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4.2. Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, фор-
мул подають арабськими цифрами без знака №.  

Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який включають до загаль-
ної нумерації сторінок дисертації. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на насту-
пних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.  

Такі структурні частини магістерської роботи, як зміст, перелік умовних позначень, 
вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу 
на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини магістерської роботи, нуме-
рують 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 і 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, якщо вони передбачаються, нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пун-
кту складається з порядкових 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.  

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в 
магістерської роботи безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сто-
рінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках магістерської роботи, включають до 
загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри яких більші формату 
А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті 
або у додатках.  

Ілюстрації позначають словом «Рис. » і нумерують послідовно в межах розділу, за винят-
ком ілюстрацій, поданих у додатках.  

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 
між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу).  

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстраці-
єю. Якщо в магістерської роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними пра-
вилами.  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розді-
лу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» 
із зазначенням 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). Якщо в ма-
гістерської роботи одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.  

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її 
вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 
«Продовж. табл. » і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».  

Формули в магістерської роботи (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Но-
мер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими 
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ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної фор-
мули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).  

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують 
послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова 
«Примітки» ставлять двокрапку, наприклад: 

Примітки: 

1. . . .  

2. . . .  

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.  


