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ПЕРЕДМОВА 
Методичні вказівки мають за мету: по-перше, відповісти на всі організаційні питання, що 

виникають у студентів під час виконання дипломного проекту, по-друге, викласти вимоги щодо 
оформлення документації. Вимоги – це стандарт кафедри, який спирається на діючі державні стандарти 
з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських проектів, положення про організацію 
дипломного проектування та державної атестації студентів, враховує досвід і специфіку навчальної 
роботи. Важливим етапом проектної роботи є інформаційний пошук. Це виправдовує великий обсяг 
списку літератури до виконання проекту, що структурований за темами приладобудування. 

1 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
Розбудова народного господарства України, зокрема технічних галузей, потребує ініціативних, 

динамічних фахівців, здатних за короткі строки вирішувати проблемні питання виробництва, 
працювати творчо, якісно і ефективно. Такі риси спеціаліста формуються у студентів наполегливою і 
цілеспрямованою роботою під час навчального проектування. 

При виконанні курсових та дипломних проектів студенти отримують професійні навички 
розв’язання всього спектру питань проектної роботи – дослідницьких, конструкторських, 
технологічних, економічних та організаційних. Завдання вищої школи полягає в максимальному 
наближенні учбового проектування до життєвих господарчих вимог. У ході учбового проекту слід 
прямувати до включення всіх етапів практичної діяльності з урахуванням реальних обмежень: умов 
проектування і експлуатації, доступної технології та організації виробництва, економічних 
можливостей. 

Разом з тим слід зауважити – більш-менш складна реальна розробка, праця завжди колективна, з 
відчутними витратами матеріальних та інтелектуальних ресурсів, що, звісно, неможливо в 
індивідуальній навчальній роботі. Урахування учбових обмежень здійснюється керівником та 
консультантами проекту, регулюванням обсягу та грунтовності проробки тих чи інших питань 
проектування. 

Мета дипломного проектування полягає: в закріпленні практичних навичок та теоретичних знань, 
здобутих у процесі навчання; самостійному виконанні роботи, зорієнтованої на вирішення актуальних 
науково-технічних питань народного господарства. Творчий підхід до проекту потребує не тільки 
використання набутих знань, але й подальшого всебічного їх розширення. При цьому майбутній 
фахівець має нагоду застосувати основний метод розвитку творчої особистості – самонавчання. 

Дипломний проект – головна форма перевірки якості підготовки студента, його здатності до 
практичної роботи. За результатами публічного захисту проекту рішенням Державної екзаменаційної 
комісії (ДЕК) надається диплом державного зразка про закінчення ВНЗ і отримання певного освітнього 
рівня вищої освіти та здобуття кваліфікації. 

1.1 Види кваліфікаційних робіт 
Відповідно до положення про організацію дипломного проектування та державної атестації [1]. 
Дипломний проект (ДП) – це вид кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 

(ОКР) бакалавра і спеціаліста. Дипломний проект є розробкою пристрою, системи, процесу тощо і із 
докладною розробкою певної функціональної частини (елемента, вузла, підсистеми, технологічної 
операції тощо) з урахуванням сучасного рівня розвитку відповідної галузі, досягнень науки і техніки, 
економічних, екологічних, ергономічних вимог, а також вимог охорони праці. 

Дипломна робота (ДР) – вид кваліфікаційної роботи завданням, якої є розв’язання актуальної 
наукової, науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально-методичної проблеми. 
Вона включає теоретичну розробку з моделюванням (фізичним або математичним) процесів, об’єктів, 
систем у певній галузі науки і техніки. 
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Для ОКР спеціаліста та магістра дипломна робота має бути закінченим дослідженням аспекту 
науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально-методичної проблеми, а для 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – проект повинен мати фрагменти такого дослідження 
(докладніше – дивись методичні вказівки до виконання магістерських робіт). 

Дипломні проекти поділяються за практичною спрямованістю на навчальні та реальні. 
Навчальний ДП передбачає розв’язання студентом навчальних завдань, що потребує від нього 

знань та професійних умінь згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) фахівця даного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Реальний ДП додатково відповідає хоча б одній із наступних умов: 
 тема пов’язана з науково-дослідною роботою (НДР) кафедри або виконана на замовлення 
зовнішніх організацій, підтвердженням чого є відповідно оформлене технічне завдання; 

 результати проектування впроваджуються в народному господарстві, що підтверджено або актом 
про впровадження, підписаним членами повноважної комісії і завіреним печаткою організації, або 
запитом організації на передачу та акту про передачу матеріалів дипломного проекту; 

 за матеріалами дипломного проектування отримані патенти (заяви на патент, прийняті до 
розгляду), опубліковані статті, виготовлені дослідні зразки обладнання. 

За характером виконання дипломні проекти поділяються на індивідуальні та комплексні. 
Індивідуальний ДП є основним видом навчального проектування  і передбачає самостійне 

виконання проекту під керівництвом викладача. 
Комплексний ДП виконується тоді, коли обсяг роботи потребує залучення групи студентів однієї 

або кількох спеціальностей. Відповідно можуть бути кафедральні, міжкафедральні, міжфакультетські 
та міжвузівські проекти. Вони повинні мати логічно відокремлені та не дубльовані за змістом 
частини, які виконуються за індивідуальним завданням кожним студентом, та загальну частину, що 
зв’язує окремі частини проекту. 

1.2 Етапи проектування 
1.2.1 Вибір теми і оформленя завдання 
За традицією кафедри студенти залучаються до творчої діяльності різноманітними формами 

самостійних занять – науковими семінарами, курсовими роботами та проектами. З перших кроків 
навчання студенти повинні виявляти всебічний інтерес до майбутньої професіі, приймати участь у 
роботі навчальних та дослідницьких лабораторій. Активна, ініціативна робота дозволяє вже в перші 
роки навчання вибрати особистий напрямок досліджень, виділити проблемні питання для розробки в 
курсових і дипломному проектах, що, в свою чергу, сприяє системній фаховій підготовці. 

Студентам надається право запропонувати тему дипломного проекту з обгрунтуванням 
доцільності її розробки або вибрати з переліку, визначеного кафедрою (список тем проектів та 
керівників, який постійно оновлюється представлено на сайті кафедри www.naeps.kpi.ua). Особиста 
заява студента на ім’я завідувача кафедри з проханням затвердити тему та візою керівника подається 
секретарю кафедри. У разі неможливості знайти керівника, необхідно звернутись до відповідального з 
проектно-конструкторської роботи кафедри. 

Тематика проектів повинна відповідати фаховій направленості кафедри. Головний напрямок – 
розробка технічних засобів для аналітичних вимірювань та екологічного моніторингу, разом з тим 
можливі розробки апаратури допоміжних та супутніх вимірювань, обладнання для випробувань тощо. 

Строк визначення теми: 
 бакалавра – місяць лютий весняного семестру четвертого курсу, 
 спеціаліста – місяць травень весняного семестру п’ятого курсу, 
Строки узгоджень документів дипломного проекту – див. додатки А, Б. 

У цей же час вирішується питання вибору керівника проекту шляхом особистих контактів з 
викладачами і науковими співробітниками кафедри та її філіалів, яким надано відповідне право. 

http://www.naeps.kpi.ua/
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Студенту, після прийняття рішення щодо теми проекту, необхідно обговорити її з передбачуваним 
керівником, узгодити назву і основні питання розробки та у співпраці з керівником розробити 
навчальне завдання (див. додатки В, Г). 

Відмінності виробничих задач діяльності фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, 
які визначаються їх освітньо-кваліфікаційними характеристиками треба враховувати при розробці 
завдань на дипломне проектування [1]. 

Виробничі задачі бакалавра передбачають переважно діяльність за заданим алгоритмом на 
експлуатаційному рівні, що містить процедуру часткового конструювання відповідних рішень 
(стереотипні та переважно діагностичні задачі); спеціаліста – діяльність за складним алгоритмом 
переважно на технологічному рівні, що містить процедуру конструювання нових рішень (діагностичні 
та переважно евристичні задачі). 

Таким чином, завдання на дипломний проект бакалавра повинно орієнтувати студента на 
розв’язання в основному діагностичних задач, що потребує не тільки вибору відомих методів рішень, а 
й перетворення їх для нових умов. 

Завдання на дипломний проект спеціаліста повинно орієнтувати студента на вирішення 
переважно евристичних задач, а дипломна робота – на експериментальні або (та) теоретичні наукові 
дослідження та вирішення певних проблем у відповідній галузі знань. 

Дипломні проекти бакалавра передбачають, в основному, проектування або модернізацію 
окремих частин приладів, систем, тощо з метою забезпечення або покращення їх характеристик. 
Прилад або система у вигляді сукупності її характеристик визначається вихідними даними завдання на 
проектування. Тому розробляти технічне завдання в ДП бакалавра не обов’язково. У майбутньому ДП 
бакалавра може складати основу ДП спеціаліста за умови, що автором є той самий студент (бажано 
також і керівник). 

Дипломні проекти спеціаліста передбачають, як правило, розробку технічного завдання на прилад 
або систему з подальшим проектуванням головних частин їх структури, вирішенням питань охорони 
праці, техніки безпеки, екології тощо стосовно системи в цілому. 

Керівником проекту навчальне завдання у відповідні строки (див. додатки А, Б, В, Г) подається 
секретарю кафедри на затвердження завідувачем кафедри: 

 завдання на проект бакалавра – на третьому тижні лютого весняного семестру четвертого курсу, 
 завдання на проект спеціаліста – на першому тижні жовтня осіннього семестру шостого курсу (на 
початку переддипломної практики). 
Важливий розділ завдання – календарний план (див. додаток Д), дотримання його термінів є 

необхідною умовою успішного виконання проекту. 
Тема дипломного проекту оформлюється наказом декана факультету, цим же наказом 

призначається керівник проекту. 
У окремих випадках, за рішенням кафедри, студентам дозволяється виконання дипломної роботи. 

У дипломній роботі, на відміну від проекту, скорочені або зовсім відсутні розділи розробки конструкції 
і відповідні креслення, натомість більша увага приділяється теоретичним розділам. Дипломні роботи 
виконуються на підгрунті науково-дослідних робіт кафедри. 

1.2.2 Виконання проекту 
Відповідно до графіку навчального процесу НТУУ «КПІ» на виконання дипломного проекту 

відводиться: 
 дипломного проекту бакалавра – 9 тижнів (з третього тижня квітня по другий тиждень червня); 
 дипломного проекту спеціаліста – 14 тижнів (з пятого тижня жовтня по пятий тиждень січня). 
Студенти освітнього рівня «спеціаліст» проходять переддипломну практику (8 тижнів) на початку 

осіннього семестру шостого курсу. Під час проходження практики, паралельно з участю у виробничому 
процесі, студент напрацьовує матеріали для проекту. Обов’язкові результати цієї роботи – проект 
технічного завдання, огляд джерел, багатоваріантний вибір структури об’єкту розробки на основі 
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функціонально-вартісного аналізу. Наявність відповідних документів – необхідна умова заліку 
практики. 

Робота над дипломним проектом виконується студентами у лабораторіях кафедри і факультету, де 
їм надається робоче місце з обладнанням, необхідним для виконання проекту. Студент має право (при 
належному оформленні) користуватися спеціальною апаратурою, ПК кафедри та відповідним 
програмним забезпеченням. Можливе виконання проекту на підприємствах чи установах за місцем 
проходження практики з наданням студенту відповідних умов. 

1.2.3 Керівник проекту 
Керівник дипломного проекту призначається наказом декана факультету з числа професорів, 

доцентів і наукових співробітників кафедри, які мають відповідну кваліфікацію та досвід проектної 
роботи. Дипломне проектування – заключна стадія навчального процесу, і керівнику проекту належить 
у ній важлива роль. Залишаючись старшим за життєвим і професійним досвідом, керівник працює з 
підопічним студентом віч-на-віч, як колега. 

На початку роботи керівник визначає проблемні питання теми проекту, опрацьовує і затверджує у 
завідувача кафедри навчальне завдання, затверджує календарний план роботи на періоди практики і 
виконання проекту. 

Протягом усього терміну проектування керівник систематично (не менш, ніж раз на тиждень) 
зустрічається зі студентом, направляє його роботу, допомагає з вибором літератури і розрахункових 
методик, у вирішенні кола проектних питань. Контролює, згідно з календарним планом, хід виконання 
проектної документації, перевіряє її, своєчасно попереджує студента про виявлені помилки і 
невідповідності діючим нормам. 

По закінченні проекту керівник проводить: остаточну перевірку документів проекту на 
правильність розрахунків, найменувань та позначень фізичних величин і їх одиниць, методик 
вимірювань, метрологічного забезпечення, відповідність діючим стандартам; затвержує документи 
особистим підписом, чим бере на себе відповідальність за правильність розробки в цілому; організовує 
та проводить попередній захист проекту; визначає дату офіційного захисту, узгоджує її з секретарем 
комісії; консультує студента з питань доповіді та регламенту захисту; видає студенту оформлений 
відгук. 

У разі несвоєчасного виконання студентом етапів роботи, наявності в проекті помилок 
непринципового значення, керівник повинен зробити відповідний запис у відгуку. У випадку грубого 
порушення календарного плану керівник зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до захисту інформувати 
завідувача кафедри відповідною службовою запискою. 

Присутність керівника дипломного проекту під час захисту проектів своїх студентів обовязкова; 
на цей час він залучається до складу державної комісії з правом голосу. 

1.2.4 Відгук керівника проекту 
Після виконання і представлення студентом у визначений термін готового дипломного проекту 

керівник видає йому письмовий відгук (див. додаток И). У відгуку наводиться характеристика 
діяльності випускника під час виконання проекту, тобто характеризується відношення його до роботи 
(системність, грунтовність, активність, дотримання строків), підготовленість та ділові риси (знання 
теорії, творчий підхід, вміння працювати з літературою і самонавчатись, самовизначати проблеми та 
вирішувати їх). 

Відгук, у разі необхідності, може вміщувати і негативні характеристики. Найвагоміші критерії 
оцінки – системність у роботі та дотримання строків. Наостанок керівник робить висновок про 
відповідність проекту кваліфікаційному рівню чи гідний розробник кваліфікації спеціаліста. Позитивні і 
негативні характеристики відгуку враховуються ДЕК при захисті проекту. 
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1.2.5 Допуск до захисту 
До захисту в ДЕК допускаються дипломні проекти, теми яких затверджені наказом декана 

факультету, а структура, зміст і якість викладення матеріалу та оформлення відповідають вимогам 
методичних вказівок кафедри, що підтверджено підписами керівника і консультантів проекту та 
наявністю відгуку керівника. 

Допуск до захисту здійснюється завідувачем кафедри, який приймає позитивне рішення на 
підставі викладеного вище або підсумків попереднього захисту проекту на кафедрі. Допуск 
підтверджується візою завідувача кафедри на титульному аркуші пояснювальної записки (див. додатки 
Е, Ж). 

Списки студентів, допущених до захисту, затверджуються деканом факультету. Дипломний 
проект, допущений до захисту направляється завідувачем кафедри на рецензію. 

1.2.6 Рецензія проекту 
Склад рецензентів визначається кафедрою з числа висококваліфікованих спеціалістів галузі. 

Письмове направлення на рецензію (з вказівкою місця знаходження рецензента) студент отримує від 
завідувача кафедри (див. додаток І). На рецензію, на термін до трьох днів, представляється 
пояснювальна записка і креслення. Розглянувши проект, рецензент видає студенту письмову рецензію, 
завірену особисто і за місцем роботи. 

У рецензії (див. додаток К) наводиться всебічний критичний аналіз проекту і зауваження та 
пропозиції. Обов’язково розглядаються актуальність розробки, відповідність і оригінальність 
застосованих методів, якість і складність розрахунків, новизна розроблених конструкцій, стиль 
викладення, якість і правильність оформлення тексту та креслень, відповідність діючим стандартам. 

Наостанок, рецензент пропонує оцінку проекту за шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно». Оцінка рецензента враховується державною екзаменаційною комісією при захисті 
проекту. Незадовільна оцінка не є підставою для відхилення проекту від захисту. 

1.3 Організація захисту проекту 
1.3.1 Доповідь 
На доповідь, за регламентом, студенту відводиться до 10 хвилин часу. Якість доповіді, її зміст 

відіграє важливу роль при оцінюванні проекту. Можна рекомендувати наступний план доповіді та 
відповідні орієнтовні частки її загального часу: 

 Звернення до комісії та присутніх; 
 Мета проекту та галузь застосування; підстава для виконання роботи та актуальність – 0,1; 
 Стан проблеми і світові тенденціі її вирішення – 0,1; 
 Принцип дії і структура предмету розробки – 0,2; 
 Суть і результати основних розрахунків – 0,3; 
 Конструктивні рішення (тільки оригінальні, які розроблені студентом) із поясненнями на 
відповідних кресленнях – 0,3; 

 Анотація розділів метрологічного забезпечення, економіки, техніки безпеки та охорони довкілля 
(коротко); 

 Висновки. 
Необхідно спеціально підготуватися до запитань щодо основних числових параметрів технічних 

характеристик і розрахунків. Бажано доповідь підготувати заздалегідь, обговорити з керівником, 
вивчити та потренуватися, звертаючи увагу на вимову, темп і акценти. 

1.3.2 Захист проекту 
До захисту проекту допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та 

програм зі спеціальності. Захист дипломного проекту відбувається на засіданнях Державної 
екзаменаційної комісії (ДЕК). Дата, час і місце засідань, склад і черговість доповідачів доводяться до 
відома студентів секретарем ДЕК. 
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Для ознайомлення з проектом, пояснювальна записка та креслення передаються у секретаріат 
комісії за три дні до захисту. 

