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1. Загальні відомості. 

Розробка магістерської роботи – завершальна стадія підготовки 

інженера-будівельника, протягом якої синтезуються результати 

загальнотеоретичного, науково-технічного навчання, закріплюються 

навички самостійної роботи, накопичується творчий досвід у вирішенні 

тих чи інших інженерних завдань. 

Магістерської робота повиненна відповідати соціальним і художнім 

вимогам часу, відповідати сучасному рівню розвитку архітектури і 

будівельної техніки, відрізнятися функціональною доцільністю і 

раціональним конструктивним рішенням з застосуванням нових 

будівельних матеріалів та індустріальних методів зведення будівель, бути 

оригінальним задумом і вирішувати певну проблему, мати високий рівень 

графічного виконання і достатня розрахункове та економічне 

обґрунтування прийнятих рішень. 

Тематика дипломного проектування визначається науковим 

напрямком кафедри, науково-дослідних і проектних інститутів, запитами 

промисловості і соціального розвитку міста. 

Вона охоплює промислові одноповерхові і багатоповерхові будівлі та 

інженерні споруди, об'єкти житлового і цивільного будівництва, 

сільськогосподарські будівлі та споруди. В окремих випадках темою 

проекту може бути науково-дослідна робота (наприклад дослідження 

фізико-механічних властивостей нових будівельних матеріалів; 

дослідження об'ємно-напруженого стану будівельних конструкцій 

методом моделювання; дослідження стану і ступеня зносу будівельних 

конструкцій реальних об'єктів тощо). Теми дипломних проектів 

затверджуються кафедрою. 

Магістерські роботи можуть бути індивідуальними, комплексними, 

реальними. Індивідуальний проект виконується у відповідності з 

отриманим завданням одним дипломником. Комплексний проект 

виконується колективом авторів, що дипломуються за однією або кількома 

кафедрам будівельних чи інших спеціальностей (відповідно ними 

здійснюється комплексний кафедральний, міжкафедральний або 

міжфакультетський проект). У цьому випадку кожен автор більш докладно 

розробляє частину загальної теми проекту, відповідної спеціалізації 

провідної кафедри або майбутньої спеціальності дипломника. Реальні 

дипломні проекти розробляються за спеціальними завданнями кафедри 

для використання їх в цілому або окремих частин в цілях: 

– отримання проектної документації для зведення реальних об'єктів за 

замовленням підприємств і організацій; 

– використання результатів роботи в тематиці науково-дослідних 

робіт, що проводяться кафедрою; 



5 

– проведення студентом самостійних дослідницьких робіт і як 

результат – опублікування наукової статті, отримання авторського 

свідоцтва, подання на зовнішні конкурси наукових студентських робіт. 

З темами дипломних проектів кафедра ознайомлює студентів до 

початку переддипломної практики, а в деяких випадках (науково- 

дослідницький напрямок, реальна тематика) і ранішД. Закріплення тем 

проводиться за особистою заявою студентів на ім'я завідуючого кафедрою, 

а потім затверджується наказом по університету. 

Основна мета переддипломної практики – збір матеріалу з обраної 

теми дипломного проекту. Особливу увагу слід звернути на вивчення 

об'ємно-планувального та конструктивну рішень будівель і споруд 

подібного типу як вже існуючих, так і представлених типовими або 

іншими проектами на ознайомлення з нормативною і спеціальною 

літературою з питань проектування будівель у відповідності з обраною 

темою, методами сучасного будівництва. Результати переддипломної 

практики студент оформляє у вигляді звіту, який включає: 

– вступ – про стан проектування і будівництва даного типу будівель і 

споруд у відповідності з основними напрямками; 

– призначення, опис функціонального (для громадських будинків) або 

технологічного (для промислових будівель) процесів;  

– об'ємно-планувальне та конструктивне рішення об'єкта; 

– аналіз вивчених джерел і обґрунтування тих чи інших нових рішень, 

прийнятих для подальших розробок в дипломному проекті; 

– список літературних джерел. 

