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13 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 

 

Пояснювальна записка курсової роботи оформлюється відповідно 

до чинних стандартів оформлення програмної, текстової та графічної 

документації (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки та 

техніки. Структура і правила оформлення» та ін.) з урахуванням  

внутрішньокорпоративних вимог [69]. 

Стисло вимоги цього стандарту наведено нижче. 

Матеріали курсової роботи подаються українського мовою. 

Матеріали пояснювальної записки друкують комп’ютерним способом 

на одному боці односортних білих аркушів (листів) формату А4  

(розмір 210 x 297 мм) через полуторний міжрядковий інтервал, текст 

вирівнюють по ширині аркуша, за необхідності допускається  

використання включених аркушів формату A3 (297 x 420 мм). 

Текстовий редактор – Word з пакета Microsoft Office, Open Office 

Writer, Sun Star Office Writer та ін. Шрифт – Times New Roman 14 або 

інший з висотою літер і цифр не менш ніж 2,5 мм. Звіт повинен бути 

набраним одним базовим шрифтом (надалі – фонт). Допускається 

окремі частини звіту виконувати різними шрифтами тільки для ефектів 

виділення певних фрагментів. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти 

можуть мати заголовки також. 

Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати 

великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи (АНОТАЦІЯ, 

ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ тощо). Кожен розділ треба починати з 

нової сторінки. 

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Після 

номера розділу, підрозділу, пункту та підпункту крапку не ставлять. 

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має 

бути: 

 між заголовком і попереднім текстом 12 пунктів; 

 між заголовком і подальшим текстом 6 пунктів. 
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Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з 

абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої 

великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту 

звіту і дорівнювати п’яти знакам. 

Титульний аркуш виконується відповідно до вимог за зразком, 

наведеним на рис. 13.1 [69]. 

Помилки, описки та графічні неточності після друку допускається 

виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням 

на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машино-

писним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного 

кольору. 

Текст звіту слід друкувати, дотримуючись таких розмірів берегів: 

верхній, лівий і нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм. 

Ті розділи пояснювальної записки, які оформлюються в основній 

рамці (відступ рамки зліва на 20 мм, з інших боків на 5 мм) та з 

написом по короткій стороні листа, мають відстань від рамки до межі 

тексту на початку і в кінці рядка не менше 3-5 мм. Відстань від 

верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої рамки 

форми – не менше 10 мм. 

Вимоги до форми, розмірів і порядку заповнення конструкторської 

документації встановлює ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 [44]. Ним перед-

бачені три типи основних написів шириною 185 мм: 

 форма 1 для перших аркушів креслень і схем висотою 55 мм 

(рис. 13.2); 

 форма 2 для перших (або заповнених) аркушів текстових  

документів висотою 40 мм (рис. 13.3); 

 форма 2а для наступних аркушів будь-яких конструкторських 

документів висотою 15 мм (рис. 13.4) 
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Рисунок 13.1 – Титульний аркуш курсової роботи  
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Рисунок 13.2 – Форма 1 напису перших аркушів креслень і схем 

 

Для заповнення основної рамки рекомендується використовувати 

умовно безкоштовний фонт ISOCP Regular [113]. 

Децимальний номер курсової роботи має структуру:  

X.ХХХХХХ–КР.ПЗ.ХХ–ХХХ.ХХХХХХ, 

1 2 3 4 5 6 7 
де 1 – шифр освітньо-кваліфікаційного рівня (для бакалавра – 6, для 

спеціаліста – 7, для магістра – 8); 

2 – напрям підготовки відповідно до постанови Кабміну України 

від 13.12.2006 р. № 1719 [60]: 

а) 040303 – «Системний аналіз»; 

б) 050101 – «Комп’ютерні науки»; 

в) 050102 – «Комп’ютерна інженерія»; 

3 – КР – курсова робота; 

4 – ПЗ – пояснювальна записка; 

5 – скорочення від назви етапу робіт (ТЗ – технічне завдання, 

П – проект, Р – робоча документація, 00 – загальна ПЗ до КР); 

6 – номер академічної групи; 

7 – перші дві цифри означають рік вступу, останні чотири цифри 

визначаються особистим номером студента в списках факультету. 
 

 
 

Рисунок 13.3 – Форма 2 основного напису 

для перших аркушів текстових документів 
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Наприклад, для пояснювальної записки з курсової роботи, будуть 

використані децимальні номери: 

 

6.050102-КР. П3.00-405.2710404 

6.050102-КР.ПЗ. ТЗ-405.2710404 

6.050102-КР. ПЗ.П-405.2710404 

6.050102-КР.ПЗ.Р-405.2710404 

 

Децимальний номер курсової роботи та номер аркуша пояснювальної 

записки у напису пишеться арабськими цифрами. Рекомендований 

шрифт для децимального номера – 10 мм, для текстів – від 2,5 до 5 мм. 