Напередодні захисту студент представляє секретарю залікову книжку, відгук керівника, рецензію і 
забирає пояснювальну записку та креслення. 

Деканат передає в комісію характеристику на випускника та зведену відомість виконання ним 
навчального плану і одержаних оцінок. 

Захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні. Державній комісії можуть бути 
подані також матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаного проекту – 
друковані статті за темою проекту, документи, які вказують на практичне застосування проекту, макети, 
зразки матеріалів, виробів тощо. 

Після прослуховування всіх доповідей комісія проводить закрите засідання, далі оголошує 
результи захистів – оцінки та рішення про присвоєння кваліфікацій і видачу відповідних дипломів. 

Студенту, який отримав у процесі навчання не менше, ніж три чверті (від загального числа) 
відмінних оцінок, не мав задовільних оцінок і захистив проект на «відмінно», а також проявив себе в 
науковій роботі, згідно з рекомендацією кафедри за рішенням комісії видається диплом з відзнакою. 
Умовою отримання диплома з відзнакою про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та 
кваліфікації спеціаліста – є наявність диплома з відзнакою про здобуття базової вищої освіти за 
напрямком професійного спрямування і кваліфікації бакалавра. 

Студент, який при захисті дипломного проекту отримав незадовільну оцінку, відраховується з 
вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка. При цьому державна комісія 
встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект з доопрацюванням, чи він 
зобов’язаний розробити нову тему, визначену відповідною кафедрою. 

Студент, який не захистив дипломний проект, допускається до повторного захисту дипломного 
проекту протягом трьох років після закінчення навчання. Студентам, які не захищали дипломний 
проект з поважної причини (документально підтвердженої), ректором вищого навчального закладу 
може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних 
проектів, але не більше, ніж на один рік. 

1.3.3 Регламент захисту 
Захист проекту відбувається на засіданні ДЕК і проходить у такому порядку: 

 До початку засідання студент передає секретарю пояснювальну записку, під час перерви в 
ході засідання розміщує для огляду аркуші креслень; 

 По готовності, голова комісії представляє студента і надає слово секретарю; 
 Секретар зачитує характеристику та виписку з відомості виконання учбового плану; 
 Голова комісії надає студенту слово для доповіді; 
 Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії та присутніх на захисті; 
 Після відповідей секретар зачитує відгук керівника та рецензію; 
 Голова комісії надає слово членам комісії та присутнім для виступів обговорення, а далі 
студенту для відповідей на зауваження; 

 Голова комісії проголошує про закінчення захисту данного проекту. 
Одразу після захисту студент передає документацію проекту згідноз описом на зберігання 

завідувачу лабораторій кафедри. Аркуші креслень попередньо складаються «гармошкою» до формату 
А4, відповідно до ГОСТ 2.301. 
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1.3.4 Характеристики якості і критерії оцінки проекту 
Дипломний проект – завершальний навчальний іспит студента, його здатності до самостійної 

творчої роботи. Іспит комплексний, адже саме при виконанні дипломного проекту студенту надається 
можливість застосувати знання, здобуті роками навчання, виявити притаманні йому особисті риси 
фахівця і громадянина. 

Не менш складна процедура – прийняття рішення з оцінки якості проекту, задача 
багатокритеріальна, яка вирішується спеціалістами, членами екзаменаційної комісії методом 
експертних оцінок. Не зважаючи на притаманну данному методу значну долю суб’єктивізму, його 
необхідно і можливо формалізувати, застосувавши принцип адитивного узагальненого критерію. Для 
цього необхідно вибрати систему характеристик і відповідних їм вагових коефіцієнтів. Пропонується 
такий ряд характеристик оцінки: 

 актуальність розробки, практична спрямованість (реальність) проекту; 
 якість техніко-економічного обгрунтування; 
 оригінальність прийнятих рішень та їх відповідність сучасному стану; 
 правильність і відповідність застосування методів аналізу, якість і складність розрахунків; 
 ступінь використання обчислювальної техніки, сучасних програмних пакетів; 
 рівень експериментальних досліджень; 
 новизна розроблених конструкцій (функціональність, ресурсоощадженість, екологічність); 
 рівень застосованих елементної бази і технологій; 
 якість і правильність оформлення креслень та пояснювальної записки, відповідність діючим 
стандартам; 

 стиль і мова доповіді та відповідей на запитання. 
Значно складніше фомалізувати шкалу оцінок характеристик, і задача виведення оцінки проекту 

вирішується професіоналізмом і кваліфікацією експертів – членів комісії.  
Відомо, що дипломні проекти не рівноцінні з точки зору на актуальність, складність, практичне 

застосування. На кафедрі дипломні проекти оцінюються  в залежності від типу проектування: 
  проектування нового виробу (інноваційне) – збільшення оцінки на один бал, за максимальної 
оцінки п’ять балів; 

 проектування з метою удосконалення відомого рішення (модернізація) – максимальна оцінка п’ять 
балів; 

 проектування варіанту виробу (типове)  – максимальна оцінка чотири бали. 
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2 ДОКУМЕНТАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 
Вимоги до оформлення проекту базуються на нормативних документах, чинних в Україні: 

 міждержавних стандартах – Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
Программной документации; Единой системы технологической подготовки производства; 
Государственной системы обеспечения единства измерений; Системы стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу; 

 державних стандартах – Системи документації (розділ Т5); Системи класифікації, кодування та 
техніко-економічної інформації (розділ Т6), зокрема ДСТУ 3008-95 – «Документація. Звіти у сфері 
науки і техніки. Структура і правила оформлення»; Державної системи забезпечення єдності 
вимірювань (розділ Т8). 
За стандартами ЕСКД конструкторська документація, як проектна, так і робоча, поділяється на 

графічну (креслення, схеми) та текстову (специфікації, відомості, технічні умови, пояснювальна 
записка, розрахунки, перелік комплектуючих та матеріалів, програма та методика випробування, 
метрологічне забезпечення, експлуатаційні документи, ремонтні документи). Зрозуміло, що в 
навчальному проекті нормативні вимоги задовольняються не всі і не в повному обсязі, а текстова 
документація зводиться до одного документу – пояснювальної записки дипломного проекту. Види 
документів навчального проекту та їх обсяг визначаються керівником у технічному завданні. 

2.1 Склад документації проекту 
2.1.1 Графічні документи 
Графічні документи поділяються на основні (обов’язкові) та ілюстративні (не обов’язкові). 

Основні графічні документи виконуються в повній відповідності ЕСКД (єдине відхилення – виконання 
основного надпису на кресленнях; дивись підрозділ 4.1) і включають: 

 креслення загального вигляду, складальні, габаритні, монтажні, деталей; 
 схеми відповідних типів – структурні, електричні, кінематичні, пневматичні, гідравлічні, 
комбіновані. 
Кількість обов’язкових (основних, без ілюстрацій) графічних документів: 

 у проекті бакалавра – не менш ніж чотири аркуші формату А1, 
 у проекті спеціаліста – не менш ніж шість аркушів формату А1. 
Перелік обов’язкових креслень та орієнтовна кількість у аркушах А1: 

 схема (структурна, функціональна, комбінована) принципу дії – 0,5...1 аркуш; 
 загальний вигляд – 0,5…1 аркуш; 
 складальні креслення оригінальних пристроїв та вузлів, що розроблені у проекті – 1…2 аркуші; 
 креслення деталей вузлів, що розроблені у проекті – 0,5…2 аркуші; 
 електричні принципові схеми, що розроблені у проекті – 0,5…2 аркуші; 
 електромонтажні креслення, що розроблені у проекті – 0,5...2 аркуші. 
Рекомендується машинне виконання креслень засобами пакетів типу КОМПАС, PICAD і т. п. 

Окрім обов’язкової графічної документації на захисті можлива демонстрація допоміжних документів – 
малюнків, плакатів, фотографій та ін. 

2.1.2 Текстові документи 
Вимоги до змісту та оформлення пояснювальної записки дипломного проекту базуються на 

ДСТУ 3008-95 – «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» і 
стандартах для текстових документів ЕСКД. 

Текст пояснювальної записки складається, державною або російською (для іноземних студентів) 
мовою. 
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Дипломне проектування 
_________________________________________________

 у проекті бакалавра 60...70 аркушів формату А4, (у тому числі доповнення до 8 аркушів); 

 
Обсяг записки, разом із доповненнями: 

 у проекті спеціаліста 80...100 аркушів формату А4 (у тому числі доповнення до 10 аркушів). 
 
Рекомендується наступний розподіл обсягу пояснювальної записки за розділами. 
У проекті бакалавра: 
 розрахунково-конструкторський розділ  70 %, 
 економічний розділ     25 %. 
У проекті спеціаліста: 
 розрахунково-конструкторський розділ  60 %, 

(розрахунки повинні займати не меш, ніж третину розрахунково-конструкторського розділу); 
 метрологічний розділ     5 %; 
 розділ охорони праці     15 %; 
 економічний розділ     15 %. 

2.2 Структура пояснювальної записки 
Пояснювальну записку умовно поділяють на: вступну частину; основну частину; додатки. Схема 

структури пояснювальної записки наведена на рисунку 2.1. Рекомендується виконання записки в 
текстовому редакторі MS Word із максимальним використанням можливостей стилів. 

Вступна частина містить такі структурні елементи: 
 обкладинка; 
 титульний аркуш; 
 учбове завдання; 
 реферат; 
 зміст; 
 перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. 

Вимоги до структурних елементів вступної частини записки викладені у підрозділі 2.3. 
Основна частина містить такі структурні елементи: 

 вступ; 
 розрахунково-конструкторський розділ; 
 розділ метрологічного забезпечення; 
 економічний розділ; 
 розділ охорони праці та навколишнього середовища; 
 висновки; 
 перелік посилань. 
Примітка. У проекті бакалавра розділи метрологічного забезпечення, охорони праці та 

навколишнього середовища не виконуються. 
Вимоги до структурних елементів основної частини записки – відповідно до підрозділу 2.4. 
Додатки розміщують після основної частини записки. Вимоги до додатків – відповідно до 

підрозділу 2.5. 
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2.3 Вимоги до вступної частини 
2.3.1 Обкладинка 
Обкладинка виготовляється у вигляді палітурки з твердих аркушів; допускається розміщення записки 

в спеціальній папці з обов’язковим скріпленням (прошивкою) листів. Зовнішній бік обкладинки (сторінка 
1 обкладинки) містить назву документа (дипломний проект/робота). 

2.3.2 Титульний аркуш 
Титульний аркуш виконується на стандартному бланку і містить дані відповідних граф (див. додатки 

Е, Ж). 

2.3.3 Навчальне завдання 
Навчальне завдання на дипломний проект виконується на стандартному бланку і містить дані 

відповідних граф (див. додатки В, Г). 

2.3.4 Реферат 
Реферат призначений для ознайомлення з проектом. Реферат виконується українською та іноземною 

мовами. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про 
доцільність читання всіх документів проекту. Реферат розміщується безпосередньо за навчальним 
завданням, починаючи з нової сторінки. 

Реферат повинен містити: 
 відомості про обсяг записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з 
переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків); 

 текст реферату; 
 перелік ключових слів. 
Текст реферату повинен відбивати подану в записці інформацію і, як правило, в такій послідовності: 

 об’єкт дослідження або розроблення; 
 мета роботи; 
 фізичні ефекти та методи перетворень, застосовані у розробці; 
 основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники; 
 методи дослідження та апаратура; 
 результати та їх новизна; 
 рівень впровадження; 
 рекомендації щодо використання результатів роботи; 
 галузь застосування; 
 економічна ефективність. 
Частини тексту реферату, щодо яких відсутні відомості, випускають. Реферат слід виконувати 

обсягом не більше, ніж 500 слів, і бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці аркуша формату А4. 
Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті записки, вміщують після тексту реферату. Перелік 
ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), написаних великими літерами в називному 
відмінку в рядок через коми. Приклад складання реферату наведено в додатку Л. 

2.3.5 Зміст 
Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. До змісту 

включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів; вступ; послідовно 
перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті записки; 
висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок 
матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери та назви ілюстрацій і таблиць із зазначенням сторінок, 
на яких вони розміщені. 
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2.3.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 
Усі прийняті у записці мало поширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни 

пояснюють у переліку, який розташовують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. 
Незалежно від цього, за першої появи цих елементів у тексті записки наводять їх розшифровку. 

2.4 Вимоги до основної частини 
2.4.1 Вступ 
У вступі викладають: 

 оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв’язані задачі, прогалини знань, що 
існують у даній галузі, світові тенденції розв’язання поставлених задач; 

 актуальність даної роботи та підставу для її виконання; 
 мету роботи та галузь застосування; 
 обґрунтування необхідності проектування розроблюється на підставі технічного завдання на 
проектування. Технічне завдання на проектування з вимогами – функціональними, 
експлуатаційними, економічними, екологічними та ін., вимогами до засобу вимірювання, що 
проектується (обов’язковим є уточнення параметрів числових значень). Загальні стандартні вимоги 
до технічного завдання наведені в додатку І. Слід наголосити на винятковій важливості ґрунтовної 
проробки технічного завдання. Саме у визначеннях технічного завдання криється вся множина 
можливих рішень задачі проектування. 
Примітка. Технічне завдання відповідно до вимог «Положення про організацію дипломного 

проектування НТУУ-КПІ» наводиться в додатках. 

2.4.2 Розрахунково-конструкторський розділ 
Суть розрахунково-конструкторського розділу – викладення відомостей про об’єкт дослідження або 

розробки, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи та її результатів. 
Викладаючи суть проекту, особливу увагу приділяють новизні в роботі, а також технологічним та 
економічним питанням. Враховуючи, що основними об’єктами дипломного проектування є вимірювальні 
пристрої, розрахунково-конструкторський розділ обов’язково повинен мати такі складові: 

 Аналітичний огляд. Створення нового виробу базується на досвіді попередніх розробок, новітніх 
досягненнях науки і техніки в даній та суміжних галузях. Необхідно ретельно вивчити науково-
технічні джерела –інформацію з сайтів провідних фірм, періодичні та серійні видання, реферативні 
журнали та спеціальні патентні видання за період в 5...10 років. Зібрана інформація дає можливість 
провести аналіз відомих рішень, їх систематизацію та порівняльну оцінку, встановити ряд можливих 
рішень і вибрати ідеальний кінцевий результат з одночасним виділенням головних факторів, які 
перешкоджають його отриманню. Найбільш бажаний результат аналізу – нетривіальне, принципово 
нове рішення проблеми на рівні винаходу. 

 Обґрунтування та розробка вибраного рішення. Основою структури вимірювального пристрою є 
вимірювальне коло, вибране відповідно до рішень попереднього етапу – аналітичного огляду, 
внаслідок дослідження множини концепцій та вибору оптимальної чи найбільш раціональної 
концепції згідно з критеріями цілей проекту. 

 Вибір вимірювальних перетворювачів, методів і схем перетворювальної електроніки, які 
дозволяють реалізувати функції вимірювального кола; порівняльний функціонально-вартісний аналіз 
готових уніфікованих елементів і перетворювачів; обґрунтування необхідності розробки 
оригінальних перетворювачів, вибір елементної бази електронних компонентів і розробка 
електричних принципових схем. 

 Розрахунки характеристик перетворювачів, функції перетворення та похибок усього засобу 
вимірювання в цілому, аналіз впливових величин і похибок від їх дії, розрахунок динамічних 
характеристик, обчислення параметрів елементів і розробка конструкції, опис принципу дії та 
основних конструкторських рішень, аналіз метрологічної надійності. 

 Результати експериментальних досліджень і випробувань дослідних зразків та їх аналіз. 
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При виконанні розрахунково-конструкторських робіт необхідно застосовувати прогресивні методи 
прикладної математики (моделювання, оптимізацію), сучасні програмні пакети та апаратні засоби; 
орієнтуватися на новітню елементну базу і технології; враховувати питання ресурсоощадності, безпеки, 
екології. 

2.4.3 Розділ метрологічного забезпечення 
Метрологічне забезпечення відноситься до всіх стадій «життя» виробу – розробки, виготовлення, 

експлуатації і ремонту, утилізації. 
Призначення метрологічного забезпечення: встановлення та застосування метрологічних норм і 

правил, а також розробка, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення 
єдності та потрібної точності вимірювань. 

Одним із інструментів метрологічного забезпечення є метрологічна експертиза документації – аналіз 
і оцінка правильності прийнятих у документації технічних рішень щодо реалізації метрологічних норм і 
правил. Метрологічна експертиза обов’язкова для конструкторської документації, забезпечення її вимог 
здійснюється студентом на всіх етапах учбового проектування. При проведенні метрологічної експертизи 
оцінюють: 

 необхідність розробки з характеристиками, наведеними в технічному завданні; 
 відповідність метрологічних характеристик виробу і способів їх нормування вимогам нормативно-
технічної документації, оптимальність номенклатури параметрів, що вимірюються при контролі з 
метою забезпечення ефективності та достовірності; 

 забезпечення конструкцією виробу можливості контролю необхідних параметрів у процесі 
виготовлення, випробування, експлуатації та ремонту виробу (контролепридатності конструкції); 

 правильність вибору засобів випробувальних та повірочних вимірювань (у тому числі 
нестандартних) та переважного використання стандартних або типових методик виконання 
вимірювань; 

 правильність використання одиниць фізичних величин, їх найменувань і позначень, застосування 
термінів; 

 повноту вказівок щодо організації та проведення вимірювань для забезпечення безпеки праці. 
У розділі необхідно вибрати або розробити: 

 методику виконання вимірювань, що визначає сукупність операцій і правил для забезпечення 
необхідних результатів вимірювання; 

 методику повірочних випробувань (основна метрологічна характеристика, що визначається при 
повірці – похибка в нормальних умовах); 

 повірочну установку, що включає засоби відтворення об’єкту вимірювання: джерела випробувальних 
сигналів; зразкові суміші газів, зразки складу речовин; зразкові (повірочні) засоби вимірювань; 
випробне обладнання (засоби для відтворення умов випробувань і засоби вимірювань для їх 
контролю); допоміжні засоби (пристрої реєстрації та обробки результатів, джерела енергії, монтажні 
пристрої). 
Завдання і вимоги до розділу формулюються керівником проекту. 

