні 
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Якщо частину таблиці перенесено на іншу сторінку, назва подається тільки над 

першою частиною таблиці, над іншими її частинами подається тільки номер 

таблиці з таким написом (починаючи над верхнім лівим кутом, з першої великої 

літери): 

«Продовження таблиці ______»  

«Закінчення таблиці ______» на останній сторінці, де розміщено таблицю. 

Заголовки колонок та рядків таблиці треба писати з великої літери, підза-

головки колонок – з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголо-

вком колонки, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. У 

кінці заголовка чи підзаголовка крапка не ставиться.  

Заголовки колонок записуються здебільшого паралельно рядкам таблиць. 

За потреби можна розташовувати заголовки колонок перпендикулярно до ряд-

ків. 

Таблиця залежно від її розміру подається відразу після тексту, де на неї 

посилаються, або якнайближче до першого посилання (на черговій сторінці), а 

за потреби – у додатку.  

Таблиця ліворуч, праворуч, згори і знизу здебільшого обмежується ліні-

ями. Якщо в кінці сторінки таблиця переривається, то в першій частині таблиці 

нижня обмежувальна горизонтальна лінія не наводиться.  

У заголовку колонки або рядка одиниця виміру величини пишється після 

назви цієї величини, між ними ставиться кома.  

Якщо всі показники, наведені в колонках таблиці, визначено тією самою 

одиницею виміру величини, її позначення розташовується над таблицею право-

руч, а для таблиці, поділеної на частини – над кожною частиною. У такому разі 

в колонках вона вже не зазначається. 

Якщо деяких даних у таблиці немає, на їхньому місці треба ставити знак 

«тире». 
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5. Формули 

Формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони зга-

дуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути за-

лишено не менше одного вільного рядка. 

Пояснення позначень і числових множників, якщо їх не було раніше в те-

ксті, треба подавати безпосередньо під формулою. 

Пояснення кожного позначення, яке міститься в формулі, треба давати з 

нового рядка в тій послідовності, в якій їх наведено в формулі. Перший рядок 

пояснення треба починати з абзацу словом «де» без двокрапки. Після пояс-

нення позначення через кому пишеться одиниця виміру величини. 

 

Приклад оформлення: 

Визначення частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації вироб-

ництва здійснюється за формулою: 

 

)1(100
в

з
інт V

Р
Ч

∆
∆−×= ,                                                            (1.4) 

 

де Чінт – частка приросту обсягу продукції, зумовлена інтенсифікацією 

виробництва;  

  ∆Рз – приріст застосовуваних ресурсів за певний період (розрахунковий 

рік), %;  

  ∆Vв – приріст обсягу виробництва продукції за той самий період (рік), %. 

Формули, які подаються одна за одною і не відокремлюються текстом, 

відділяються комою і розташовуються у стовпчик. 

 

Приклад оформлення: 

 

b

а
А = ,                 (1.5) 

d

c
B = .      (1.6) 



10 

 

Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation. 

Параметри формул. 

Стиль: текст – Times New Roman Cyr, функція – Times New Roman Cyr, 

змінна – Times New Roman Cyr, стр. грецькі – Symbol, пр. грецькі – Symbol, си-

мвол – Symbol, матриця-вектор – Times New Roman Cyr, числа – Times New 

Roman Cyr. 

Розмір: звичайний – 12 pt, великий індекс – 9 pt, мілкий індекс – 7 pt, ве-

ликий символ – 16 pt, мілкий символ – 10 pt. 

Формули, крім формул у додатках, треба нумерувати порядковою нумера-

цією в межах розділу арабськими цифрами, які записуються на рівні формули в 

круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку. Номер формули 

складається з номера розділу і порядкового номера формули в цьому розділі, 

який сполучається крапкою. 

Формули додатків повинні нумеруватися окремою нумерацією, складе-

ною з літери позначення додатку та порядкового номера формули цього дода-

тку, сполучених крапкою.  

У посиланнях на формули в тексті подаються їх номери в круглих дуж-

ках. 

 

Приклад оформлення: 

 …у формулі (3.1); 

 …у формулі (В.1). 

 

6.  Посилання і цитування 

Посилання в тексті на джерела треба зазначати порядковим номером за 

переліком посилань виділеним двома квадратними дужками. 

Приклад оформлення: 

 «…у роботах [1 – 5 ]…». 

Не допускається наводити посилання у виносках.  
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При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, рисунки, таблиці, фор-

мули, рівняння, додатки зазначаються їх номери. 