Вступна та заключна частини курсової роботи оформлюються без 

основного напису. 

Перша сторінка пояснювальної записки (титульний лист) не  

нумерується. Зразок оформлення титульного листа курсової роботи 

наведено на рис. 13.1. 

Друга та третя сторінки пояснювальної записки – завдання на 

курсову роботу (з додаванням індивідуального графічного матеріалу), 

яке видається викладачем індивідуально кожному студенту або одне 

на двох студентів, якщо курсова робота комплексна. 
 

 
Рисунок 13.4 – Форма 2а основного напису 

для наступних аркушів будь-яких документів 
 

Розділи основної частини (крім технічного завдання) оформлюються в 

рамках з основним написом. 

Технічне завдання (ТЗ) згідно з вимогами ГОСТ 34.602-89 

оформляють відповідно до вимог ГОСТ 2.105 на листах формату А4 за 

ГОСТ 2.301 без рамки, основного напису і додаткових граф до неї. 

Номери аркушів ТЗ проставляють, починаючи з першого аркуша, 

наступного за титульним аркушем, у верхній частині аркуша (над 

текстом, посередині) після позначення коду (визначеного децимального 

номера) ТЗ. Зразок титульного аркушу ТЗ (додатку А до комплексної 

курсової роботи, виконаної двома студентами) наведено на рис. 13.5. 

Зразок аркуша, наступного за титульним ТЗ комплексної курсової 

роботи, наведено на рис. 13.6. 
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Рисунок 13.5 – Зразок титульного аркуша ТЗ 

комплексної курсової роботи 
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Рисунок 13.6 – Зразок аркуша, наступного за титульним ТЗ 

комплексної курсової роботи 

 

Перші аркуші розділів П та Р основної частини виконуються в 

основній рамці з повним надписом за Формою 2 (рис. 13.3), в якому 

наводиться визначений децимальний номер пояснювальної записки 

(у полі 2), підписи студента, керівника (12), назва розділу курсової 

роботи (1), номер аркуша (7) та кількість аркушів (8) у пояснювальній 

записці до цього розділу. Зразок оформлення титульного аркуша 

складової основної частини курсової роботи з основним написом 

наведено на рис. 13.7. 
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Рисунок 13.7 – Зразок титульного аркуша робочої документації (Р) 

курсової роботи з проектування ЛОМ 
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Усі наступні (після першого) аркуші розділів П та Р проектної 

документації ЛОМ виконуються з основним написом за Формою 2а 

(див. рис. 13.4). Приклад поточного аркуша додатків Б та В курсової 

роботи наведено на рис. 13.8. 

 
 

Рисунок 13.8 – Зразок поточного аркуша проект у (П) 

та робочої документації (Р) курсової роботи 

з проектування ЛОМ (з штампом за Формою 2а) 
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Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. За яким ДСТУ оформлюються звіти з наукової діяльності? 

2. Що необхідно навести у списку авторів будь-якого звіту? 

3. Чи є необхідним перелік посилань у звіті? За яким стандартом він 

складається? 

4. Додатки до звітів позначаються літерами або цифрами? 

5. Чи обов’язково додатки до звіту повинні мати назву? 

6. Чи допускається двосторонній друк пояснювальної записки до 

курсової роботи? 

7. Чи допускається перенесення слів у заголовках розділів, підрозділів? 

8. Якщо сторінка заповнена неповністю, чи можна на ній почати 

новий розділ? 

9. Якщо сторінка заповнена неповністю, чи можна на ній почати 

новий підрозділ? 

10. В якому нормативному документі наведено вимоги до Технічного 

завдання? 

11. Який децимальний код має напрям підготовки «Комп’ютерні науки»? 

Напрям «Комп’ютерна інженерія»? Напрям «Системний аналіз»? 

12. Яка цифра перед напрямом підготовки відповідає рівню бакалавра? 

Спеціаліста? Магістра? 

13. Який фонт використовується для оформлення проектної та  

робочої документації? 

14. Яка форма основного напису згідно з ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 

використовується для перших аркушів пояснювальних записок 

проекту та робочої документації? 

15. Яка висота основного напису згідно з ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 для 

наступних аркушів будь-яких конструкторських документів? 

16. Які відступи основної рамки на листах пояснювальних записок до 

проекту та робочої документації? Які відступи тесту від рамки? 

17. Біля особистого підпису наводяться ініціали або прізвище особи? 

18. Чи можна використовувати під час маркування списків латинський 

алфавіт? 

 

 

Тестові запитання 
 

1. Номери ілюстрацій до звіту: 

а) однопозиційні; 

б) двопозиційні; 

в) трипозиційні. 