2.4.4 Технологічний розділ 
Поділ проектування на конструкторське та технологічне досить умовний. При високоякісній 

розробці конструювання і технологія розглядаються як нерозривні, взаємопов’язані процеси. Мета 
технологічності виробу вимагає підпорядкованості конструктивних рішень вимогам раціональних 
технологічних процесів виготовлення і складання. Відпрацювання на технологічність – невід’ємна 
складова частина проектування виробу. 

Технологічність – поняття відносне. Технологічна конструкція разового виробу буде 
малотехнологічна при масовому виробництві і зовсім не технологічна для поточно-автоматизованого 
виробництва. Технологічність однієї і тієї ж конструкції не однакова для підприємств із відмінними 
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виробничими можливостями. Ці положення слід враховувати при розробці в проекті питань технології. 
Технологічний розділ включає: 

 визначення технологічності конструкції; 
 розробку технологічного процесу та розрахунок похибок складання; 
 розробку конструкцій технологічних пристроїв; 
 використання сучасних, випереджаючих технологій виготовлення первинних перетворювачів з 
метою мініатюризації, досягнення найвищого рівня функціональних і метрологічних характеристик, 
зниження вартості виробництва, експлуатації та кінцевої утилізації, екологічної безпеки. 
Завдання і вимоги до розділу формулюються керівником проекту. 

2.4.5 Економічний розділ 
Ефективне ведення державного і приватного господарства в значній мірі залежить від економічної 

культури суспільства. У свою чергу, формування ринкового світогляду здійснюється під впливом 
соціальних умов, господарської політики, але, перш за все, системою освіти при вивченні економічних 
дисциплін. 

Економічна оцінка і обґрунтування розробки, вирішення питань організації виробництва – 
обов’язкова складова частина дипломного проекту. Економічне обґрунтування технічних рішень проекту 
виконується комплексно і висвітлюється в усіх розділах, а визначення кінцевих показників – у 
економічному розділі проекту. 

У дипломному проекті розробляються такі техніко-економічні та організаційні питання: 
 техніко-економічне обґрунтування і народногосподарська вага проекту з урахуванням сфери 
застосування розробленого виробу; 

 економічна оцінка та обґрунтування технічних рішень на підставі функціонально-вартісного аналізу 
конструкції виробу; 

 розрахунок та аналіз вартості і ціни виробу та витрат на його експлуатацію; 
 аналіз техніко-економічних показників виробу на підставі порівняння технічних і економічних 
показників розробленого виробу і наявних аналогів або прототипів; 

 розробка питань планування, організації та управління підготовкою виробництва виробу. 
Економічне обґрунтування проекту виконується одночасно та у взаємозв’язку з розробкою 

розрахункової, конструкторської, технологічної частин проекту. Економічний аналіз проекту передбачає 
декілька варіантів рішень і вибір найкращого. 

Разом з тим необхідно розглянути питання планування та організації підготовки виробництва, шляхи 
скорочення терміну підготовки з розрахунками їх економічної ефективності. 

При розробці економічного розділу дипломного проекту випускникам надається можливість 
обґрунтувати економічну ефективність інноваційної діяльності щодо створення конкурентоспроможних 
виробів і технологій та розглянути такі питання: 

 дослідження ринків збуту техніки наукового та аналітичного приладобудування; 
 шляхи забезпечення конкурентоспроможності розробки; 
 прогнозування економічної ефективності придбання і застосування виробів; 
 інноваційний та життєвий цикл; 
 моделювання інноваційної стадії створення виробу; 
 аналіз тривалості життєвої стадії виробу та прогноз його попиту; 
 обґрунтування економічної ефективності створеного виробу, рекомендації щодо серійності його 
виробництва; 

 вибір форми власності та організаційного виду підприємства для виробництва; 
 прогноз обсягу реалізації та суми балансового прибутку; 
 очікуваний корисний ефект і рівень загальної рентабельності виробництва та реалізації розробки. 
Завдання і вимоги до економічного розділу формулюються керівником проекту і консультантом – 

викладачем відповідної кафедри. 
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2.4.6. Розділ охорони праці та навколишнього середовища 
Конструкторська документація на всіх стадіях її розробки підлягає контролю повноти викладення 

норм і вимог безпеки. Нормоконтроль здійснюється у порядку, встановленому ГОСТ 2.111 група Т52 та 
державною системою стандартів у сфері охорони природи та використання природних ресурсів, безпеки 
праці, наукової організації праці (підрозділ Т58). 

У розділі пропонуються заходи, що забезпечують: виконання вимог охорони праці і навколишнього 
середовища, пов’язані з конструктивними, технологічними та експлуатаційними особливостями і 
застосованою технологією виробу, що проектується; безпечні і комфортні умови роботи працівників та 
захист довкілля при виготовленні чи експлуатації виробу. У підрозділі «Відомості про відповідність 
виробу вимогам безпеки»  повинно бути: 

 викладення і обґрунтування прийнятих схемних та конструктивних рішень щодо безпеки виробу; 
 викладення норм і вимог безпеки щодо шуму, вібрації, загазованості та ін.; 
 відомості про відповідність вимогам безпеки застосованих у виробі матеріалів та комплектуючих; 
 розрахунки, що підтверджують ефективність засобів захисту робітників від шуму, загазованості, 
запиленості, вібрації та ін. 
При розробці розділу випускникам надається можливість розглянути питання відповідного 

законодавства, промислової санітарії, техніки протипожежної, противибухової безпеки тощо. 
Завдання і вимоги до економічного розділу формулюються керівником проекту і консультантом – 

викладачем відповідної кафедри. 

2.4.7 Висновки 
Висновки розміщують безпосередньо після викладення суті записки, починаючи з нової сторінки. У 

висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи. Обов’язковим елементом висновків є перелік 
оригінальних результатів роботи (виконані студентом особисто нетривіальні розрахунки, нові структури, 
електричні та електронні кола, конструктивні рішення). 

2.4.8 Перелік посилань 
Перелік джерел, на які є посилання в основній частині записки, наводять у кінці тексту записки, 

починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.  Бібліографічні описи у 
переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів 
у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). 

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до ГОСТ 7.1 «Библиографическое 
описание произведений печати» та державних стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи 
(підрозділ Т62). 

При необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у окремому переліку 
посилань, який розташовують у кінці цього додатку. 

2.5 Вимоги до додатків 
2.5.1 Призначення додатків 
У додатках вміщують матеріал, який: 

 є необхідним для повноти записки, але включення його до основної частини записки може змінити 
впорядковане й логічне уявлення про роботу; 

 може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі. 
У додатки виносяться: 

 технічне завдання (крім ОКР «бакалавр»); 
 відомість дипломного проекту; 
 специфікації; 
 акти про впровадження у виробництво та копії патентів, отриманих дипломником; 
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 матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути 
внесені до основної частини (проміжні математичні докази, формули, розрахунки; протоколи 
випробувань; висновок метрологічної експертизи; інструкції, методики, опис комп’ютерних програм, 
розроблених у процесі виконання роботи та ін.). 

 інші матеріали, які допомагають більш повно і докладно розкрити задум та шляхи реалізації проекту 
(роботи).  

2.5.2 Обов’язкові додатки – специфікації та відомість проекту 
Специфікації. Специфікація – основний конструкторський документ, який повністю і однозначно, 

окремо або у сукупності з іншими, записаними в ньому документами, визначає даний виріб і його склад. 
Специфікації складають на окремих аркушах на кожну складальну одиницю за формами 1 і 1а ГОСТ 2.108. 
Специфікації в загальному випадку складаються з розділів, які розташовують у такій послідовності: 

 документація; 
 комплекси; 
 складальні одиниці; 
 деталі; 
 стандартні вироби; 
 інші вироби; 
 матеріали; 
 комплекти. 
Наявність тих або інших розділів визначається складом виробу. У дипломному проекті документація, 

як правило, не повна, із значною часткою запозиченої документації на раніше розроблені вироби. 
Специфікації навчального проекту необхідно складати тільки на новорозроблені частини виробу. 
Звичайно, це складальні креслення окремих вузлів, креслення відповідних їх деталей, електромонтажні 
креслення, схеми. 

У розділі «Документація» наводять документи, що складають основний комплект конструкторських 
документів специфікованого виробу (конструкторські документи, що відносяться до усього виробу в 
цілому, наприклад: складальне креслення, схема електрична принципова, технічні умови, експлуатаційні 
та інші документи, що не є конструкторськими документами складових частин даного виробу), наводять 
відомості експлуатаційних документів та відомості документів для ремонту, а також документи основного 
комплекту неспецифікованих складових частин (деталей), що записуються в специфікацію, крім їх 
робочих креслень. 

У розділі «Комплекси», «Складальні одиниці» та «Деталі» наводять комплекси, складальні одиниці 
та деталі, що безпосередньо входять у специфікований виріб. Запис указаних виробів здійснюють в 
алфавітному порядку перших знаків (літер) позначень конструкторських документів (ГОСТ 2.201) і далі в 
порядку зростання цифр, що входять у позначення. 

У розділ «Інші вироби» вносять вироби, застосовані не за основними конструкторськими 
документами (за технічними умовами), виключаючи стандартні вироби. Запис здійснюють за однорідними 
групами; всередині кожної групи – в алфавітному порядку найменувань виробів; всередині кожного 
найменування – в порядку зростання основних параметрів чи розмірів виробу. 

У розділі «Матеріали» наводять матеріали, що не входять безпосередньо в специфікований виріб. До 
них належать складові частини виробу (деталі), на які допускається не робити креслення,  які 
перелічуються як матеріали без позначення та найменування, з наведенням кількості в одиницях довжини, 
маси чи в інших одиницях (ГОСТ 2.109, п. 3.3.2), а також матеріал, що наплавляється, сплави, пластмаси, 
гуми та інші матеріали, якими заливають арматурні деталі складальних одиниць, що виготовляються 
наплавкою чи заливкою (ГОСТ 2.109, пп. 3.3.6...3.3.8). 

Матеріали записують за видами в такій послідовності: 
 метали чорні; 
 метали магнітоелектричні та феромагнітні; 



Л. Медяний  Дипломне проектування 
_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Кафедра «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи» 

2009 

21

 метали кольорові, благородні та рідкісні; 
 кабелі, дроти та шнури; 
 пластмаси та пресматеріали; 
 лісоматеріали; 
 мінеральні, керамічні та скляні матеріали; 
 лаки, фарби, нафтопродукти та хімікати; 
 інші матеріали. 
Усередині кожного виду матеріали записують в алфавітному порядку найменувань, а всередині 

кожного найменування – за зростанням розмірів чи інших технічних параметрів. 
У розділі «Комплекти» наводять відомість експлуатаційних документів, відомість документів для 

ремонту та комплекти, що застосовуються за конструкторськими документами і безпосередньо входять в 
специфікований виріб у такій послідовності: 

 відомість експлуатаційних документів; 
 відомість документів для ремонту; 
 комплект змінних частин; 
 комплект запасних частин; 
 комплект інструменту та приладдя; 
 комплект укладальних засобів; 
 інші комплекти (за наданими їм найменуваннями); 
 упаковка. 
Якщо до складу комплекту входить не більше трьох найменувань, то специфікацію комплекту можна 

не складати, а вироби, що входять у комплект, слід записати безпосередньо в специфікацію відповідного 
виробу в розділі «Комплекти». При цьому найменування комплекту, до якого відносяться зазначені 
вироби, записують в графу «Найменування» і не підкреслюють. 

Графи специфікації заповнюють таким чином: 
а) у графі «Формат» вказують формати документів, що мають позначення, записані в графі 

«Позначення». Якщо документ виконаний на декількох аркушах різних форматів, то в графі проставляють 
«зірочку», а в графі «Примітки» наводять перелік усіх форматів у порядку їх збільшення. Для документів, 
записаних у розділі «Стандартні вироби», «Інші вироби» та «Матеріали», графу не заповнюють. Для 
деталей, що мають позначення, але не мають креслення, в графі вказують: БК. 

б) у графі «Зона» вказують позначення зони, в якій знаходиться номер позиції записаної складової 
частини (при розбитті поля креслення на зони); 

в) у графі «Поз.» вказують порядкові номери складових частин, що безпосередньо входять до 
специфікованого виробу, в послідовності їх запису в специфікації. Для розділів «Документація» та 
«Комплекти» графу не заповнюють. 

г) у графі «Позначення» вказують: 
 у розділі «Документація» – позначення документів, які записуються; 
 у розділах «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі» та «Комплекти» – позначення основних 
конструкторських документів на вироби, що записуються в цих розділах; 

 у розділах «Стандартні вироби», «Інші вироби» та «Матеріали» графу не заповнюють; 
д) в графі «Найменування» вказують: 

 у розділі «Документація» для документів, що входять до основного комплекту документів виробу і 
складені на даний виріб – тільки найменування документів, наприклад: «Складальне креслення», 
«Габаритне креслення», «Технічні умови», «Схема електрична принципова»; 

 у розділах специфікації «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі», «Комплекти» – найменування 
виробів згідно з основним надписом на основних конструкторських документах цих виробів; для 
деталей, на які не виготовлені креслення, вказують найменування та матеріал, а також розміри, 
необхідні для виготовлення; 
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 у розділі «Стандартні вироби» – найменування та позначення виробів згідно зі стандартами на ці 
вироби; 

 у розділі «Інші вироби» – найменування та умовні позначення виробів згідно з документами на їх 
розробку із зазначенням позначень цих документів; 

 у розділі «Матеріали» – позначення матеріалів, встановлені в стандартах чи технічних умовах на ці 
матеріали; 
е) у графі «Кіл.» вказують: 

 для складових частин виробу, що записуються в специфікацію, – кількість їх на один специфікований 
виріб; 

 у розділі «Матеріали» – загальну кількість матеріалів на один специфікований виріб із позначенням 
одиниць вимірювання. Допускається одиниці вимірювання записувати в графі «Примітки» 
безпосередньо біля графи «Кіл.»; 

 у розділі «Документація» графу не заповнюють; 
ж) у графі «Примітки» вказують додаткові відомості для планування та організації виробництва, а 

також інші відомості, що відносяться до записаних у специфікацію виробів, матеріалів та документів, 
наприклад, для деталей, на які не виготовлені креслення – масу. 

Для документів, випущених на двох та більше аркушах різних форматів, вказують позначення 
форматів, перед переліком яких проставляють знак зірочки, наприклад: *А4; А4×2. 

Допускається суміщення специфікації зі складальним кресленням при умові їх розміщення на аркуші 
формату А1 (ГОСТ 2.301). При цьому специфікацію розміщують нижче графічного зображення виробу та 
заповнюють її в тому ж порядку і формі, що й специфікацію, виконану на окремих аркушах, а основний 
напис виконують згідно ГОСТ 2.104 (форма 1).  

Відомість проекту. У відомість проекту записують усі конструкторські документи – знову 
розроблені для проекту та запозичені з інших проектів. Відомість виконують за формами 4 і 4а ГОСТ 
2.106. Документи проекту записують за розділами у такій послідовності: 

 документація загальна; 
 документація зі складальних одиниць. 
Кожен розділ повинен включати підрозділи: 

 знову розроблена; 
 запозичена. 
Найменування розділів і підрозділів записують у графу «Найменування» у вигляді заголовків. 

Найменування розділів підкреслюють. 
У розділ «Документація загальна» записують документи, які відносяться до основного комплекту 

документів, таких як креслення загального вигляду, габаритні креслення, пояснювальна записка. 
У розділ «Документація зі складальних одиниць» записують документи складових частин проекту. 

Запис документів деталей записують після складальних одиниць під заголовком «Документація по 
деталях». 

У підрозділ «Знову розроблена» записують документи, розроблені для виробу, а у підрозділі 
«Запозичена» – документи, запозичені з інших проектів або робочої документації. 

Графи заповнюють таким чином: 
 у графі «Формат» указують формат, на якому виконано документ; 
 у графі «Позначення» вказують позначення документу; 
 у графі «Найменування» - найменування документу, наприклад: «Пояснювальна записка», 

«Вологомір. Креслення загального вигляду», «Обчислювач. Схема електрична принципова», 
«Модулятор. Складальне креслення», «Утримувач», «Кронштейн» і т. ін. 
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3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
3.1 Загальні вимоги 
Пояснювальну записку виконують у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень. Записку 

оформлюють на одній стороні аркуша білого паперу формату А4. Вимоги кафедри передбачають виконання 
записки в текстовому редакторі MS Word. 

Друк тексту повинен відповідати вимогам: 
 При виконанні записки необхідно дотримуватися рівномірної щільності тексту впродовж усієї 
записки. Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або 
зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого зображення від руки. 
Виправлення повинно бути одного кольору з основним текстом. Пошкодження листів, помарки та 
сліди не повністю видаленого попереднього тексту не допускаються. 