При посиланнях треба писати: «…в розділі 4», «…дивись 2.1», 

«…відповідно до 2.3.4», «…на рисунку 1.3», «(рисунок 5)», «…в таблиці 3.2», 

«…згідно з формулою (3.1)», «…у додатку Б» тощо. 

Загальні вимоги до цитування: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, у якій він поданий в джерелі, зі збереженням особливостей 

авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз «так званий»; 

б) цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при ци-

туванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьо-

ма крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всереди-

ні, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий 

знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів сво-

їми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у ви-

кладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і посила-

тися на джерело; 

д) якщо необхідно виявити ставлення студента до окремих слів або думок 

з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставиться знак оклику або 

знак питання. 

 

7. Список використаних джерел 

Список використаних джерел є елементом бібліографічного апарату, який 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висно-

вків. Бібліографічний опис складається безпосередньо за друкованим твором 
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або виписується із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропус-

ків. 

 

8. Додатки 

Додатки оформлюються як продовження випускної роботи бакалавра на 

наступних її сторінках після списку використаних джерел. Кожен додаток пови-

нен починатись з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, бути надру-

кованим зверху малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту 

сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої 

друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абе-

тки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б, 

тощо. Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатку за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатку. У цьому разі перед кож-

ним номером ставиться позначення додатку (літера) і крапка, наприклад, А.2 – 

другий розділ додатку А; Б.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатку Б. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумеруються у ме-

жах кожного додатку, наприклад: рис. А.1.2 – другий рисунок першого розділу 

додатку А. 
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Додаток А 

Приклад оформлення списку використаної літератури 

Характерис-
тика джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 
 

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — 
Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патри-
стики ІV—V ст. ; № 14). 
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в непере-
рвних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 
2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України 
; т. 59). 
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея 
діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1). 
4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] 
с. — (Першотвір). 

Два автори 

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, 
спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : 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. — К. 
: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до 
складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адво-
катською діяльністю ; вип. 11). 
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : під-
руч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 
2007. — 375 с. 

Три автори 

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кри-
зис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; 
пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 
с. 

Чотири ав-
тори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіць-
кий В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропро-
мпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормати-
ви). 
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. — К. 
: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П’ять і біль-
ше авторів 

 

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; 
под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : 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.]. — К. : 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]. — К. 
: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу). 
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і 
прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с. 
3. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. 
Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с. 

Багатотом-
ний доку-
мент 

 

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та 
ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—    .— (Джерела з історії науки 
в Україні).  Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c. 
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. 
; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—    .— (Серия "Нормати-
вная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с. 
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. 
Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 



14 

 

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявен-
ко. — Х. Право, 2002—  Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. 
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—    
.— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: 
Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 
2006. — 721, [2] с. 
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондарен-
ко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. 

Матеріали 
конференцій, 

з’ їздів 

 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу 
: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна рефо-
рма"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. 
В. Докучаєва. — Х. : Харк. 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. — 
К. : ІСОА, 2002. — 147 с. 
3. Матеріали ІХ з’ їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — 
К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ). 
4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 
6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. 
міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). 
5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. 
ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. 
6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. 
наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. ад-
мін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с. 

Словники 

1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, 
[1] с. 
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з 
орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. 
ун-т, 2007. — 57 с. 
3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 
2007. — 219 с. 
4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., 
оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

Законодавчі 
та нормати-
вні докумен-

ти 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна 
Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіцій-
них видань). 
2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Забо-
лотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні ди-
рективні правові документи). 
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і 
трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : 
ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний доку-
мент Мінпаливенерго України. Інструкція). 

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]. — К. : Держспоживс-
тандарт 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]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Націо-
нальні стандарти України). 
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електрич-
ного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 
61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : 
Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України). 

 

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. 
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Частина кни-
ги, періо-
дичного, 

продовжува-
ного видання 

 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних 
перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. 
— С. 14—17. 
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компь-
ютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослі-
дження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. 
4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма 
Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. 
5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моі-
сеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я 
України. — 2007. — № 1. — С. 25—29. 
6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки 
та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. 
7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша 
до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дро-
гобич, 2007. — С. 245—291. 
8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования техноло-
гии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное 
состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : между-
нар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33. 
9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чор-
ний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок 
XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202. 

Електронні 
ресурси 

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 : Одес. мед. ун-т, 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, шлюб-
ним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Все-
укр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. 
— К. : 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. екрану. 
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, 
культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. 
Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 
2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: 
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 

 

 


