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  4.7. Оформлення списку використаних джерел та додатків 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів:  

1. у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендо-
ваний при написанні роботи); 

2. в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

3. у хронологічному порядку.  

Відомості про джерела, включені до списку, треба давати відповідно до вимог державно-
го стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну інформацію щодо згада-
них вимог можна одержати із таких стандартів: [7, 8, 9]. 

Приклад оформлення бібліографічного опису джерел, який наводять у магістерскій робо-
ті і в авторефераті приведен в додатку Б. 

Додатки оформлюють як продовження магістерської роботи на наступних її сторінках, 
або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.  

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток пови-
нен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими 
літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 
малими літерами з першої великої літери друкується слово «Додаток__» і велика літера, що по-
значає додаток.  

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком 
літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як 
додаток А.  

При оформленні додатків окремою частиною на титульному аркуші під назвою магістер-
ської роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».  

Текст додатка за необхідністю може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумеру-
ють 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.  

Ілюстрації, таблиці і формули, що розміщені в додатках, нумерують у межах кожного до-
датка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – пер-
ша формула додатка А.  