 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви наводять мовою оригіналу. 
Допускається транслітерувати власні назви і наводити їх на мові записки, додаючи (при першій 
згадці) оригінальну назву. Скорочення слів і словосполучень у записці – відповідно до чинних 
стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

3.2 Вимоги до тексту 
Поля сторінки: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. 
Формат тексту 
Шрифт – Times New Roman, розмір –14, інтервал – 1,5 , вирівнювання – по ширині. 
Формат абзацу 
Відступ першого рядка повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 1 см. 

Інтервал абзацу: перед – 3 пт, після – 3 пт. Розрив абзацу при переходу на нову сторінку не допускається. 
Формат заголовків 
Заголовки структурних елементів записки та розділів слід розташовувати посередині рядка і 

виконувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. 
Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу і виконувати 

маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. 
Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Скорочення та 

перенесення слів у заголовках не допускається. 
Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути 6 пт. 
Відстань між рядками заголовку приймають такою, як у абзаці. 
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині 

сторінки, у відриві від абзацу (якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту). Документи записки з 
текстом у вигляді граф (специфікації, відомості, переліки) виконуються згідно зі стандартами ЕСКД. 

Структурні елементи «реферат», «зміст», «перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень 
і термінів», «вступ», «висновки» не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів. 

Формат формул 
Формули необхідно виконувати у редакторі MathType та розташовувати на сторінці відповідно до 

п. 3.9. 
Шрифт, начертання та розміри складових формул наведені в таблицях 3.1 та 3.2. 
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Таблиця 3.1 – Шрифт та начертання складових формули 
Стиль Шрифт  Начертання 

Текст  Times New Roman Cyr Звичайне 

Функція Times New Roman Cyr Звичайне 

Змінна Times New Roman Cyr Курсив 

Грецькі Symbol Звичайне 

Грецькі Symbol Звичайне 

Символ Symbol Звичайне 

Матриця-вектор Times New Roman Cyr Звичайне, напівжирне 

Числа Times New Roman Cyr Звичайне 

 
Таблиця 3.2 – Розмір символів у формулах (заводські налаштування MathType)  

Звичайний 14 пт 
Індекс 58 % 
Малий індекс 42 % 
Символ 150 % 
Малий символ 100 % 

 

3.3 Нумерація сторінок 
Сторінки записки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації 

впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в 
кінці. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок записки. Номер сторінки на 
титульному аркуші не проставляють. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до 
загальної нумерації сторінок записки. 

3.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 
Розділи, підрозділи, пункти, підпункти записки слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи 

повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті записки і позначатися арабськими цифрами 
без крапки. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера 
підрозділу крапку не ставлять. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту 
складається з номера розділу і порядкового номера пункту або з номера розділу, порядкового номера 
підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не 
ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 і т. д. 

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими 
номерами. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового 
номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 
і т. д. 

Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі на підпункти, номер підпункту 
складається з номера розділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених 
крапкою, наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т. д. Після номера підпункту крапку не ставлять. Якщо розділ або 
підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його не нумерують. 
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3.5 Ілюстрації 
Всі ілюстрації в пояснювальній записці називають рисунками (креслення, рисунки, графіки, схеми, 

діаграми, фотознімки і т. п.). У записці проекту рисунки – важливий елемент, за значенням рівноцінний 
тексту і перевершуючий його за наочністю та інформативністю. Рисунки повинні відображувати 
результати, отримані в проекті, і, разом з цим, доповнювати текст новою інформацією. Слід пам’ятати, що 
в багатьох випадках тільки за допомогою рисунка можливо донести суть викладення. Тому вибору змісту і 
композиції рисунків необхідно надавати першорядного значення. 

Рисунки конструкцій приладів, їх вузлів та деталей, на відміну від креслень, виконують без 
другорядних елементів та спрощено. Найкраще сприймаються рисунки, при розгляданні яких немає 
потреби переводити погляд за поясненнями до основного чи, навіть, до підрисункового тексту. З огляду на 
це, найменування, характеристики, значення елементів принципових схем бажано розміщувати на полі 
рисунка, використовувати загальноприйняті символи, значки і т. п. 

При зображенні схем слід попередньо ретельно продумати композицію елементів відповідно до 
«логіки функціонування», що допомагає читачеві у сприйняті рисунка. 

Рисунки слід розміщувати в записці безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше або на 
наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання. Фотознімки розміром, меншим за формат А4, 
мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4. Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують 
під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). 

Ілюстрація позначається словом «Рисунок ...», яке разом із назвою ілюстрації розміщують після 
пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 3.1 – Схема розміщення». Звичайно, позначення ілюстрації 
(підпис) виконується шрифтом на номер меншим, ніж у тексті абзацу 

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. 
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 __». Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті із зазначенням їх номерів, назв і 
номерів сторінок, на яких вони розташовані. 

Особливий вид рисунків – графіки, які відображають функціональні залежності і можуть передавати 
не тільки якісну, а й кількісну інформацію. Стандартом передбачені такі основні правила оформлення 
графіків (далі – діаграми): 
Осі координат. Значення величин, пов’язані функціональною залежністю, яка зображується, слід 
відкладати на осях координат у вигляді шкал. Діаграми для якісно-інформаційного зображення 
допускається виконувати без шкал значень величин (рисунок 3.1). 
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У такому випадку осі закінчують стрілками, які вказують напрямок зростання значень величин. 

Допускається застосовувати стрілки і у діаграмах зі шкалами – за межами шкал (рисунок 3.2) або 
паралельно до осі координат (рисунок 3.3). 

 
У прямокутній системі координат незалежну змінну, як правило, відкладають по горизонтальній осі 

(осі абсцис). 
Додатні значення величин відкладають на осях, як правило, вправо та вгору від точки початку 

відліку. У полярній системі координат початок відліку кутів (кут 0°) повинен знаходитися на 
горизонтальній або вертикальній осі (рисунок 3.5). Додатній напрямок кутових координат повинен 
відповідати напрямку обертання проти годинникової стрілки. При виконанні діаграм у просторовій 
системі трьох координат, їх зображують в аксонометричній проекції за ГОСТ 2.317. 

Масштаби, шкали та координатна сітка. Значення змінних величин відкладають на осях 
координат у лінійному (рисунок 3.2) або нелінійному (логарифмічному, рисунок 3.3) масштабах 
відтворення. Діаграми без шкал виконують тільки в лінійному масштабі відтворення. 
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Рисунок 3.1 – Діаграма без шкал для 
зображення функціональної залежності 

200 

205

210

215

215

15 10 5 0 

без змащення

малов’язке масло
алеат кальцію
графіт з жиром
ланолін

М
ак
с.

 д
іа
м
ет

р 
за
го
т
ов
ки

, м
м

 
Швидкість витягування, м/хв 

Рисунок 3.2 – Діаграма зі шкалами для 
зображення функціональної залежності 
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Для побудови шкал слід застосовувати координатні осі або обмежуючі лінії координатної сітки. 
Координатні осі, як шкали величин, розділяють на інтервали одним із способів: координатною сіткою 
(рисунок 3.3, 3.5); подільними штрихами (рисунок 3.2); сполученням координатної сітки і подільних 
штрихів (рисунок 3.4). 

У діаграмах, які відображують декілька функцій різних змінних, а також у діаграмах, у яких одна і та 
ж змінна повинна бути відтворена одночасно в різних одиницях, допускається використовувати в якості 
шкал як координатні осі, так і лінії координатної сітки, які обмежують поле діаграми (рисунок 3.3), або (і) 
прямі, які розташовані паралельно координатним осям (рисунок 3.4). 

Шкали, розташовані паралельно до координатної осі, слід розділяти тільки подільними штрихами 
(рисунок 3.4). 

 
Відстань між подільними штрихами або (і) лініями координатної сітки вибирають, враховуючи 

призначення діаграми і зручність відліку з інтерполяцією. Поруч із подільними штрихами або лініями 
сітки, які відповідають початку і кінцю шкали, повинні бути вказані числа (значення величин). Нуль слід 
вказувати один раз у точці перетину шкал, якщо він є початком відліку. Подільні штрихи, що відповідають 
кратним інтервалам, дозволяється подовжувати (рисунок 3.2). Числа шкал слід розміщувати поза полем 
діаграми і розташовувати горизонтально (рисунок 3.2...3.5), за необхідністю допускається наносити їх біля 
шкал всередині поля діаграми (рисунок 3.5). Багатозначні числа виражають як кратні 10n ( n – ціле число) 
для даного діапазону шкали. 

Лінії і точки. Діаграми виконують стандартними лініями за ГОСТ 2.303. Осі координат, осі шкал, які 
обмежують поле діаграми, виконують суцільними основними лініями. Лінії координатної сітки і подільні 
штрихи – суцільною тонкою лінією. Дозволяється виконувати лінії сітки, які відповідають кратним 
графічним інтервалам, суцільною лінією товщиною 2 s. 

На діаграмі однієї функціональної залежності її зображення слід виконувати суцільною лінією 
товщиною 2 s. Допускається зображувати функціональну залежність суцільною лінією меншої товщини 
(товстою чи тонкою) у випадках, коли потрібно забезпечити необхідну точність відліку. 

При зображенні на одній діаграмі декількох залежностей допускається зображувати їх лініями різних 
типів, наприклад, суцільною та штриховою. 
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Рисунок 3.4 – Діаграма для зображення функціональних 
залежностей, які виконані з декількома шкалами 
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Якщо в певній області співпадають дві та більше лінії, слід креслити одну з них (див. рисунок 3.2). 
При збігу лінії функціональної залежності з віссю координат чи лінією сітки слід креслити лінію 
функціональної залежності. Характерні точки графіка, позначені числами, літерами, символами і т. п., 
допускається зображувати кружечком (див. рисунок 3.1). На шкалах допускається наносити числові 
значення величин для характерних точок. 

Точки діаграми, отримані вимірюванням чи розрахунком, позначають графічно: кружечком, 
хрестиком тощо та роз’яснюють у пояснювальній частині діаграми (текстовій чи графічній), що 
розміщується після найменування діаграми чи на вільному місці поля діаграми. 

Перетин надписів та ліній не допускається. Якщо місця недостатньо, слід переривати лінію (крім 
діаграм, виконаних на папері з надрукованою координатною сіткою). 

Позначення величин. Змінні величини слід вказувати таким чином: символом, найменуванням, 
математичним виразом функціональної залежності. У діаграмі без шкал позначення величин слід 
розміщувати біля стрілки, якою закінчується вісь. У діаграмі зі шкалами позначення величин слід 
розміщувати біля середини шкали з її зовнішнього боку, а при поєднанні символу з позначенням одиниці 
фізичної величини у вигляді дробу – в кінці шкали після останнього числа. 

 
У випадках, коли на одній діаграмі зображуються дві чи більше функціональних залежностей, біля 

ліній, що зображують залежності, допускається проставляти найменування та символи відповідних 
величин чи порядкові номери. Символи та номери повинні бути роз’яснені в пояснювальній частині. 

У випадках, коли на діаграмі системою ліній зображується функціональна залежність трьох змінних, 
відповідні числові значення (параметри) змінної величини вказують біля окремих ліній системи на полі 
діаграми чи поза полем діаграми – там, де не нанесена шкала. 

Нанесення одиниць фізичних величин. Одиниці фізичних величин слід наносити одним із таких 
способів: 

 у кінці шкали між останнім та передостаннім числами шкали (якщо місця недостатньо, останнє число 
допускається не наносити); 

 разом із найменуванням змінної величини після коми; 
 у кінці шкали після останнього числа разом із позначенням змінної величини у вигляді дробу, в 
числівнику якого наносять позначення змінної величини, а в знаменнику – позначення її одиниці. 

Рисунок 3.5 – Діаграма для зображення 
функціональних залежностей у полярній 
системі координат 
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Боковик (графа для 
заголовків рядків) 

Графи (колонки)

   

Одиниці кутів (градуси, хвилини, секунди) слід наносити один раз – біля останнього числа шкали. 
При необхідності, допускається їх наносити біля кожного числа шкали. 

3.6 Таблиці 
Таблиці у стислій і наочній формі демонструють результати порівняльного аналізу, статистичні дані, 

як правило, у цифровому вигляді. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 
згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблиці оформлюють відповідно до рисунка 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6 – Оформлення таблиці 

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 ускладнює користування 
таблицею. 

На всі таблиці мають бути посилання в тексті звіту. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами 
порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці 
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 
2.1 – перша таблиця другого розділу. 

Таблиця може мати назву, яку друкують маленькими літерами (крім першої великої) і розміщують 
над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають із великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають 
одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть із великої літери. У кінці 
заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. 
Звичайно, заголовок та текст таблиці виконують шрифтом на номер меншим, ніж у тексті абзацу. 

Якщо в одній і тій самій графі наводяться цілі числа і числа з десятковими частками, слід цілі числа 
без десяткових знаків після коми доповнювати відповідним числом нулів. Ставити лапки замість цифр, 
марок, символів, що повторюються, не допускається. Якщо дані в якомусь рядку не наводяться, то в графі 
ставлять прочерк. 

Боковики і заголовки являють собою підмет і присудок. Підмету відповідають об’єкти, 
найменування, статті, види, які описуються цифровими показниками або іншими ознаками.  Підмет 
звичайно розміщують у боковику. Присудок таблиці – це ознаки, які характеризують підмет. Присудок 
звичайно розміщується в правій стороні таблиці і поділяється на ряд колонок відповідно до кількості 
показників. 

При визначенні підмета таблиці слід виходити з того, що являється об`єктом аналізу і що треба 
характеризувати цифрами (ознаками). Необхідно враховувати, що дані, які підсумовуються, краще 
сприймаються у вертикальному розташуванні, а які порівнюються – у горизонтальному. 

Головка 
     

     
     
     

 

Заголовки 
граф 

Підзаголовки 
граф 

Рядки 
(горизонтальні 
рядки) 

Таблиця _______   ___________________________________ 
номер                                 назва таблиці 
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Не слід перевантажувати боковик і головку – це заважає наочності та ускладнює використання 
таблиці. Бажано, щоб таблиця була зрозумілою без звертання до тексту. Якщо це неможливо, слід 
пояснення давати в тексті, розташованому поруч, а ще краще – в примітках до таблиці. 

3.7 Переліки 
Переліки, за необхідності, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком 

ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з 
дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід 
використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Вимоги кафедри дозволяють 
виконувати позначення позиції переліків засобами форматування MS Word (крім дефісів, фігурними 
позначками). 

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – 
з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня. 

3.8. Примітки 
Примітки вміщують у записці за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації. 

Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну 
примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують із великої літери з абзацного відступу, не 
підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст 
примітки. 

Приклад 
Примітка.___________________________________________________________________________________________ 
Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітки» 

ставлять двокрапку і з великої літери подають текст примітки. 
Приклад  
Примітки: 
1.___________________________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________________________ 

3.9. Виноски 
Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками. 

Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) із дужкою. 
Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки. Знаки виноски проставляють безпосередньо після того 
слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення. Текст виноски 
вміщують під таблицею або в кінці сторінки і відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 
30...40 мм, проведеною в лівій частині сторінки. Текст виноски починають із абзацного відступу і 
друкують через один інтервал звичайно шрифтом на номер меншим, ніж у тексті абзацу. 

Приклад 
Цитата в тексті: «Він базується на використанні інтуїтивного прогнозування за методом Дельфи1)». 
Відповідне подання виноски: 
_____________ 
1) У стародавньому місті Дельфи жерці змагались у пророкуванні майбутнього. Метод, який названо ім’ям цього міста, 

спочатку використовувався для «пророцтва» часу настання події, що прогнозувалася. Він не допускає прямих контактів між 
експертами. 
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3.10 Формули та рівняння 
Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються (з нового 

абзацу), посередині сторінки. Вище і нижче від кожної формули або рівняння повинно бути залишено не 
менше одного вільного рядка. Формули і рівняння в записці (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 в рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід 
наводити безпосередньо під формулою в 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  

1 2
2 2
1 2

,M MZ −
=

σ +σ
        (3.1) 

де  – математичне очікування; M M1 , 2

σ1, σ2 – середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження [23]» 
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 «×». Формули, що йдуть одна за одною й не розділені 
текстом, відокремлюють комою. 

Приклад 
f x y S1 1( , ) =    і   S S1 1≤ max ,      (1.1) 

f x y S2 2( , ) =    і   S S2 2≤ max .      (1.2) 
Математичні вирази, які не являють собою рівняння, можна вписувати в рядок тексту, незалежно від 

їх розміру. 

3.11 Посилання 
Посилання в тексті записки 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] 1)»  
Відповідний опис у переліку посилань: 
6. Автоматизація робіт в установах //TIIEP.-№ 4. -М: Мир, 1983.-С.66 - 76. 
Відповідне подання виноски: 
__________ 
1) [6] Автоматизація робіт в установах //TIIEP.-№4. -М:Мир,1983.-С.66-76. 
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 ...». 
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3.12 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 
Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч у абетковому порядку наводять умовні 

позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку. 

3.13 Додатки 
Додатки слід оформлювати як продовження записки на її наступних сторінках, або у вигляді окремої 

частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті записки. 
Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках записки, кожний такий додаток повинен 

починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі 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. 

Додатки слід позначати великими літерами української абетки, за винятком літер Є, З, Ї, Й, О, Ч, Ь, 
наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.  Додатки повинні мати 
спільну з рештою записки наскрізну нумерацію сторінок.  За необхідності текст додатків може поділятися 
на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. 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. 

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є в тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного 
додатку, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок додатку Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; 
формула (А.1) – перша формула додатку А. Якщо в додатку А одна ілюстрація, одна таблиця, одна 
формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1). 

У 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.3 ... »; «... за формулою (В.1) ... »; «... у рівнянні (Г.2) ... ». 