 

Звіт з переддипломної практики оформляють на 15-20 сторінках 

формату А4 на одній стороні аркуша. Він повинен бути проілюстрований 

схемами планів, фасадів, розрізів або іншими необхідними матеріалами. 

Студенти захищають звіт перед керівником переддипломної практики 

і здають на кафедру. У роботі над проектом використовуються матеріали 

переддипломної практики. 

Завдання на дипломування студент повинен опанувати у керівника 

проекту. Воно має містити вихідні дані та перелік основних питань, що 

підлягають розробці. До завдання докладають індивідуальний 

календарний графік роботи над проектом. Для кваліфікованого виконання 

окремих розділів кафедра призначає консультантів. 

Керівник дипломного проектування здійснює загальне керівництво по 

виконанню проекту, спрямовує роботу дипломника шляхом найбільш 

раціонального вирішення поставлених перед нею завдань, не стискуючи 

при цьому творчої ініціативи студента, проводить з ним систематичні 

бесіди і консультації, перевіряє виконання як окремих етапів, так і роботи 
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в цілому, переглядає всі креслення і пояснювальну записку, підписує їх, 

дає письмовий відгук про роботу дипломника над проектом і готує 

студента до захисту. 

Консультант проводить констатації з окремих розділів проекту, в 

деяких випадках дає завдання для опрацювання необхідних питань, по 

закінченні роботи підписує креслення та пояснювальну записку 

відповідного розділу. 

У період дипломування (13 тижнів, або 65 робочих днів) кафедра 

влаштовує два перегляду стану проектів кожного дипломника. На 

перегляд дипломник зобов'язаний подати усі наявні результати роботи над 

проектом (креслення, пояснювальну записку) для ознайомлення 

завідувача кафедри та керівника проекту. У разі великого відставання від 

графіка роботи дипломник може бути відсторонений від дипломування. На 

другому перегляді визначається конкретна дата захисту кожного проекту. 

Проект повинен бути закінчений за три-чотири дні до захисту. 

Виконаний проект, підписаний дипломником, консультантами і 

керівником, разом з відгуком подається завідувачу кафедри для підпису 

про допуск до захисту. Завідувач кафедри направляє проект на рецензію 

фахівців проектних, науково-дослідних, будівельних організацій. З їх 

рецензією дипломник може ознайомитися до початку захисту проекту. 

Захист проекту перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) 

оформлюється наказом по університету. 

ДЕК формується при випускаючих кафедрах і складається з 

викладачів або фахівців окремих галузей будівництва. Голова комісії – 

провідний спеціаліст однією з галузей будівництва.  

На захист дипломник зобов'язаний подати графічний матеріал і 

пояснювальну записку, зробити короткий, аргументоване повідомлення за 

проектом, відповісти на запитання членів ДЕК і рецензентів. Оцінку 

проекту члени ДЕК виставляють у відсутність дипломника і оголошують 

йому в кінці захисту (в той же день). 

 

2. Склад і зміст дипломного проекту. 

Магістерська робота складається з основних частин: архітектурно- 

будівельної, розрахунково-конструктивної, організаційно-будівельної та 

наукової. 

Крім того, він включає в себе графічну частину на 11-12 аркушах 

формату А1 і 100-120 сторінок пояснювальної записки формату А4, 

написаних з одного боку. 

Графічна частина проекту містить: 

– порівняння варіантів (1 аркуш) 
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– архітектурно-будівельну частину (п'ять-шість аркушів) – 

генеральний план об'єкта або комплексу, плани основних поверхів, фасаду 

(або перспективне зображення будівлі), розрізи, план фундаментів, план 

розкладки елементів перекриття або покриття, план покрівлі, 

архітектурно-конструктивні вузли або деталі; 

– розрахунково-конструктивної частини (два-три аркуші) – робочі 

креслення основних несучих конструкцій і фундаментів; 

– організаційно-будівельну частину (три аркуші) – будівельний 

генеральний план, технологічну карту на один з видів 

будівельно-монтажних робіт, мережевий (або інший) графік будівництва 

об'єкта. 

