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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. 
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2. У розшифровці підпису авторів звіту (проекту) зазначається: 

а) П.І.пБ. скорочено та дата; 

б) П.І.пБ. повністю та дата; 

в) П.І.пБ. скорочено. 

3. Який формат дати правильно використовувати у звітах? 

а) 15.06.2014; 

б) 15.06.14; 

в) 15/06/2014. 

4. У звітах використовуються шрифти з висотою літер не менш ніж: 

а) 2,5 мм; 

б) 5 мм; 

в) 12 мм. 

5. Які літери не можна використовувати для маркування додатків 

звіту? 

а) Ґ, Є, З, І, Ї, О, Ч, Ь; 

б) А, В, С, К, М, Р, Т, Х; 

в) З, І, О, Ч.  

6. Номери сторінок у пояснювальній записці до курсової роботи 

проставляються: 

а) зверху посередині; 

б) знизу посередині; 

в) зверху справа; 

г) знизу справа. 

 