Джерела, що цитують тільки в додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують у 
основній частині записки, 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 записки. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках 
ставлять позначення додатку. 

3.14 Мова і стиль записки. Правила написання одиниць, їх позначень і найменувань 
Записка повинна бути викладена простою мовою, зрозумілою фахівцям суміжних галузей. Необхідно 

уникати неоднозначного тлумачення формулювань, складних мовних сполучень, жаргонних виразів, 
професійного сленгу. Терміни, найменування, позначення повинні бути однаковими протягом усього 
тексту. Одиниці фізичних величин, їх найменування, позначення і правила застосування регламентовані 
ДСТУ 3651.0. Відповідно до нього є обов’язковим застосування Міжнародної системи одиниць 
(скорочення: міжнародне – SI; українське – СІ). 

Правила написання десяткових кратних і часткових одиниць. Для зменшення ймовірності 
помилок при розрахунках десяткові кратні і часткові одиниці рекомендується підставляти тільки в 
кінцевий результат, а в процесі обчислень усі величини виражати тільки в одиницях СІ, замінюючи 
префікси степенями числа 10. Поряд із цим, при виконанні типових розрахунків часто виявляється більш 
раціональним підставляти в розрахункові формули значення величин у десяткових кратних і часткових 
одиницях. 

Префікс чи його позначення слід писати разом із найменуванням одиниці, до якої він приєднується, 
чи його позначенням. Похідні одиниці, утворені як добуток чи відношення одиниць, повинні розглядатись 
як певне ціле, що не підлягає поділу на складові частини, і тому префікси повинні додаватися до них як до 
цілого, тобто до найменування першої одиниці, що входить до добутку чи відношення. 
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Правильно:      Неправильно: 
кілопаскаль-секунда на метр    паскаль-кілосекунда на метр 
(kPa⋅s/m;  кПа⋅с/м )     (Pa⋅ks/m;  Па⋅кс/м) 
Найменування кратних і часткових одиниць від одиниці, зведеної до степеня, слід утворювати 

шляхом приєднання префіксу до найменування вихідної одиниці, наприклад, для утворення найменування 
кратної чи часткової одиниці від одиниці площини – квадратного метра, що являє собою другий степінь 
одиниці довжини – метра, префікс слід приєднувати до найменування цієї останньої одиниці: квадратний 
кілометр, квадратний сантиметр тощо.  Неправильно було б писати: кілоквадратний метр, 
сантиквадратний метр.  При такому (неправильному) розумінні позначення cм2 відповідає одиниці 
«сантиквадратний метр», тобто 0,01 м2, в той час як насправді см2 означає квадратний сантиметр, тобто 
0,0001 м2. 

Позначення кратних і часткових одиниць від одиниці, зведеної до степеня, слід утворювати 
додаванням відповідного показника степеня до позначення кратної чи часткової від цієї одиниці, причому 
показник означає зведення до степеня кратної чи часткової одиниці (разом із префіксом). 

Приклади: 
1. 5 км2 = 5 (103 м)2 = 5⋅106 м2. 
2. 250 cм3/с = 250 (10-2 м) 3 /(1 с) = 250⋅10-6 м3/с. 
3. 0,002 cм-1 = 0,002 (10-2 м)-1 = 0,002⋅100 м-1 = 0,2 м-1. 
Правила написання значень одиниць. Для написання значень величин передбачається 

застосовувати позначення одиниць буквами чи спеціальними знаками (...°, ... ′ , ... ′′), причому 
встановлюється два види буквених позначень: міжнародні (з використанням букв латинської чи грецької 
абетки) та українські (з використанням букв української абетки). Застосування обох видів позначень у 
одному документі не допускається. У нормативно-технічній документації на засоби вимірювань, 
документації метрологічного забезпечення необхідно застосовувати міжнародні позначення одиниць. 

Міжнародні і українські позначення відносних та логарифмічних одиниць такі: процент (%), проміле 
(о/оо), мільйонна частка (ррm), бел (В, Б), децибел (dB, дБ), октава (окт), декада (дек), фон (фон). 

Буквені позначення одиниць виконують прямим шрифтом. У позначеннях одиниць крапку, як знак 
скорочення не ставлять. 

До позначень одиниць і їх найменувань не можна додавати букви (слова), що вказують на фізичну 
величину чи на об’єкт, наприклад, п.м. чи пм (погонний метр), укм (умовний квадратний метр), екм 
(еквівалентний квадратний метр), нм3 чи Нм3 (нормальний кубічний метр), % ваговий (ваговий відсоток), 
% об’ємний (об’ємний відсоток). В усіх таких випадках визначальні слова слід приєднувати до 
найменування величини, а одиницю позначати згідно зі стандартом. 

Наприклад, еквівалентна площина 20 м3, об’єм газу (приведений до нормальних умов) 100 м3, масова 
частка 15 %, об’ємна частка 4 % тощо. Вищезазначене відноситься і до міжнародних позначень одиниць. 
Позначення одиниць слід вживати після числових значень величин і розміщувати в одному рядку з ними 
(без перенесення на наступний рядок). Між останньою цифрою числа та позначенням одиниці слід 
залишати проміжок, але перед позначеннями у вигляді знаку, піднятого над рядком, проміжок не 
ставлять. 

Правильно:      Неправильно: 
100 kW; 100 кВт     100kW; 100кВт 
80 %       80% 
20°       20 ° 

30′15′′       30  ′ 15  ′′ 
Виключення: знак градуса Цельсія пишуть після пробілу, але разом із позначенням шкали Цельсія. 
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Правильно:      Неправильно: 
20 °С       20° С 
При наявності десяткового дробу в числовому значенні величини позначення одиниці слід 

розташовувати після всіх цифр. 
Правильно:      Неправильно: 
423,06 m;   423,06 м     423 m, 0,6;  423 м,06 
5,758°  чи  5° 45,48`,     5°,758  чи  5° 45′, 48, 
чи 5° 45′ 28,8′′      чи 5° 45′ 28′′,8 
При написанні значень величин із обмежуючими відхиленнями, числа та їх обмежуючі відхилення 

слід брати в дужки, а позначення одиниці писати після дужок або проставляти позначення одиниць після 
числа і після обмежуючого відхилення. 

Правильно      Неправильно 
(100,0  0,1) kg     100,0 ± ±  0,1 kg 
60 g  1g      60 ± ±  1 g 
Якщо в тексті наводять ряд (групу) числових значень однієї і тієї ж величини, то найменування 

одиниці величини вказують тільки після останньої цифри, наприклад: 25; 20; 30 кг; 5×10×15 мм. При 
необхідності вказати числовий інтервал величини найменування одиниці пишуть тільки після останньої 
цифри, наприклад:  «...від 0,5 до 1,5 мм». 

Дозволяється застосовувати найменування одиниць у поясненнях позначень величин до формул. 
Правильно      Неправильно 
v = 3,6 h/t      v = 3,6 h/t  km/s, 
де  v – швидкість, km/s;    де  h – шлях, m; 
h – шлях, m;      t  – час, s. 
t – час, s. 
У виразах із відношенням за знак ділення прийнята одна коса або горизонтальна риска. Допускається 

застосовувати позначення одиниць у вигляді добутку одиниць, зведених до степеня (додатні і від’ємні). 
Якщо для однієї з одиниць відношення застосовано позначення у вигляді від’ємного степеня (наприклад: 
К-1, с-1), застосовувати косу або горизонтальну риску не дозволяється. При застосуванні косої риски 
позначення одиниць у чисельнику і знаменнику слід розміщувати в рядок, добуток позначень слід 
заключати в дужки, 

наприклад: м/с; m/s; W/(m⋅K); Вт/(м⋅К). 
Математичні знаки слід застосовувати тільки в формулах. У тексті вони пишуться словами. 

Належить писати: «U = 15 В», але «напруга дорівнює 15 В». Виняток утворюють знаки «плюс» (+) і 
«мінус» (–) у супроводі цифр. Належить писати: «...температура змінюється від –15 до +15 °С». Знаки №, 
%, і т. ін. застосовують тільки в супроводі цифрових або літерних знаків; у інших випадках вони пишуться 
словами. Дозволяється написання знаків №, % без цифр у заголовках таблиць. Наприклад: «№ nn», « у %». 
Числа з розмірністю належить писати тільки цифрами. 

Правильно     Неправильно 
Температура 13 °С    Температура тринадцять градусів 
Об’єм 30 м3     Об’єм тридцять кубічних метрів 
Перед числами з розмірністю прийменник (в) або знак тире (–) не ставлять. 
Правильно     Неправильно 
На частоті 70 МГц    На частоті в 70 МГц 
Опір 50 Ом     Опір – 50 Ом 
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Числа до десяти, при відсутності розмірності в тексті, пишуться словами, понад десять – цифрами. 
Дріб завжди пишеться цифрами. Слід писати: «Позначимо на кривій чотири точки», «Збільшимо на 1/3». 

При переліку частин речення не дозволяється обривати фразу перед пронумерованими переліками на 
«або», «з», «на», «від», «як», «що»  і т. д. 

Неправильно     Правильно 
Механізм складається з:   Будова механізму включає: 
1) двигуна,     1) двигун, 
2) редуктора і т. д.    2) редуктор і т. д. 
Правила написання найменувань одиниць. При застосуванні одиниць фізичних величин слід 

керуватися такими правилами відмінювання та утворення найменувань похідних одиниць: 
 У найменуваннях одиниць площини та об’єму застосовують прикметники «квадратний» і 

«кубічний», наприклад, квадратний метр, кубічний метр. Ці ж прикметники застосовують у випадках, 
коли одиниця площини або об’єму входить у похідну одиницю іншої величини, наприклад, кубічний 
метр за секунду (одиниця об’ємної витрати), кулон на квадратний метр (одиниця електричного 
зсуву). Якщо ж другий чи третій степінь довжини не являють собою площину або об’єм, тоді в 
найменуванні одиниці замість слів «квадратний» або «кубічний» повинні застосовуватися вирази «у 
квадраті» або « у другому степені», « у кубі» або « у третьому степені». Наприклад, кілограм-метр у 
квадраті за секунду (одиниця моменту кількості руху); кілограм-метр у квадраті (одиниця 
динамічного моменту інерції). 

 При відмінюванні найменувань похідних одиниць, утворених як добуток одиниць, змінюється тільки 
останнє найменування і відповідний до нього прикметник «квадратний» або «кубічний». 
Наприклад: момент сили дорівнює п’яти ньютон-метрам, магнітний момент дорівнює трьом ампер-
квадратним метрам. 

 При відмінюванні найменувань одиниць, у яких є знаменник, змінюється тільки чисельник за 
правилом, встановленим для добутків одиниць. Наприклад: прискорення дорівнює п’яти метрам за 
секунду в квадраті; питома теплоємність дорівнює чотирьом десятим джоуля на кілограм-кельвін. 
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4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 
Загальні вимоги до креслень встановлює стандарт ГОСТ 2.109. На стадіях розробки, що включають 

технічну пропозицію ГОСТ 2.118, ескізний проект ГОСТ 2.119 та технічний проект ГОСТ 2.120, 
розробляються креслення загального вигляду виробу. На завершальній стадії розробляється робоча 
документація на основі креслення загального вигляду: креслення окремих деталей, складальне креслення, 
специфікація, а при необхідності монтажні та габаритні креслення. При визначенні комплектності 
конструкторських документів необхідно розрізняти: 

 основний конструкторський документ (для деталей – креслення деталі, для складальних одиниць – 
специфікація); 

 основний комплект конструкторських документів – конструкторські документи, що відносяться до 
всього виробу, наприклад, складальне креслення, принципова електрична схема, технічні умови, 
експлуатаційні документи. 
В учбовому проекті неминуче суміщення всіх стадій розробки. Обов’язковість виконання стадій і 

етапів, кількість та об’єм документації визначається керівником проекту в технічному завданні. 

4.1 Означення і надписи конструкторських документів 
Позначення. Уся технічна документація проекту повинна мати позначення: конструкторська згідно 

ГОСТ 2.201, технологічна – ГОСТ 3.1201, програмна – ГОСТ 19-103. Кожному виробу повинно бути 
присвоєно позначення, яке одночасно є позначенням його основного конструкторського документа 
(креслення деталі або специфікації). 

Для основних конструкторських документів стандартом встановлена наступна структура позначення 
(рисунок 4.1). 

 
ХХХХ   ХХ   ХХХХ   ХХХ. 

Порядковий реєстраційний номер 

Код класифікаційної характеристики 

Код організації-розробника 
 

 
Рисунок 4.1 – Структура позначення конструкторського документа 

Чотирьохзначний літерний код організації-розробника призначається відповідно до кодифікатора 
організацій. Для документів учбового проекту код визначається абревіатурою назви кафедри (НАЕПС). 

Шестизначний код кваліфікаційної характеристики призначається виробу і конструкторському 
документу промислового проекту за класифікатором виробів і конструкторських документів у 
машинобудуванні та приладобудуванні (класифікатор ЕСКД). В учбовому проекті замість коду 
класифікаційної характеристики вписують літерний шифр, що визначає рівень проектування (КП – 
курсовий проект, ДПБ – дипломний проект бакалавра, ДПС – дипломний проект спеціаліста) та академічну 
групу, у якій навчається студент; наприклад, ДПБ. ПН99. 

Трьохзначний порядковий реєстраційний номер. Для документів учбового проекту реєстраційний 
номер призначають у межах кількості всіх документів проекту (ПЗ, креслення, схеми, ілюстрації-плакати). 

Після коду організації-розробника і коду кваліфікаційної характеристики ставляться крапки. 
Наприклад: НАЕПС.ДПС.ПН99.008. 
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Позначення неосновних документів (пояснювальна записка, креслення загального вигляду, 
складальні, габаритні, електромонтажні креслення, схеми, відомості, експлуатаційні документи і т. п.) 
повинні включати позначення основного документу (специфікації або деталі) та чотирьохзначного коду 
(шифру) документа. 

Стандартом встановлені такі коди: креслення деталі – номер деталі в складальній одиниці; 
складальне креслення – СК; креслення загального вигляду – ВЗ; габаритне креслення – ГК; 
електромонтажне креслення – МЕ. Позначення схем наведені в підрозділі 4.4.5. 

Наприклад: 
 основний документ (специфікація) – НАЕПС.ДПБ.ПН99.001; 
 складальне креслення – НАЕПС.ДПБ.ПН99.003СК; 
 електромонтажне креслення – НАЕПС.ДПБ.ПН99.007МЕ; 
 пояснювальна записка проекту (основні розділи) – НАЕПС.ДПБ.ПН99.001ПЗ. 

Надписи. Форми, розміри, порядок заповнення основних надписів та додаткових граф до них у 
конструкторських документах, передбачених ЕСКД, встановлює ГОСТ 2.104. Основні надписи, додаткові 
графи до них та рамки виконують суцільними основними і суцільними тонкими лініями за ГОСТ 2.303 і 
розташовують в правому нижньому куті конструкторських документів. На аркушах формату А4 за ГОСТ 
2.301 основні надписи розташовують уздовж короткої сторони формату (рисунок 4.2).  

 

У графах основного надпису (номер граф показано в дужках) вказують: 
 у графі 1 – найменування виробу ; 
 у графі 2 – позначення документа; 
 у графі 3 – позначення матеріалу деталі (графу заповнюють тільки на кресленні деталі); 
 графу 4 не заповнюють; 
 у графі 5 – масу виробу за ГОСТ 2.109; 
 у графі 6 – масштаб проставляється у відповідності до ГОСТ 2.302 та ГОСТ 2.109; 
 у графі 7 – порядковий номер аркуша (на документах, що налічують один аркуш, графу не 
заповнюють); 

 у графі 8 – загальна кількість аркушів документа (графу заповнюють тільки на першому аркуші); 
 у графі 9 – ПБФ НТУУ-КПІ; 
 у графі 10 – характер роботи, виконаної особою, яка підписує документ (в учбовому проекті 
необхідні записи: «розробив», «консультант», «керівник», «зав. кафедрою»); 

 у графі 11 – прізвища осіб, що підписують документ; 
 у графі 12 – підписи осіб, прізвища яких зазначені в графі 11; 
 у графі 13 – дату підписання документа. 
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4.2 Креслення загального вигляду 
Креслення загального вигляду (ГОСТ 2.118...ГОСТ 2.120) – це документ, що визначає конструкцію 

виробу та взаємодію його складових частин і роз’яснювальний принцип роботи виробу (не відноситься до 
робочих креслень). Креслення загального вигляду повинно включати такі елементи: 

 Види, розрізи виробу, надписи та текстову частину, необхідні для розуміння його конструктивного 
устрою, взаємодії його складових частин та принципів роботи. 

 Назви (якщо це можливо, то і позначення) складових частин виробу, для яких пояснюється принцип 
роботи, наводяться технічні характеристики, матеріал, кількість і тип складових частин виробу, за 
допомогою яких описується принцип його роботи; пояснюються зображення загального вигляду та 
склад виробу. 

 Необхідні габаритні, приєднувальні, встановлюючі та конструктивні розміри і, якщо потрібно, схему 
виробу та технічні характеристики. 
Креслення загального вигляду виконують із спрощеннями, передбаченими ГОСТ 2.109 на 

оформлення робочих креслень та іншими стандартами ЕСКД. Складові частини виробу (в тому числі 
запозичені та покупні) виконують спрощено (окремі навіть контурними обрисами), якщо при цьому 
зрозумілий конструктивний устрій, взаємодія складових частин та принцип роботи виробу. Складові 
частини виробу можуть зображуватись на одному аркуші із загальним виглядом або на окремих наступних 
аркушах креслення загального вигляду. 