Пояснювальна записка повинна складатися з таких розділів: 

– вступ; 

– варіантне проектування; 

– архітектурно-будівельна частина; 

– статичний розрахунок основних несучих та огороджувальних 

конструкцій; 

– статичний розрахунок основ та фундаментів; 

– технологія та організація будівництва; 

– охорона праці; 

– безпека життєдіяльності; 

– екологія; 

– кошторисна частина і техніко-економічні показники. 

Ці розділи та пов'язані з ним графічні матеріали мають бути підписані 

відповідними консультантами. 

Комплексні магістерські роботи, в тематиці яких представлені складні 

об'єкти або кілька об'єктів, для кожного дипломника повинні містити всі 

перераховані розділи, при цьому виключається дублювання креслень та 

розрахунків. 

У реальних магістерських роботах обсяг графічної частини та окремих 

розділів може відрізнятися від обсягів звичайних проектів, оскільки в 

цьому випадку розробляються робочі креслення, і обсяг роботи різко 

зростає. Ці питання дипломник регулює разом з керівником проекту. 

Можуть бути також змінено формат креслень (найчастіше А1). 

У науково-дослідних проектах або проектах з елементами 

науково-дослідної роботи можливе включення в графічну частина діаграм, 

графіків, схем випробувань і т. і. 

При виконанні кількома дипломниками однієї теми проекту 

пояснювальні записки оформляються авторами окремо, а графічна частина 

повинна відповідати індивідуальним проектом. 
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3. Архітектурно-будівельна частина. 

Ця частина служить основою для розробки всіх наступних розділів 

дипломного проекту, в процесі якої використовуються матеріали, зібрані 

студентом у період переддипломної практики: 

– індивідуальний або типовий проект, виконаний у проектній 

організації. У цьому випадку завдання дипломника полягає в поліпшенні 

об'ємно-планувального, конструктивного рішення будівлі; 

– плани, розроблені у проектній організації, в яких вирішені 

функціональні зв'язки. При цьому в задачі дипломника входить розробка 

об'ємного, архітектурного і конструктивного рішень; 

– паспорт проекту. Він служить як би ескізом дипломного проекту, 

який дипломнику належить розробити в усіх його частинах; 

– ескізні матеріали проекту за літературними джерелами, конкурсних 

проектів, перелік необхідних приміщень та їх площ. Дипломнику 

належить в цьому випадку повна самостійна розробка. 

Архітектурно-будівельна частина складається з архітектурних 

креслень і пояснювальної записки. 

 

3.1. Архітектурно-будівельні креслення. 

3.1.1. Лист порівняння варіантів. 

В основу його розробки може бути покладено порівняння двох-трьох 

об'ємно-планувальних рішень будівлі. У цьому випадку для співставлення 

об'ємно-планувальних показників проектів вибирають площа забудови, 

будівельний об'єм, коефіцієнти К1 і К2 та ін. За один з варіантів може 

прийматися типовий або індивідуальний проект, виконаний проектною 

організацією. 

В окремих випадках в основу розробок порівнюваних варіантів може 

бути покладено конструктивне рішення будівель або споруд. 

Тут можуть порівнюватися різні конструктивні схеми одного і того ж 

будівлі, варіанти рішення перекриттів і покриттів, огороджувальних 

конструкцій. 

Порівняння варіантів за економічними показниками проводиться 

відповідно до вимог. 

На аркуші порівняння наводяться в графічному зображенні схеми 

планів об'єкта, схеми розрізів або схеми розкладки елементів покриття чи 

перекриття для кожного розробленого варіанту. Орієнтовний масштаб 

схем 1:200, 1:400. Лист доповнюється таблицею всіх необхідних 

показників по кожному варіанту. 
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3.1.2. Генеральний план. 

Креслення виконується в масштабі 1:500; 1:1000; 1:2000, для великих 

за площею підприємств і комплексів – 1:5000. В основу його може бути 

покладено генеральний план реальної майданчика або його дипломник 

розробляє на основі схем. Генеральний план ділянки забудови виконується 

з нанесенням на нього горизонталей, координатної сітки, прив'язкою 

проектованого будинку в горизонтальній площині (до координатної сітки 

або червоних ліній, ліній регулювання забудови) і у вертикальній площині 

(червоні (проектні) і чорні позначки кутів будівлі). 

