
3.2. Нумерація сторінок, розділів, 

рисунків і таблиць 
 

Першою сторінкою кваліфікаційної роботи є титульний аркуш. Нумерацію сторінок, 

розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськи-

ми цифрами. Сторінки роботи нумеруються в правому верхньому кутку зі збереженням 

наскрізної нумерації усього тексту. Титульний аркуш також вклю-чають до нумерації, 

але номер сторінки не ставлять.  

Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, 

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

згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх 

заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер 

розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового 

рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з 

номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці 

номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого 

розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з поряд-

кових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера 

повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого 

розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки тощо) і таблиці слід розміщувати без-

посередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Посилання 

на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2». На 

всі ілюстрації в роботі повинні бути посилання. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окре-

мих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслен-

ня, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відпові-

дних місцях після згадування в тексті або у додатках. Графіки, схеми, рисунки, діаграми, 

креслення мають відповідати вимогам стандартів ЄСКД. Ілюстрації позначають словом 

«Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додат-

ках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстра-

ції, між якими ставиться  крапка. Наприклад: «Рис. 3.2. Схема розміщення» (другий рисунок 

третього розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідов-

но під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними 

правилами. 

Цифровий матеріал, як правило, має бути оформлений у вигляді таблиць, на які по-

винно бути обов’язкове посилання. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тек-

сту, в якому на неї посилаються вперше, або на наступній сторінці. При цьому слово 

«таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2». Таблиці нумерують 

послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. В правому вер-

хньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазна-

ченням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця 

першого розділу). Назва таблиці (якщо вона є) набирається напівжирним текстом. На-

приклад: «Таблиця 2.4. Порівняння показ-ників технологічної ефективності». У по-

вторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово 



«дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».  
Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони згадують-

ся, посередині рядка з полями зверху і знизу не менше одного рядка. Номер формули 

або рівняння повинен складатися з номера розділу і порядкового номера, розділених 

крапкою. Цей номер проставляється в дужках на рівні формули у крайньому правому 

положенні на рядку.  

Пояснення символів, числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо 

під формулою, у тій самій послідовності, в якій вони подаються у формулі, причому 

пояснення кожного символу починається з нового рядка. Перший рядок пояснення 

починають з абзацу словом «де», без двокрапки. Посилання на формули або рівняння 

вказують їх порядковим номером у дужках, наприклад «... у формулі (2.1)». 

Посилання в тексті на джерела необхідно вказувати порядковим номером за перелі-

ком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Рекомендується в основному 

тексті або у заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці 

магістранта. Усі посилання, що виносяться на захист, необхідно наводити в основній 

частині роботи або у додатках. 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або 

для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Кож-

на цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. 