Елементи креслення загального вигляду (номера позицій, текст технічних вимог, надписи та ін.) 
також виконують по правилах, встановлених стандартами ЕСКД для робочих креслень. 

Виносні елементи зображення позначають римськими цифрами, а види, розрізи, перетини, поверхні, 
розміри та інші елементи креслення – великими буквами українського алфавіту. 

Назви та позначення складових частин виробу вказують трьома способами: 
 на полицях ліній-виносок, проведених від деталей на кресленні загального вигляду; 
 у таблиці, яка розміщена на кресленні загального вигляду; 
 у таблиці, яка виконана на окремих аркушах формату А4 у вигляді наступних аркушів креслення 
загального вигляду. 
При наявності таблиці номери позицій складових частин виробу вказують на полицях ліній-виносок 

у відповідності з цією таблицею. Таблиця, в загальному випадку, складається із граф: «Поз.» (позиція), 
«Позначення», «Кіл.» (кількість), «Дод. Вказівки» (додаткові вказівки), але може включати графи 
«Матеріал», «Назва» та ін. 

Складові частини в таблицю рекомендується записувати в наступній послідовності (ГОСТ 2.119): 
запозичені, покупні і новорозроблені вироби. Таблицю складових частин виробу розміщують над 
основним надписом. На полі креслення над таблицею складових частин або основним надписом, якщо 
таблиця відсутня, розміщують необхідну текстову частину (технічні вимоги, технічні характеристики, які 
необхідні для наступної розробки робочих креслень) у вигляді колонки шириною не більше 185 мм. При 
необхідності текст розміщують в одну, дві та більше колонок (друга і наступні колонки розміщуються 
зліва від основного надпису). Між текстовою частиною та таблицею основних частин (або основним 
надписом) не допускається розміщувати зображення, інші таблиці тощо. 

Технічні вимоги на кресленні загального вигляду викладають у відповідності з ГОСТ 2.316. У 
технічній характеристиці вказують продуктивність апарату, частоту обертання, потужність електромотору 
приводу і т. п. Технічну характеристику звичайно оформлюють у вигляді таблиці. 

На вільному полі креслення праворуч від зображення або нижче від нього розміщують необхідні 
таблиці. Усі таблиці заповнюють згори вниз. Висота рядка таблиці повинна бути не менша, ніж 8 мм, 
висота головки – 15 мм. Текстову частину (таблиця та ін.) виконують по ГОСТ 2.105. 

4.3 Робочі креслення 
При розробці робочих креслень необхідно забезпечити такі вимоги: 
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 оптимальне застосування стандартних і покупних виробів, а також інших виробів, освоєних раніше у 
виробництві та які відповідають сучасному рівню техніки; 

 раціонально обмежену номенклатуру різьб, шліців та інших конструктивних елементів, їх розмірів, 
покриття і т. п.; 

 раціонально обмежену номенклатуру марок та сортаментів матеріалів, а також застосування 
найбільш дешевих і найменш дефіцитних матеріалів; 

 необхідну ступінь взаємозамінності, найбільш вигідні способи виготовлення та ремонту виробів, а 
також максимальну зручність їх обслуговування та експлуатації. 
На кожен виріб виконують окреме креслення, за виключенням групи виробів, що мають загальні 

конструктивні ознаки, на яку випускають групове креслення. На кожному кресленні розміщують основний 
надпис та додаткові графи до нього. При виконанні креслення на декількох аркушах на першому аркуші 
виконують основний надпис за формою 1 (висотою 55 мм), на наступних аркушах – за формою 2 а 
(висотою 15 мм). Позначення виробу на всіх аркушах повинно бути однаковим. 

У графі 5 основного надпису креслення деталей та складальних креслень наводять розрахункову або 
фактичну масу виробу в кілограмах без зазначення одиниці величини. На габаритних і монтажних 
кресленнях, на кресленнях виробів дослідних зразків та виробів одиничного виробництва масу 
допускається не вказувати. 

Назву виробу в основному надпису записують у відповідності зі встановленою термінологією в 
називному відмінку, розміщуючи на першому місці іменник, наприклад: «Перетворювач 
фотоелектричний», «Колесо зубчате». 

На кресленнях дозволяється давати посилання на державні і галузеві стандарти та технічні умови, а 
також на технологічні інструкції за умови, що вони повністю та однозначно визначають відповідні вимоги. 
Посилання на стандарти підприємств дозволяється давати на кресленнях виробів допоміжного 
виробництва (в учбовому проекті не допускається). Технологічні вказівки на робочих кресленнях 
розміщувати не допускається, за виключенням тих випадків, коли конструктор вказує, наприклад, якийсь 
спосіб виготовлення, вважаючи його єдиним, що забезпечує якість виробу. 

Якщо отвори під гвинти для установки, заклепки, штифти повинні бути зроблені в зібраному виробі 
без попередньої обробки отворів меншого діаметра в деталях, то на кресленнях деталей отвори не 
зображують та ніяких вказівок у технічних вимогах не подають. Всі необхідні дані для обробки таких 
отворів розміщують на складальному кресленні. 

4.3.1 Складальні креслення 
Число складальних креслень повинно бути мінімальним, але достатнім для раціональної організації 

виробництва (складання та контролю) виробів. До складального креслення додається на окремих аркушах 
формату А4 специфікація (ГОСТ 2.108), яка визначає склад складальної одиниці, комплексу, комплекту і є 
необхідною для виготовлення і комплектування конструкторських документів. 

Складальне креслення повинно мати такі елементи: 
 зображення складальної одиниці, що дає уявлення про розміщення та взаємний зв’язок складових 
частин, які з’єднуються за даним кресленням та забезпечують можливість здійснення складання та 
контролю складальної одиниці. Допускається на складальних кресленнях розміщувати схеми 
з’єднання або місце знаходження складових частин виробу, якщо їх не оформлюють як самостійні 
документи. При необхідності на складальних кресленнях наводять дані про роботу виробу та про 
взаємодію його частин; 

 розміри, граничні відхилення та інші параметри і вимоги, які повинні бути виконані або 
проконтрольовані за даним складальним кресленням. Допускається вказувати, в якості довідкових, 
розміри деталей, які визначають характер з’єднання; 

 вказівки про характер спряження і методи його здійснення, якщо точність спряження забезпечується 
не заданими граничними відхиленнями розмірів, а підбором, підгонкою і т. п., а також вказівки про 
виконання нероз’ємних з’єднань (зварних, паяних та ін.); 

 номери позицій складових частин, що входять у виріб; 
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 габаритні розміри виробу (розміри, які визначають граничні зовнішні або внутрішні обриси виробу); 
 установлювальні, приєднувальні та інші необхідні довідкові розміри (розміри елементів, за якими 
даний виріб встановлюють на місце монтажу або приєднують до іншого виробу; розміри, за якими 
визначають граничні положення окремих елементів конструкції, наприклад хід поршня, хід штоку 
клапана і т. п.; розміри, які перенесені з креслень деталей і використовуються в якості 
установлювальних, приєднувальних або габаритних). 

 При зазначені установлювальних та приєднувальних розмірів повинні бути нанесені: координати 
розміщення, розміри з граничними відхиленнями елементів, які необхідні для з’єднання зі 
спряженими виробами; інші параметри, які служать елементами зовнішнього зв’язку, наприклад, для 
зубчатих коліс модуль, число та напрям зубців; 

 координати центру мас (при необхідності); 
 технічну характеристику виробу (при необхідності). 
У деяких випадках промислової практики (при одиничному та дослідному виробництві) складальні 

креслення також вміщують: 
 розміри з граничними відхиленнями для тих спряжень, якість яких залежить від передбачених 
способів складання, пристосування, і т. п., наприклад, для спряження валів та корпусів із 
внутрішніми та зовнішніми кільцями підшипників кочення; спряжень валів з муфтами зчеплення, 
шківами, зубчатими колесами, черв’яками, маховиками, ексцентриками, кулачками; для вінців 
черв’ячних коліс із центрами і т. п; 

 розміри з граничними відхиленнями для тих спряжень, які необхідні для керування при складанні та 
розбиранні виробу, а також для внесення ясності при судженні про конструкцію виробу або про 
взаємодію його частин, наприклад, для спряження валів з підшипниками ковзання, поршнів із 
циліндрами, повзунів та кареток із направляючими, шийок валів (за шириною) із шатунами; для 
шліцевих та інших спряжень деталей, нерухомих або тих, що переміщуються одна відносно одної; 
для спряження кришок, стаканів, втулок та інших деталей із корпусами тощо. 
Граничні відхилення розмірів указують на складальних кресленнях умовними позначеннями полів 

допусків або числовими значеннями граничних відхилень. 
На складальному кресленні допускається зображувати частини виробу, які переміщуються, в 

крайньому або проміжному положенні з відповідними розмірами. Якщо при зображенні частин, які 
переміщуються, ускладнюється читання креслення, то ці частини допускається зображувати на додаткових 
видах із відповідними надписами, наприклад: «Крайнє положення каретки поз.5». 

На складальному кресленні виробу допоміжного виробництва (наприклад, пристосування для 
механічної обробки кондуктора, штампа тощо) допускається розміщувати в правому верхньому кутку 
операційний ескіз. 

При виконанні складального креслення треба застосовувати спрощення і умовності, які 
допускаються стандартами ЕСКД. Допускається не показувати: 

 фаски, заокруглення, проточки, заглиблення, виступи, накатки, насічки та інші дрібні елементи; 
 проміжки між стержнем та отвором; 
 кришки, щити, кожухи, перегородки і т. п., якщо необхідно показувати закриті ними складові 
частини виробу. Над зображенням роблять відповідний надпис, наприклад: «Кришка не показана» 
або «Кришка поз.3 не показана». 
Вироби, розташовані за гвинтовою пружиною, зображеною лише перерізами витків, зображують до 

зони, яка умовно закриває ці вироби і визначається осьовими лініями перерізів витків. 
Штриховка суміжних деталей у розрізах і перетинах виконується у відповідності зі стандартами. 

Стандартні деталі кріплення, шпонки, не пустотілі вали, шпинделі, шатуни, рукоятки і тому подібні деталі 
при повздовжньому розрізі зображують нерозсіченими. 

На складальних кресленнях застосовують наступні способи спрощеного зображення складових 
частин виробів: 
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 на розрізах зображують нерозсіченими складові частини виробів, на які оформлені самостійні 
складальні креслення; 

 типові, покупні та інші вироби, які широко застосовуються, зображують зовнішніми обрисами, які 
потрібно спрощувати, не виконуючи дрібних виступів, западин і т. п. 
Вироби, деталі яких виготовлені з однорідного матеріалу та з’єднані за допомогою зварювання, 

паяння, склеювання та інших з’єднань (являють собою нероз’ємне з’єднання), в розрізах і перерізах можна 
зображувати трьома способами: 

 деталі, що прилягають одна до одної, штрихують в одну сторону, межі деталей виконують 
суцільними основними лініями; 

 деталі, що прилягають одна до одної, штрихують в одну сторону не показуючи меж між ними (як 
монолітне тіло); 

 деталі, що прилягають одна до одної, штрихують із нахилом штрихів у різні сторони – за загальними 
правилами штрихування суміжних деталей. 
Зображення деталей кріплення, пружин, підшипників, зварних, паяних, клейових з’єднань, а також 

зубчастих та інших зчеплень, шпоночних, шлицьових з’єднань наносять умовно або спрощено. 
Якщо необхідно вказати положення центру мас виробу, то на кресленні наводять відповідні розміри і 

на полиці лінії-виноски розміщують надпис «Ц. М.». 
Номери позицій складових частин виробу на складальному кресленні вказують на проведених від 
зображень цих частин полицях ліній-виносок, один кінець яких (що перетинає лінію контуру даної 
складової частини) закінчується крапкою, другий – полицею. Лінії-виноски проводять від видимих 
проекцій складових частин виробу, зображених на основних видах або розрізах, що їх замінюють. 

Номери позицій складальних одиниць, деталей і тому подібних елементів наносять над полицями 
ліній-виносок у відповідності з номерами позицій, вказаними в специфікації складального креслення (на 
кресленні загального вигляду – у відповідності з номерами позицій, вказаними в таблиці переліку 
складових частин виробу). 

Лінію-виноску та полицю проводять суцільною тонкою лінією. Лінії-виноски не повинні бути 
паралельними до ліній штрихування, не повинні перетинатися між собою та з розмірними лініями. 
Допускається проводити лінії-виноски з одним згином. 

Цифри, що відповідають номерам позицій, проставляють паралельно до основного надпису 
креслення зовні контуру зображення таким чином, щоб вони розміщувались на одній горизонтальній або 
вертикальній лінії (наскільки це можливо). Номер позиції наносять на креслення один раз, у разі 
необхідності допускається вказувати його повторно. Допускається загальна лінія-виноска з вертикальним 
розміщенням номерів позицій: 

 для групи деталей кріплення, які відносяться до одного й того ж місця кріплення, причому якщо різні 
складові частини кріпляться однаковими деталями, то після номера відповідної позиції допускається 
проставляти в дужках число цих деталей кріплення; 

 для групи деталей із чітко вираженим взаємозв’язком, який виключає різне розуміння, та при 
неможливості підвести лінію-виноску до кожної складової частини; у цих випадках лінію-виноску 
відводять від закріплюваної складової частини; 

 для окремих складових частин виробу, які через складність їх графічного зображення на кресленні не 
показують, місцезнаходження визначається за допомогою лінії-виноски від видимої складової 
частини виробу, з якою ця складова частина контактує. У технічних вимогах креслення розміщують 
відповідну вказівку типу: «Джгути поз. 12 під дужками обернути пресшпаном поз. 22». 



Л. Медяний  Дипломне проектування 
_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Кафедра «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи» 

2009 

42

4.3.2 Габаритні креслення 
Габаритні креслення не призначені для виготовлення за ними виробів і не повинні вміщувати даних 

для виготовлення та складання. Габаритне креслення виконують із максимальними спрощеннями, але так, 
щоб було видно крайні положення частин, які переміщуються, висовуються або відкидаються, важелів 
кареток, кришок на зашморгах і т. п. Елементи, які незначно виступають за основний контур, допускається 
не показувати. 

 Число видів повинно бути мінімальним, але достатнім, щоб дати уявлення про зовнішні обриси 
виробу і його елементи, які виступають. Зображення виробу виконують суцільними основними лініями, а 
обриси частин, які переміщуються в крайні положення, – тонкими штрих-пунктирними з двома крапками. 
На габаритному кресленні допускається зображати тонкими лініями «обстановку» – деталі та складальні 
одиниці, які не входять до складу виробу. 

На габаритному кресленні наносять габаритні, установчі та приєднувальні розміри, які визначають 
положення виступаючих частин, не вказуючи, що всі ці розміри довідкові. Установчі та приєднувальні 
розміри, що необхідні для ув’язки з іншими виробами, повинні бути з граничними відхиленнями. 
Допускається вказувати координати центру мас. На габаритному кресленні можна вказувати умови 
застосування, зберігання, транспортування та експлуатації виробу. 

4.3.3 Монтажні креслення 
Монтажне креслення повинне вміщувати: 

 зображення виробу, що монтується; 
 зображення виробів, які застосовуються при монтажі, а також повне або часткове зображення 
пристрою, до якого виріб прикріплюється; 

 установлювальні та приєднувальні розміри з граничними відхиленнями; 
 перелік складових частин, необхідних для монтажу (на першому аркуші креслення над основним 
надписом); таблиця переліку може бути виконана за формою 1 ГОСТ 2.109 за винятком граф 
«Формат» і «Зона»; у перелік записують виріб, що монтується, а також складальні одиниці, деталі та 
матеріали, необхідні для монтажу; допускається перелік не наводити, але вказувати позначення цих 
складових частин на полицях ліній-виносок; 

 технічні вимоги до монтажу виробу. 
Монтажне креслення виконують за правилами, встановленими для складальних одиниць, із 

урахуванням додаткових правил, розроблених для монтажних креслень. Виріб, що монтується, 
зображують спрощено, зовнішніми обрисами, за виключенням тих елементів конструкції, які необхідні для 
правильного монтажу та виконуються з необхідними подробицями. Пристрій, до якого прикріплюється 
виріб, зображують спрощено суцільними тонкими лініями, як «обстановку». Назву та позначення 
пристрою, до якого прикріплюється виріб, що монтується, вказують на полиці лінії-виноски або 
безпосередньо на зображенні. 

4.3.4 Креслення деталей 
На всі деталі, які входять до складу виробу, розробляють робочі креслення. Виняток складають 

деталі, які виробляються з фасонного або сортового матеріалу відрізкою під прямим кутом, з листового 
матеріалу відрізкою по периметру прямокутника або по колу без наступної обробки; покупні деталі, що 
підлягають декоративній або антикорозійній обробці, яка не змінює характер спряження між суміжними 
деталями; деталі виробів індивідуального виробництва, форма і розміри яких (радіус згину, довжина і т. п.) 
встановлюються за місцем, прості за конструкцією деталі виробів з нерознімними з’єднаннями (зварними, 
паяними, клеєними, збитими цвяхами і т. п.), для виготовлення яких достатньо одного зображення на 
вільному полі складального креслення або трьох-чотирьох розмірів на складальному кресленні всього 
виробу. 

На складальних кресленнях і в специфікації наводять дані, необхідні для виготовлення та контролю 
деталей, на які не випускають самостійні креслення. 