Генеральний план доповнюється розою вітрів, виконаної за 

повторюваності, середньорічний, на підставі даних відповідного 

нормативу. 

Наводяться також експлікація будівель і споруд за генпланом, 

застосовані умовні позначення, основні показники генплану. 

 

3.1.3. Фасади. 

Виконуються головний, боковий фасад в масштабі 1:100; 1:200 і 1:400 

(для промислових будівель). Можливо, застосування листа нестандартних 

розмірів. Особливу увагу слід приділити архітектурного вигляду будівлі, 

його виразності. 

В окремих випадках замість фасадів можна виконати на аркуші 

перспективне зображення об'єкта, що дає можливість показати на площині 

об'ємне рішення будівлі, що наближається до сприйняття об'єктів у натурі. 

Креслення фасаду чи перспективне зображення об'єкта може бути 

доповнено антуражем – зображенням природного або архітектурного 

оточення у відповідності з призначенням і місцем розташування об'єкта. 

Зображення на кресленні цього середовища наближає проект до 

сприйняття майбутньої споруди в натурі, дає можливість правильно 

відчути його масштабність. 

 

3.1.4. Плани. 

Необхідно зобразити плани будівлі на нульовій позначці, 

неповторюваних поверхів – у масштабі 1:100, 1:200 або 1:400 (для 

промислових великої площі будівель). Плани повинні нести вичерпну 

інформацію про композиційному рішенні об'єкта, функціонального 

взаємозв'язку приміщень. 

Якщо будівля має складну форму плану, складається з різновеликих 

об'ємів, то для зручності розміщення на аркушах зображення може бути у 

вигляді окремих, прямокутних елементів загального плану. 

Плани житлових будинків, готелів, санаторіїв, пансіонатів і т. п. 

можуть бути заповнені планами квартир, номерів із зображенням на них 
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меблів, санітарно-технічних пристроїв і інших елементів. У цьому випадку 

креслення виконується ст. масштабі 1:50. 

 

3.1.5. Розрізи. 

Дипломник розробляє не менше двох розрізів. У багатоповерхових 

будівлях – розріз по сходовій клітці і основного об'єму будівлі; в 

одноповерхових промислових – поздовжній і поперечний; в будівлях 

складної форми – розрізи по основних обсягами, що відрізняються 

висотою. Розрізи виконуються в масштабах 1:100, 1:200 або 1:400. На 

розрізах промислових будівель конструкції фундаментів можна не 

зображати. 

 

3.1.6. План фундаментів. 

Він виконується в масштабі 1:200 або 1:400. При застосуванні типових 

збірних залізобетонних конструкцій може бути зображений у вигляді 

монтажної схеми з вказівками марок вживаних елементів. План 

фундаментів може входити в графічну частину конструктивного розділу, у 

цьому разі лист підписується консультантом по архітектурі і 

консультантом з підстав і фундаментів. 

 

3.1.7. Плани розкладки елементів перекриттів, покриттів і покрівлі. 

Ці плани рекомендується зображати в масштабі 1:400, 1:600, Плани 

розкладки ферм або балок промислового будівлі зазвичай доповнюються 

зображенням горизонтальних зв'язків покриття. На планах покрівлі 

необхідно показати виходи на неї, пожежні сходи, організацію 

внутрішнього водовідведення, водоприймальні воронки, вихід елементів 

вентиляційних систем. Креслення покрівлі може бути доповнений 

зображенням її поперечного профілю накладеним на креслення плану. 

 

3.1.8. Архітектурно-конструктивні деталі і вузли. 

Деталі та вузли доповнюють відповідні креслення планів, 

конструктивних розрізів і виконуються у масштабі 1:10, 1:20, 1:25. Для 

зображення вибираються найбільш характерні, складні по конструкції 

вузли і деталі. Загальна кількість вузлів і деталей 6-10. 

Всі креслення дипломного проекту повинні бути виконані у 

відповідності з діючою Єдиною системою конструкторської документації 

(ЄСКД), яка доповнюється системою проектної документації для 

будівництва (СПДБ). Всі листи повинні мати штамп встановленого зразка. 
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3.2. Пояснювальна записка. 

Пояснювальну записку набирають на одній стороні аркушів формату 

А4 з дотриманням полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 15 мм, нижнє 

– 20 мм Записка повинна мати наскрізну нумерацію в правому верхньому 

куті аркуша. Окремі глави, пункти і підпункти повинні мати рубрикацію. У 

записці повинні бути висвітлені наступні пункти. 

 

3.2.1. Вступ. 

Мета вступу – обґрунтування актуальності обраної теми дипломного 

проекту в області будівництва. Описується значення проектованого 

об'єкта для розвитку обраної галузі будівництва, характеризуються 

особливості архітектурного або конструктивного рішень будівлі або 

споруди, особливості самого дипломного проекту (комплексний, 

реальний, науково-дослідний або з елементами дослідження, 

використання ПК при розробці проекту або його окремих частин). Обсяг 

вступу – 1,5-2 сторінки. 

 

3.2.2. Порівняння варіантів. 

Дипломник повинен описати особливості об'ємно-планувального, 

конструктивного чи іншого рішення кожного з розглянутих варіантів, 

привести розрахунки показників по пропонованих рішень, дати 

економічну або архітектурне обґрунтування кращого з варіантів.  

 

3.2.3. Вихідні дані для проектування. 

Вихідними даними для проектування служать такі відомості: 

найменування об'єкта будівництва та його основний показник (кількість 

квартир, кількість місць, потужність промислових будівель тощо); 

географічний пункт будівництва; розміщення ділянки будівництва і його 

площа; кліматична зона і підрайон (за нормативом); середні розрахункові 

температури зовнішнього повітря найбільш холодних діб та п'ятиденки; 

нормальний швидкісний напір і снігове нормативне навантаження; 

нормативна глибина промерзання ґрунту; загальна характеристика 

рельєфу майданчика; інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови 

будівництва; особливі умови будівництва (сейсмічність, характер вічної 

мерзлоти тощо); ступінь пожежної небезпеки та клас об'єкта по 

капітальності; відомості про транспорт; відомості про місцевих 

будівельних матеріалах; особливі вимоги до об'єкта проектування. 

 

3.2.4. Опис технологічного (функціонального) процесу. 

Для промислових об'єктів дипломник висвітлює питання технології 

виробничого процесу на даному промисловому підприємстві, у цеху, який 
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є основою об'ємно-планувального і конструктивного рішення будівлі. Для 

об'єктів житлового і цивільного будівництва студент зобов'язаний описати 

функціональний процес, покладений в основу планування будівлі, 

прийняту схему обслуговування і т. д. 

 

3.2.5. Опис генерального плану. 

Тут необхідно вказати форму і площу ділянки; описати рельєф 

місцевості, способи відведення атмосферних вод; принципи, покладені в 

основу рішення генплану; орієнтацію будівель на ділянці по сторонах 

світла; відповідність генплану вимогам санітарних, протипожежних норм і 

вимог охорони навколишнього середовища. Наводиться перелік будівель і 

споруд, що розташовуються на дільниці, їх взаємне розташування. 

Наприкінці розділу даються наступні техніко-економічні показники по 

генплану: 

– площа ділянки, га; 

– площа забудови, га; 

– щільність забудови; 

– коефіцієнт використання території (для промислових підприємств); 

– площа озеленення, га; 

– площа мощення (асфальтування), м
2
. 

 

3.2.6. Об'ємно-планувальне рішення. 

Описуються розроблена композиція плану будівлі; геометрична форма 

об'єкта; кількість поверхів; число і величина прольотів; висоти поверхів та 

окремих обсягів будівлі; прийнята система планування; горизонтальні і 

вертикальні шляхи комунікації; наявність температурних і деформаційних 

швів. В кінці параграфа наводяться техніко-економічні показники 

об'ємно-планувального рішення: 

– житлова (робоча) площа, м
2
; 

– підсобна (допоміжна) площа, м
2
; 

– загальна площа, м
2
; 

– площа забудови, м
2
; 

– будівельний об'єм, м
3
; 

– планувальний коефіцієнт K1; 

– об'ємний коефіцієнт К2. 