У відповідності зі стандартами на кресленні деталі вказують: 
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 позначення розмірів; 
 позначення граничних відхилень розмірів; 
 позначення граничних відхилень геометричної форми і розміщення поверхонь; 
 позначення шорсткості поверхонь деталей; 
 позначення покриття та показників властивостей матеріалу готової деталі; 
 технічні вимоги до матеріалу, розмірів та форми деталі та інші дані, яким вона повинна відповідати 
перед складанням. 
У основному надпису креслення деталі вказують матеріал деталі у відповідності з позначенням, 

встановленим стандартом на матеріал. Вказують не більше одного виду, найменування і однієї марки 
матеріалу. Якщо для виготовлення деталі передбачається використання замінників матеріалу, їх вказують 
у технічних вимогах або технічних умовах на виріб. 

Позначення повинно вміщувати найменування матеріалу, марку та номер стандарту або технічних 
умов, наприклад: 

Сталь 45 ГОСТ 1050-74. 
Якщо в умовне позначення матеріалу входить скорочене найменування даного матеріалу, наприклад 

Ст, СЧ, КЧ, Бр та ін., то повне найменування (сталь, сірий чавун, ковкий чавун, бронза та ін.) не вказують, 
наприклад: 

Ст3 ГОСТ 380-71. 
Якщо деталь повинна бути виготовлена з сортового матеріалу певного профілю та розміру, то в 

позначенні такого матеріалу, крім його марки та номеру стандарту, вказують номер відповідного 
стандарту сортаменту, наприклад: 

10Х70 ГОСТ103-76 
Смуга------------------- 
Ст3 ГОСТ 535-79 

(смугова сталь товщиною 10 мм, шириною 70 мм за ГОСТ 103-76, марка сталі Ст3 за ГОСТ 380-71, 
що поставляється за технічними вимогами ГОСТ 535-79); 

В20 ГОСТ 2590-71 
Круг-------------------- 
Ст3 ГОСТ 535-79 

(гарячекатана кругла сталь звичайної точності прокатки діаметром 20 мм за ГОСТ 2590-71, марка 
сталі Ст3 за ГОСТ 380-71, що поставляється за технічними вимогами ГОСТ 535-79). 

Якщо деталь буде оброблятися в процесі складання і виготовляється з припуском, то на зображенні 
наносять розміри, граничні відхилення, шорсткість і т. п., яким вона повинна відповідати після складання. 
Такі розміри заключають у круглі дужки, про що роблять запис у технічних вимогах типу: «Розміри в 
дужках – після складання». 

На кресленнях деталей, які підлягають покриттю, вказують розміри та шорсткість поверхні до 
покриття. Допускається вказувати одночасно розміри та шорсткість поверхні до і після покриття. 

Кромки та ребра деталі при виготовленні повинні бути притуплені, ніяких вказівок на кресленні при 
цьому не робиться.  Якщо кромку або ребро вимагається заокруглити або, навпаки, виготовити гострими, 
то на кресленні розміщують відповідну вказівку. 

Якщо в остаточно виготовленій деталі повинні бути центрові отвори, то їх виконують спрощено. При 
наявності двох центрових отворів зображують тільки один із них. Якщо отвори в готовій деталі 
недопустимі, то в технічних вимогах вказують: «Центрові отвори недопустимі». 

Раціоналізація креслярської роботи, спрощення та полегшення її займають важливе місце в роботі з 
підвищення продуктивності праці.  З цією метою Державними стандартами встановлено ряд умовностей та 
спрощень, які використовуються при виконанні креслень. 



Л. Медяний  Дипломне проектування 
_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Кафедра «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи» 

2009 

44

4.4 Правила виконання схем 
Загальні правила. Схема – графічний конструкторський документ, на якому показані у вигляді 

умовних зображень або позначень складові частини приладу та зв’язок між ними. Схеми входять в 
комплект конструкторської документації і вміщують, разом з іншими документами, необхідні дані для 
проектування, виготовлення, складання, регулювання, експлуатації виробів. 

Схеми визначаються: на етапі проектування – для виявлення структури майбутнього приладу при 
наступній конструкторській проробці; на етапі виробництва – для ознайомлення з конструкцією виробу, 
розробки технологічних процесів виготовлення та контролю деталей; на етапі експлуатації – для 
виявлення несправностей і використання при технічному обслуговуванні. 

Правила виконання та оформлення схем встановлені стандартами сьомої групи ЕСКД. Деякі терміни 
та їх визначення наведені нижче. 

Елемент схеми – складова частина схеми, яка виконує певну функцію у виробі і не може бути 
розділена на частини, які мають самостійне функціональне призначення (наприклад, муфта, насос, 
світлодіод, резистор, трансформатор). 

Сукупність елементів, які складають єдину конструкцію (плата, блок, шафа і т. п.), називається 
пристроєм. 

Сукупність елементів, не з’єднаних у одну конструкцію, але виконуючих у виробі певну функцію, 
називають функціональною групою. 

Якщо елемент, функціональна група і пристрій виконують певну функцію, то їх називають 
функціональною частиною. 
Лінія, канал певного призначення є функціональним колом. 

Відрізки ліній, що вказують на наявність зв’язку між функціональними частинами виробу, називають 
лініями взаємозв’язку. 

Позначення схем. Схеми в залежності від елементів, що входять до складу виробу, поділяються на 
наступні види, які позначаються літерами: 

 електричні – Е, 
 гідравлічні – Г, 
 вакуумні – В,  
 пневматичні – П, 
 кінематичні – К, 
 оптичні – Л, 
 газові – Х, 
 автоматизації – А, 
 комбіновані – С. 
У залежності від основного призначення схеми поділяються на типи, які позначаються цифрами: 

 структурні – 1, 
 функціональні – 2, 
 принципові (повні) – 3, 
 з’єднань (монтажні) – 4, 
 підключення – 5, 
 загальні – 6, 
 розміщення – 7, 
 інші – 8, 
 об’єднані – 0. 
Структурна схема – схема, що визначає основні функціональні частини виробу, їх призначення та 

взаємозв’язок. Структурні схеми розробляють при проектуванні виробів на стадіях, що передують 
розробці схем інших типів, і користуються ними для загального ознайомлення з виробом. На структурній 
схемі позначають усі основні функціональні частини виробу і основні взаємозв’язки між ними. 
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Функціональні частини зображують у вигляді прямокутників. Окремі елементи схеми допускається 
зображувати у вигляді умовних графічних зображень. При зображенні елементів схеми у вигляді 
прямокутників найменування, позначення (номери) або типи (шифри) елементів та пристроїв вписують 
усередину прямокутника. 

У випадку позначення функціональних частин схеми номерами або шифрами, останні повинні бути 
розшифровані на полі схеми в таблиці довільної форми. На лініях взаємозв’язків напрямок ходу процесів 
позначають стрілками у відповідності зі стандартом. Побудова структурної схеми повинна давати 
уявлення про хід робочого процесу в напрямку зліва направо. 

Функціональна схема – схема, яка роз’яснює процеси, що протікають у окремих функціональних 
колах виробу або у виробі в цілому. Функціональними схемами користуються для вивчення принципів 
роботи виробів, а також при їх наладці, контролі та ремонті. 

На функціональній схемі зображують функціональні частини виробу, які приймають участь у 
процесі, що ілюструється схемою, та зв’язки між цими частинами. Функціональні частини на схемі 
зображують у вигляді умовних графічних позначень. Допускається окремі функціональні частини 
зображувати у вигляді прямокутників. На схемі рекомендується вказувати технічні характеристики 
функціональних частин (біля графічного позначення або на вільному полі схеми), пояснюючі надписи, 
діаграми. 

Принципова (повна) схема визначає повний склад елементів і зв’язків між ними і дає детальне 
уявлення про принципи роботи виробу. Принципові (повні) схеми служать основою для розробки інших 
конструкторських документів, наприклад, схем з’єднань (монтажних) та креслень. Користуються ними для 
вивчення принципів роботи виробів, а також під час налагодження, контролі та ремонті виробів. 

Схема з’єднань (монтажна) – схема, яка показує з’єднання складових частин виробу (установки) і 
визначає дроти, джгути, кабелі або трубопроводи, якими здійснюються ці з’єднання, а також місця їх 
з’єднань і введення. 

Схемами з’єднань (монтажними) користуються при розробці інших конструкторських документів, в 
першу чергу креслень, які визначають прокладку та способи кріплення дротів, джгутів, кабелів або 
трубопроводів у виробі (установці), а також для здійснення з’єднань під час контролю, експлуатації і 
ремонту виробів (установок). 

На схемі з’єднань зображують усі пристрої та елементи, які входять до складу виробу, їх вхідні і 
вихідні елементи (рознімачі, плати, затискачі і т. п.) і з’єднання між ними. Пристрої зображують у вигляді 
прямокутників або зовнішніми обрисами, елементи – у вигляді умовних графічних позначень, 
прямокутників або зовнішніми обрисами. У останньому випадку всередині пристроїв допускається 
розміщувати умовні графічні позначення елементів. 

Схема підключення – схема, яка показує зовнішні підключення виробу. Схемами підключення 
користуються при розробці інших конструкторських документів, а також для здійснення підключень 
виробів при їх експлуатації. На схемі підключення повинні бути зображені виріб, його вхідні і вихідні 
елементи (рознімачі, затискачі і т. п.) та кінці проводів і кабелів зовнішнього монтажу, які до них 
підводяться. Біля останніх розміщують дані про підключення виробу (характеристики зовнішніх кіл, 
адреси). Вироби та їх складові частини зображують у вигляді прямокутників, а вхідні або вихідні елементи 
– у вигляді умовних графічних позначень. 

Загальна схема – схема, яка визначає складові частини комплексу і з’єднання їх між собою на місці 
експлуатації. Загальними схемами користуються при ознайомленні з комплексами, а також під час їх 
контролю та експлуатації. На загальній схемі зображують у вигляді прямокутників пристрої та елементи, 
які входять в даний комплекс, дроти, джгути і кабелі, які з’єднують їх. Розміщення пристроїв і елементів 
повинно приблизно відповідати їх дійсному розміщенню у виробі. Вхідні і вихідні елементи зображують у 
вигляді умовних графічних позначень із урахуванням їх дійсного розміщення всередині пристроїв. Біля 
пристроїв і елементів розміщують їх найменування і тип. 
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Схема розміщення – схема, що визначає відносне розміщення складових частин виробу, а при 
необхідності також – дротів, джгутів, кабелів, трубопроводів. Схемами розміщення користуються при 
експлуатації та ремонті. На схемі розміщення вказують складові частини виробу і при необхідності – 
зв’язки між ними, конструкцію, приміщення або місцевість, на якій розміщені ці частини. Останні 
зображують у вигляді зовнішніх обрисів або умовних графічних позначень. Розміщення складових частин 
виробу повинно давати уявлення про їх дійсне розміщення. 

Біля зображень пристроїв і елементів розміщують їх найменування і типи. При великій кількості 
складових частин виробу ці відомості записують у перелік елементів. У цьому випадку складовим 
частинам виробу присвоюють позиційні позначення. Такі схеми можуть бути виконані на розрізах 
конструкцій, на розрізах або планах будівель або в аксонометрії. 

Якщо до складу виробу входять елементи різних видів, розробляють одну комбіновану схему 
(наприклад, схему електропневматичну принципову) або декілька схем різного виду, але одного типу 
(наприклад, схему електричну принципову і схему пневматичну принципову). Найменування схеми 
визначається її виглядом і типом, наприклад: «Схема пневматична принципова», «Схема гідравлічних 
з’єднань (монтажна)». 

Схеми виконуються на аркушах стандартних форматів, переважно основних. При необхідності схему 
певного виду і типу допускається виконувати на декількох аркушах. Можна, також замість однієї схеми 
певного виду і типу виконувати сукупність схем того ж виду і типу (на різні частини виробу), кожна схема 
повинна бути оформлена як самостійний документ. 

Схемам, що входять до складу конструкторської документації виробу, присвоюється шифр, який 
складається з літери, що визначає вид схеми, і цифри, що визначає тип схеми. Суміщеній схемі 
присвоюють шифр тієї схеми, тип якої має найменший порядковий номер. Приклад позначення схеми 
гідравлічної принципової на виріб з порядковим номером 113: 

АБВГ.ХХХХХ.113Г3. 
Найменування схеми вписують в графу 1 основного надпису після найменування виробу, для якого 

виконана схема, шрифтом меншого розміру, ніж найменування виробу. Шифр вписують в графу 2 
основного надпису після позначення виробу по типу, наведеному вище. 

Перелік елементів. У кожної схеми повинен бути перелік елементів, оформлений у вигляді таблиці, 
яка розміщується над основним надписом. Відстань між переліком елементів і основним надписом 
повинна бути меншою, ніж 12 мм. Продовження переліку елементів розміщують зліва від основного 
надпису і повторюють головку таблиці. 

При необхідності перелік елементів може бути випущений у вигляді самостійного документа на 
аркушах формату А4, основний надпис і додаткові графи до неї виконують на формах 2 і 2а. В даному 
випадку шифр складається з літер П і шифру схеми, до якої складається перелік. Наприклад, шифр 
переліку до електричної схеми з’єднання має вигляд ПЕ4. Перелік елементів записують у специфікацію 
після схеми, до якої він випущений. 

У графах переліку вказують наступні дані: 
 у графі «Поз. позначення» – позиційне позначення елементу; 
 у графі «Найменування» – найменування елемента схеми у відповідності з документом, на основі 
якого він застосований; 

 у графі «Кіл.» – кількість однакових елементів; 
 у графі «Примітка» при необхідності наводять технічні дані елемента, які не містяться в його 
найменуванні. 
Елементи записують у перелік за групами в абетковому порядку літерних позиційних позначень. У 

межах кожної групи елементи розташовують в порядку зростання номерів. Елементи одного виду з 
однаковими параметрами, що мають на схемі послідовні порядкові номери, записують у перелік елементів 
одним рядком. У цьому випадку в графу «Поз. позначення» вписують тільки позначення з найменшим і 
найбільшим порядковими номерами, а в графі «Кіл» вказують загальне число цих елементів. 
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При запису елементів однієї групи, що мають однакові літерні позначення, в графі «Найменування» 
не повторюють у кожному рядку найменування елемента, а записують його у вигляді заголовка до 
відповідного розділу, підкреслюючи тонкою суцільною лінією. Аналогічним чином не повторюють 
позначення документа, на основі якого застосовані елементи даної групи з різними параметрами. Одиниці 
фізичних величин вказують спрощено. 

Елементи, параметри яких підбирають при регулюванні виробу, на схемі позначають зірочкою (R1*), 
на вільному полі схеми розміщують зноску: «Підбирається при регулюванні», при цьому в графі переліку 
елементів «Примітка» вказують граничні допустимі значення параметрів. 

Графічні позначення елементів схем. Схеми виконують без урахування дійсного просторового 
положення частин виробу і без додержання масштабу. Застосовують наступні умовні графічні позначення: 
або встановлені у відповідних стандартах ЕСКД і побудовані на їх основі, або нестандартні і виконані у 
вигляді спрощених зовнішніх контурів (у тому числі і в аксонометрії). Замість графічних позначень 
можуть бути зображені прямокутники з відповідними поясненнями на полі схеми. 

Стандартні умовні графічні позначення елементів повинні мати розміри, вказані у відповідних 
стандартах. Якщо розміри стандартом не встановлені, то графічні позначення на схемі повинні мати такі ж 
розміри, як і їх зображення в стандарті. Допускається всі умовні графічні позначення пропорційно 
збільшувати (при вписанні в них пояснюючих знаків) або зменшувати (відстань між двома сусідніми 
лініями при цьому повинна бути не менше 1,0 мм). 

Умовні графічні позначення виконують лініями тієї товщини, що і лінії зв’язку. Лінії зв’язку 
виконують товщиною від 0,2 до 1,0 мм. Оптимальна товщина 0,3...0,4 мм. Якщо в умовних графічних 
позначеннях є потовщені лінії, то їх виконують товстіше лінії зв’язку в два рази. Умовні графічні 
позначення елементів зображують на схемі в положенні, в якому вони наведені у відповідних стандартах, 
або повернутими на кут, кратний 90°. Допускається умовне графічне позначення повертати на кут, 
кратний 45°, або зображувати дзеркально повернутим. Позначення, яке вміщує літерні, цифрові або 
літерно-цифрові символи, допускається зображувати повернутими проти годинникової стрілки тільки на 
кут 90° або 45°. 

Кожен елемент схеми повинен мати літерно-цифрове позначення: літерне позначення представляє 
собою скорочене найменування елемента, складене з його початкових або характерних літер; після 
літерного позначення проставляють порядковий номер елемента. Порядковий номер встановлюється в 
межах групи елементів (пристроїв), яким на схемі присвоєно однакове літерне позиційне позначення. 

Порядкові номери присвоюють елементам у напрямку згори донизу і зліва направо (може бути зміна, 
якщо потік робочого середовища йде в іншому напрямку). Літерно-цифрові позначення проставляють 
поряд із елементами справа або над ними. Букви і цифри виконують одним номером шрифту. 

Лінії зв’язку повинні складатись із горизонтальних і вертикальних відрізків, мати мінімальне число 
перетинів та зламів. Відстань між сусідніми паралельними лініями зв’язку повинна бути не менше, ніж 
3 мм. 

Допускається обривати лінії зв’язку, якщо вони ускладнюють читання схеми. У цьому випадку лінії 
зв’язку, які переходять на інший аркуш схеми, обривають за межами зображення схеми. Поряд із обривом 
лінії вказують позначення або найменування лінії зв’язку і в круглих дужках наводять номер аркуша 
схеми, на який переходить лінія зв’язку. Допускається літерне, цифрове або літерно-цифрове позначення 
ліній зв’язку. 