 

3.2.7. Конструктивне рішення будівлі та її елементів. 

Тут необхідно визначити конструктивну схему будівлі (безкаркасні, з 

повним або неповним каркасом і т. д.) і потім дати опис наступних 

конструкцій: фундаменти, стіни, несучі елементи каркаса (колони, ригелі), 

перегородки; перекриття; покриття, покрівля, водовідвід; сходи; - підлоги; 
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вікна, двері, ворота; ліхтарі (для промислових будівель). 

 

3.2.8. Інженерне обладнання будівель. 

Необхідно коротко охарактеризувати внутрішні системи 

водопостачання, каналізації, теплопостачання та вентиляції. 

 

3.2.9. Розрахунки з будівельної фізики. 

В залежності від теми дипломною проекту та за погодженням з 

керівником можуть бути виконані наступні розрахунки: 

– теплотехнічний стінового огородження; 

– теплотехнічний покриття; 

– світлотехнічний приміщень; 

– акустичні; 

– евакуації приміщень; 

– розрахунок і побудова кривих видимості. 

У всіх випадках для дипломників обов'язковими є теплотехнічний і 

світлотехнічний розрахунки. 
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22. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології.- К.: Вища шк., 2001.- 

358 с  

23. ГОСТ 12.1.007.-89 СБТ Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности. 

24. ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд. основні положення проектування. 

25. СНиП 3.02.01-87 «Земляні споруди, основи і фундаменти» 

26. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та 

споруди. Основні положення.  

27. ДБН А.3.1.-5-2009 «Організація будівельного виробництва», К.: - 

Мінрегіонбуд, 2011 р. 

28. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в 

будівництві», К.: - Мінрегіонбуд, 2012 

29. ДБН В. 1.1 -7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"; 

30. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів 

виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-96. Організація  будівельного 

виробництва).  Частина 1 Технологiчна та виконавча документація. – 

К.: Укрархбудінформ, 1997. – 122 с. 

31. ДБН В.2.6-14-97. Том 1,2,3. Конструкції будинків і споруд. Покриття 

будинків і споруд. Введений вперше; Введений в дію 01.01.98. – К.: 

Держкоммістобуд, 1998. – 150 с. 

32. ДБН Г.1-5-96 Нормативна база оснащення будівельних організацій 

(бригад) засобами механізації, інструментом, інвентарем. – На зміну 

РБН 237-86; Введений в дію 01.09.96. – К.: Держкоммістобудування, 

1997. – 162 с. 

33. В.1.3-2: 2010 «Геодезичні роботи у будівництві», К.: - Мінрегіонбуд, 

2010 р. 

34. Русскевич Н.Л., Ткач Д.И., Ткач М.Н. Справочник по 

инженерно-строительному черчению – Киев; Будівельник, 1987г.- 

264 с. 
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Додаток А (обов’язковий) 

Основні написи  

А.1 Основний напис для креслень і схем 

 

Решта граф основного напису на документах не заповнюються. 
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А.2 Основний напис для текстових документів  

(перший лист для пояснювальної записки (основної частини) та  

специфікації) 

 

 

Решта граф основного напису на документах не заповнюються. 
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А.3 Основний напис для креслень (схем) і текстових документів   

(наступні листи пояснювальної записки і специфікації) 

 

графа 2 – позначення документа  

графа 7 – порядковий номер аркуша 
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Додаток Б (обов’язковий)  

Позначення документів дипломного проекту   

 

Позначення документів дипломного проекту проводиться відповідно 

до схеми, поданої на рис. Б.1. 

 

Рисунок Б.1 — Схема позначення документів дипломного проекту 
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Додаток В (обов’язковий)  

Приклад подання переліку використаної літератури 
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Додаток Г (обов’язковий)  

Вимоги до оформлення посилань  

 

Г.1 Посилання в тексті ПЗ на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, «... у роботах [1-7] ...».  

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому 

оформлення посилання має  відповідати його бібліографічному опису за 

переліком посилань із зазначенням номера.  

Приклад  

Цитата в тексті: «... у загальному обсязі робочого часу частка 

інформаційної роботи перевищує 70% [6 ]* ».  

Відповідний опис у переліку посилань:  

6. Автоматизація робіт в установах //ТІІЕР. -М 4. -М: Мир, 1983.-С.66 

— 76.  

Відповідне подання виноски:  

  

*[6]  Автоматизація робіт в  установах // ТІІЕР.  -їі 4.  -М: Мир, 

1983.-С.66— 76.  

 

Г.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, 

ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.  

При посиланнях слід писати: «... у розділі 4 ...», «... дивись 2.1 ...», «... 

за 3.3.4 ...», «... відповідно до 2.3.4.1 ...», «... на рис. 1.3 ...»» або «... на 

рисунку 1.3 ...», «... у таблиці 3.2 ...», «... (див __3_2) ...», «... за формулою 

(3.1) ...», «... у рівняннях (1.23) — (1.25) ...», «... у додатку Б ...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Додаток Д (обов’язковий)  

Вимоги до оформлення додатків  

 

Д.1 Додатки слід оформлювати як продовження  ПЗ  на  її 

наступних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи 

додатки в порядку появи посилань на них у тексті ПЗ.  

Д.2 Якщо додатки оформлюють на  наступних сторінках ПЗ, кожний 

такий додаток повинен починатися з нової сторінки.  

Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими 

літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки.  

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої 

повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що 

позначає додаток.  

Д.3 Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, 

додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.  

Д.4 Додатки повинні мати спільну з рештою  ПЗ  наскрізну 

нумерацію сторінок.  

Д.5 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, 

підрозділи,  пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах  кожного 

додатку відповідно до вимог М.3. У цьому разі перед кожним номером 

ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад: А.2 — другий 

розділ додатку А; Г.3.1 — підрозділ 3.1 додатку Г; Д.4.1.2 — пункт 4.1.2 

додатку Д; Ж. 1.3.3.4 — підпункт 1.3.3.4 додатку Ж.  

Д.6 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, 

слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Г.З —  

третій рисунок додатку Г; таблиця А.2 —  друга таблиця додатку А; 

формула (А.1) — перша формула додатку А. Якщо в додатку одна 

ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, 

наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).  

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, 

рівняння рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ,..», «... на рисунку А.1 

...» —  якщо рисунок єдиний у додатку А; «... в таблиці Б.3 ...», або  «... в 

табл. Б.З ...»; «... за формулою (В.1) ...»в «.„ у рівнянні (Г.2) ..,».  

Д.7 Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися 

незалежно від  тих, які цитують в основній частині  ПЗ, і повинні бути 

перелічені наприкінці кожного додатку в переліку посилань.  

Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок 

повинні бути аналогічними прийнятим у основній частині ПЗ. Перед 

номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках 

ставлять позначення додатку.  
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Д.8 Якщо у ПЗ як додаток використовується документ, що має 

самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документу 

даного виду, його копію вміщують у ПЗ без змін в оригіналі. Перед копією 

документу вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово 

«ДОДАТОК __» і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті 

аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії 

документу нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок  ПЗ  

(не займаючи власної нумерації сторінок документа). 
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Додаток Е (обов’язковий)  

Вимоги до оформлення ілюстрацій  

  

Е.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, 

фотознімки) слід розміщувати у ПЗ  безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають 

бути посилання у ПЗ.  

Е.2 Якщо ілюстрації створені не автором ПЗ, необхідно при поданні їх 

у ПЗ дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.  

Е.3 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у  ПЗ, 

мають відповідати вимогам стандартів «Единой системы конструкторской 

документации».  

Е.4 Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на 

аркуші білого паперу формату А4.  

Е.5 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За 

необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані 

(підрисунковий текст).  

Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке разом з назвою 

ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 

3.1 — Залежність відносної похибки дисперсійної моделі, реалізованої на 

основі логарифмічних функцій, від витрати».  

 
Рисунок 3.1 - Залежність відносної похибки дисперсійної моделі, 

реалізованої на основі логарифмічних функцій, від витрати 

  

Е.6 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у 

додатках.  

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 — другий 

рисунок третього розділу.  

Е.7 Якщо у ПЗ вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згідно з 

вимогами М.5.  

Е.8 Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна 

переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій 

сторінці, пояснювальні дані  —  на кожній сторінці, і під ними 

позначають: «Рисунок __, аркуш __».  
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Додаток Ж (обов’язковий)  

Вимоги до оформлення таблиць  

 

Ж.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць 

відповідно до рисунку Ж.1. 

 
Рисунок Ж.1. 

 

Ж.2 Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки 

таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна 

не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.  

Ж.3 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому 

вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають 

бути посилання в тексті ПЗ.  

Ж.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у 

додатках.  

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 — перша таблиця 

другого розділу. 

Ж.5 Якщо у звіті одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами з.4.  

Ж.6 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім 

першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і 

відбивати зміст таблиці.  

Ж.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату 

сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під 

одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, 

повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик.  

При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик 

заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими 
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цифрами у першій частині таблиці.  

Ж.8 Назву таблиці друкують з першої  великої літери і розташовують 

над таблицею (починаючи над верхнім лівим кутом):  
 

 
 

Ж.9 Якщо частину таблиці перенесено на іншу або ту саму сторінку, 

назву подають тільки над першою частиною таблиці,над іншими її 

частинами  подають тільки номер таблиці з таким написом:  

«Продовження таблиці ___» - на тій самій сторінці чи номер таблиці на 

подальших сторінках;  

«Кінець таблиці ___» - на тій самій сторінці чи на номер таблиці 

останній сторінці, де розміщено таблицю.  

Ж.10 Якщо в кінці сторінки таблиця переривається, то в першій 

частині таблиці нижню обмежувальну горизонтальну лінію не наводять 

(рисунок  Ж.2). Якщо таблиця переривається праворуч, тобто частина 

колонок переноситься нижче або на іншу сторінку, у першій частині 

таблиці праву обмежувальну вертикальну лінію не наводять. 

 
Рисунок Ж.2. 

 

Ж.11 Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а 

підзаголовки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.  

Ж.12 Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої 

літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. 

Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. Ж.13 Інші вимоги до 

виконання таблиць — відповідно до чинних стандартів на технічну 

документацію. 
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Додаток К (обов’язковий)  

Вимоги до оформлення формул та рівнянь  

 

К.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в 

якому вони згадуються, посередині сторінки.  

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено 

не менше одного вільного рядка.  

К.2 Формули і рівняння у ПЗ (за винятком формул і рівнянь, наведених 

у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.  

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і 

порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, 

наприклад, формула (1.3)  —  третя формула першого розділу.  

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або 

рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.  

К.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять 

до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій 

послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.  

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід 

давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу 

словом «де» без двокрапки.  

Приклад  

«Відомо, що 

 
де  — математичне очікування;  

 — середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження 

[23]».  

К.4 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок 

допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак 

операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи 

рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «х».  

К.5  Якщо у звіті тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують 

згідно з вимогами П.2.  

К.6  Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, 

відокремлюють комою. Приклад 
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Додаток Л (обов’язковий)  

Вимоги до оформлення експлікацій  

 

Експлікація приміщень 

 

*Категорія за вибухопожежною і пожежною безпекою 

 

Експлікація підлоги 

 

*Тип підлоги за робочими кресленнями 

**При використанні типової конструкції підлоги наводять тільки 

додаткові дані 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
2
0

15 130 20 20

185

Номер
примі-
щення

Найменування Площа, м 2

Кат. *
примі-
щення

8
3
0

25 15 50 75 20

185

Номер
приміщення

Тип
підлоги

Схема підлоги
або тип підлоги за серією

Дані елементів** підлоги
(назва, товщина, основа і т.ін.), мм

Площа,
м2
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Додаток М (обов’язковий)  

Приклади оформлення графічної частини  
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
 

Методичні вказівки до до розробки архітектурно-будівельної частини 

магістерської роботи для студентів спеціальності: «Промислове та 

цивільне будівництво» усіх форм навчання 
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