На схемах допускається розміщувати різні технічні дані, характер яких визначається призначенням 
схем. Їх розміщують або біля умовних графічних позначень (номінальні значення параметрів), або на 
вільному полі схеми, над основним надписом (діаграми, таблиці, текстові вказівки). 
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Схеми кінематичні. Кінематичні схеми, в залежності від основного призначення, підрозділяють на 
такі типи: принципові, структурні та функціональні кінематичні. На кінематичній схемі виробу повинен 
бути представлений весь склад кінематичних елементів, їх з’єднання, кінематичні зв’язки (всередині 
виконавчих органів, між окремими парами, ланцюгами, групами, зв’язки з джерелом руху) у відповідності 
зі стандартами. 

Кожному кінематичному елементу присвоюють порядковий номер, починаючи від джерела руху. 
Вали нумерують римськими цифрами, інші елементи - арабськими. Порядковий номер проставляють на 
полиці лінії-виноски, під полицею вказують характеристики і параметри елемента (m, z і т. п.). 

На кінематичній схемі зображують: 
 вали, осі, стержні, шатуни – суцільними основними лініями товщиною s; 
 елементи, зображені спрощено зовнішніми обрисами, зубчаті колеса, черв’яки, зірочки, шківи, 
кулачки – суцільними тонкими лініями товщиною s/2; 

 контури виробу, в які вписана схема, – суцільними тонкими лініями товщиною s/3. 
Взаємне розміщення елементів на схемі повинно відповідати певному положенню (вихідному, 

робочому і т. п.). Допускається зображувати крайні положення елемента на схемі тонкими штрих-
пунктирними лініями з двома крапками. 

Допускається на кінематичній схемі переносити елементи вгору або вниз від дійсного положення, 
виносити їх за контур виробу, не змінюючи положення, і повертати в положення, найбільш зручне для 
зображення. 

Характеристики і параметри кінематичних елементів допускається поміщати в перелік елементів у 
вигляді таблиці. 

Літерні коди найбільш розповсюджених елементів механізмів, встановлені ГОСТ 2.703 - 68(81): 
 А – механізм (загальне позначення); 
 В – вал; 
 С – елементи кулачкових механізмів (кулачок, штовхач); 
 Е – різні елементи; 
 Н – елементи механізмів із гнучкими ланками (ремінь, ланцюг); 
 К – елементи важільних механізмів (коромисло, кривошип, куліса, шатун); 
 М – джерело руху (двигун); 
 Р – елементи мальтійських і храпових механізмів; 
 Т – елементи зубчатих і фрикційних механізмів (зубчате колесо, зубчата рейка, зубчатий сектор, 
черв’як); 

 X і Y – муфти, гальма. 
На структурній схемі зображують усі основні функціональні частини виробу (елементи, пристрої) і 

основні взаємозв’язки між ними. На структурній схемі повинні бути вказані найменування кожної 
функціональної частини виробу, якщо для її позначення застосована проста геометрична фігура. При 
цьому найменування, як правило, вписують усередину цієї фігури. 

На функціональній схемі зображують функціональні частини виробу, які приймають участь у 
процесі, що ілюструється схемою, і зв’язки між цими частинами. Функціональні частини зображують 
простими геометричними фігурами. Для передачі більш повної інформації про функціональні частини 
всередині геометричної фігури допускається розміщувати відповідне позначення або надпис. 

На функціональній схемі повинні бути вказані найменування всіх зображених функціональних 
частин. Для найбільш наочного уявлення про процеси, які ілюструються функціональною схемою, 
позначення функціональних частин потрібно розміщувати в послідовності їх функціонального зв’язку. 
Допускається, якщо це не порушує наочності представлення процесів, враховувати дійсне розміщення 
функціональних частин. 

Читання кінематичної схеми треба починати від двигуна, який дає рух усім основним деталям 
механізму, і йти поступово по ходу передачі руху. 
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Додаток А. Календарний план узгоджень документів дипломного проекту бакалавра 
 
Подання заяви завідувачу кафедри на тему дипломного проекту; узгодження теми та призначення 

керівника проекту           до 15 лютого.  
Затвердження завдання на дипломний проект завідувачем кафедри   до 25 лютого. 
Пред’явлення готового проекту         до 30 травня. 
Перевірка пояснювальної записки та креслень у консультантів та керівника, отримання відгуку 

керівника             до 5 червня. 
Пред’явлення завідувачу кафедри пояснювальної записки, креслень, відгуку та отримання дозволу на 

захист; отримання рецензії на проект згідно з направленням; узгодження дати захисту, черговості, 
оформлення випускних документів деканату (з секретарем ДЕК)   за тиждень до захисту. 

Передача ДЕК документів проекту         за три дні до захисту. 
Захист проекту          друга половина червня. 
Оформлення розрахункових документів підрозділів інституту   до 30 червня. 
Отримання диплому бакалавра        червень-липень. 
(останні зміни та доповнення див. на сайті кафедри www.naeps.kpi.ua) 
 

http://www.naeps.kpi.ua/
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Додаток Б. Календарний план узгоджень документів дипломного проекту спеціаліста 
 
Подання заяви завідувачу кафедри на тему дипломного проекту; узгодження теми та призначення 

керівника проекту            до 20 травня. 
Оформлення попереднього завдання на дипломний проект     1 червня. 
Завдання на проектні роботи в ході переддипломної практики    7 вересня. 
Залік переддипломної практики за матеріалами проекту     1 листопада. 
Затвердження завдання на дипломний проект завідуючим кафедрою   до 10 жовтня. 
Виконання проекту          листопад, грудень, січень. 
Перевірка готових пояснювальної записки та креслень у консультантів та керівника; отримання 

відгуку керівника           до 15 січня. 
Попередній захист          15...25 січня. 
Пред’явлення завідувачу кафедри пояснювальної записки, креслень, відгуку та отримання дозволу на 

захист           за тиждень до захисту. 
Отримання рецензії на проект згідно з направленням; узгодження дати захисту, черговості, 

оформлення випускних документів деканату (з секретарем ДЕК)      за тиждень 
до захисту. 

Передача ДЕК документів проекту         за три дні до захисту. 
Захист проекту           лютий. 
Оформлення розрахункових документів підрозділів інституту    до 1 березня. 
Отримання диплому спеціаліста        березень. 
(останні зміни та доповнення див. на сайті кафедри www.naeps.kpi.ua) 
 
 

http://www.naeps.kpi.ua/
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Додаток В. Завдання на дипломний проект бакалавра 
____________________________________________________________________ 

Форма ДП-3 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

Приладобудівний факультет 

Кафедра «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи» 

Напрям підготовки 0909. Прилади 

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 
        Завідувач кафедри 
        _________ проф. Порєв В. А 
        «___» ____________ 201…р. 
 

ЗАВДАННЯ 

на дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня 

«БАКАЛАВР» 

студенту ______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема проекту «________________________________________________» 

затверджена наказом по університету від «__» ________ 201...р. №______ 

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) «__» ________ 201...р. 

3. Вихідні дані до проекту 

3.1 

.... 

4. Перелік питань, які мають бути розроблені 

4.1 Розрахунково-конструкторський розділ 

... 

4.2 Економічний розділ  

... 
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5 Перелік графічного матеріалу  

.... 

Усього чотири аркуші формату А1. 

 

6. Консультанти: 

з розрахунково-конструкторських питань ______________________________ 
(вчене звання, ПІБ, посада) 

з економічних питань ____________________________________________ 
(вчене звання, ПІБ, посада) 

7. Дата видачі завдання «___» _________________ 201... р. 

 

 

Керівник дипломного проекту _________ _________________ 
      (підпис)   (ініціали, прізвище) 

Завдання прийняв до виконання _________ _________________ 
      (підпис)   (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примітка 1. Перелік п. 4 формулюється в повному обсязі керівником проекту із попереднім узгодженням (за необхідності) з 

консультантами. Перелік може бути структурований за розділами: основний, економічний (техніко-економічний), охорона 

праці тощо. Формулювання питань повинно починатися словами: «Розробити...», «Обґрунтувати...», «Оптимізувати...», 

«Провести аналіз...», «Розрахувати...». 

 

Примітка 2. Перелік п. 5 включає оригінальні (незапозичені) графічні конструкторські документи: креслення - загального 

вигляду, складальні, монтажні, деталей; схеми – електричні, кінематичні,... комбіновані. 
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Додаток Г. Завдання на дипломний проект спеціаліста 
____________________________________________________________________ 

Форма ДП-3 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

Приладобудівний факультет 

Кафедра «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи» 

Напрям підготовки 0909. Прилади 

Спеціальність 07.0909.02. Наукові, аналітичні та екологічні прилади і 

системи 

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 
        Завідувач кафедри 
        _________ проф. Порєв В. А 
        «___»  ____________201…р. 
 

ЗАВДАННЯ 

на дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня 

«СПЕЦІАЛІСТ» 

студенту ________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема проекту «________________________________________________» 

затверджена наказом по університету від «__»________ 201...р. №_______ 

2. Термін здачі студентом закінченого проекту «__» ________ 201...р. 

3. Вихідні дані до проекту 

3.1 

3.2 

.... 

4. Перелік питань, які мають бути розроблені 

4.1 Розрахунково-конструкторський розділ 

... 
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4.2 Метрологічний розділ 

... 

4.2 Економічний розділ 

... 

4.4 Розділ охорони праці та навколишнього середовища 

... 

5 Перелік графічного матеріалу  

.... 

Усього шість аркушів формату А1. 

6. Консультанти: 

з розрахунково-конструкторських питань ______________________________ 
(вчене звання, ПІБ, посада) 

з економічних питань ____________________________________________ 
(вчене звання, ПІБ, посада) 

з питань охорони праці ___________________________________________ 
(вчене звання, ПІБ, посада) 

7. Дата видачі завдання «___» _________________ 201... р. 

 

 

Керівник дипломного проекту _________ _________________ 
      (підпис)   (ініціали, прізвище) 

Завдання прийняв до виконання _________ _________________ 
      (підпис)   (ініціали, прізвище) 

 

 

 
Примітка 1. Перелік п 4. формулюється в повному обсязі керівником проекту з попереднім узгодженням (за необхідності) з 

консультантами. Перелік може бути структурований за розділами: основний, економічний (техніко-економічний), охорона 

праці тощо. Формулювання питань повинно починатися словами: «Розробити...», «Обґрунтувати...», «Оптимізувати...», 

«Провести аналіз...», «Розрахувати...». 

 

Примітка 2. Перелік п. 5 включає оригінальні (незапозичені) графічні конструкторські документи: креслення – загального 

вигляду, складальні, монтажні, деталей; схеми – електричні, кінематичні,... комбіновані. 
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Додаток Д. Календарний план-графік виконання дипломного проекту 
____________________________________________________________________ 

 
Форма ДП-4 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керівник дипломного проекту 
________    ________________ 
(підпис)   (ініціали, прізвище) 

«___» ____________ 201 _ р. 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК 

виконання дипломного проекту 

студентом _____________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

№ 1 
Назва етапів роботи та питань, які мають бути розроблені відповідно до завдання 
…. 
…. 

Термін виконання Позначки керівника про виконання завдань 

№ 2 
Назва етапів роботи та питань, які мають бути розроблені відповідно до завдання 
…. 
…. 

Термін виконання Позначки керівника про виконання завдань 

№ 3 
Назва етапів роботи та питань, які мають бути розроблені відповідно до завдання 
…. 
…. 

Термін виконання Позначки керівника про виконання завдань 

№… 
Назва етапів роботи та питань, які мають бути розроблені відповідно до завдання 
…. 
…. 

Термін виконання Позначки керівника про виконання завдань 
 

       Студент  ______________ 
          (підпис)  

 
____________________________________________________________________ 
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Додаток Е. Титульний аркуш пояснювальної записки дипломного проекту бакалавра 
Форма ДП-2 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

Приладобудівний факультет 

Кафедра «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи» 

 

       До захисту допущено 
       Завідувач кафедри 
       __________ проф. Порєв В.А. 
       « ___ » _____________ 201 __ р. 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

з напряму підготовки – 0909. Прилади 
на тему:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Студент групи _______   _________________________________   __________ 
          (шифр групи)  (прізвище, ім’я, по батькові)    (підпис) 

Керівник проекту _______________________________________   __________ 
(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)     (підпис) 

Консультанти: 

Розрахунково-конструкторський розділ 
______________________________   __________
(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)   (підпис) 

Економічний розділ _____________________________________   __________ 
(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)   (підпис) 

 

 

Київ – 201 __ 
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Додаток Ж. Титульний аркуш пояснювальної записки дипломного проекту спеціаліста 
Форма ДП-2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

Приладобудівний факультет 

Кафедра «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи» 

 

       До захисту допущено 
       Завідувач кафедри 
       __________ проф. Порєв В.А. 
       « ___ » _____________ 201 __ р. 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 

зі спеціальності – 07.0909.02. Наукові, аналітичні та екологічні прилади і 

системи 

на тему:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Студент групи _______   _________________________________   __________ 
          (шифр групи)  (прізвище, ім’я, по батькові)    (підпис) 

Керівник проекту _______________________________________   __________ 
(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)     (підпис) 

Консультанти: 

Розрахунково-конструкторський розділ 
______________________________   __________
(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)   (підпис) 

Економічний розділ _____________________________________   __________ 
(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)   (підпис) 

Розділ охорони праці та навколишнього середовища 
______________________________   __________
(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)   (підпис) 

Київ – 201 __ 
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Додаток И. Відгук керівника дипломного проекту 
Форма ДП-5 

 
ВІДГУК 

керівника дипломного проекту (роботи) 

освітньо-кваліфікаційного рівня «_______________» 
(назва ОКР) 

виконаного на тему: _____________________________________________  
______________________________________________________________  

 
студентом _____________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 
(складається в довільній формі із зазначенням: головної цілі дипломного проекту, в інтересах або на 
замовлення якої організації він виконаний (в рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ 
тощо); відповідності виконаного ДП завданню; ступеню самостійності при виконанні ДП; рівня 
підготовленості дипломника до прийняття сучасних рішень; умінь аналізувати необхідні літературні 
джерела, приймати правильні (інженерні, наукові)  рішення, застосовувати сучасні системні та 
інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати 
результати експерименту; найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, апробації їх 
(участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо); загальної 
оцінки виконаного ДП, відповідності якості підготовки дипломника вимогам ОКХ і можливості присвоєння 
йому відповідної кваліфікації; інші питання, які характеризують професійні якості дипломника) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник дипломного проекту 
    _______________________   ___________   ________________________ 

(посада, вчені звання, ступінь)         (підпис)  (ініціали, прізвище)
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Додаток І. Направлення на рецензію 
 

Форма ДП-6 

 
НАПРАВЛЕННЯ НА РЕЦЕНЗІЮ 

 

Шановний ______________________________________________________ 
(вчене звання, прізвище та ініціали рецензента) 

Прошу Вас до «___» _____________ 201 _ р. підготувати й надати рецензію  
(дата надання рецензії) 

на дипломний проект студента ___________________________________________ 
(ПІБ) 

на тему _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Завідувач кафедри НАЕПС   ______________    проф. Порєв В. А. 
(підпис) 

« ___ » __________ 201 __ р. 
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Додаток К. Рецензія на дипломний проект 
Форма ДП-7 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на дипломний проект 

освітньо-кваліфікаційного рівня « _______________ » 
(назва ОКР) 

виконаний на тему:  

студентом ________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

(складається в довільній формі з зазначенням: відповідності дипломного проекту затвердженій темі та 

завданню; актуальності теми; реальності проекту (його виконання на замовлення підприємств, 

організацій, за науковою тематикою кафедри, НДР тощо); глибини техніко-економічного обґрунтування 

прийнятих рішень; ступеня використання сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних та 

інженерних технологій; оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів; правильності 

розрахунків і конструкторсько-технологічних рішень; наявності і повноти експериментального (фізичного 

або математичного) підтвердження прийнятих рішень; якості виконання пояснювальної записки, 

відповідності креслень вимогам ДСТУ, ЕСКД; можливості впровадження результатів; недоліків ДП; 

оцінки ДП за 4-бальною системою і можливості присвоєння дипломнику:  

- для ОКР бакалавр – кваліфікації «Бакалавр» зі спеціальності «Наукові, аналітичні та екологічні прилади i 

системи»; 

- для ОКР спеціаліст – кваліфікації «Інженер-електронік» зі спеціальності «Наукові, аналітичні та 

екологічні прилади і системи». 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент _______________________   ___________   _________________ 
(посада, вчене звання, ступінь)    (підпис)   (ініціали, прізвище)  

Печатка установи, організації рецензента 

(тільки для зовнішньої рецензії) 
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Додаток Л. Реферат 

 

Реферат (зразок) 

Дипломний проект, пояснювальна записка 98 с., 11 рисунків, 4 таблиці, 28 джерел. 

 

Розробка портативного вимірювача концентрації діоксиду вуглецю у викидах 

карбюраторних бензинових двигунів. Досліджені методи аналізу викидів карбюраторних 

двигунів. Вибрані – метод інфрачервоної сорбції в спектральному діапазоні 4,3 мкм і 

фотоелектричного перетворення випромінювання, однопроменева оптична система з 

просторово-часовим розділенням та вимірювальне коло з логометричним алгоритмом 

обчислення. Застосовані: спеціальний тепловий випромінювач, інтерференційні фільтри, 

піроелектричний фотоприймач, цифрова обробка сигналів великими інтегральними 

схемами, корекція нелінійності характеристики цифровим автоматом, трьохрозрядний 

індикатор. Розроблена малогабаритна конструкція приладу. 

 

 

ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ, ВИКИДИ АВТОМОБІЛІВ, КОНЦЕТРАЦІЯ, ІНФРАЧЕРВОНА 

СОРБЦІЯ, СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ, ЦИФРОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ. 
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Додаток М. Вимоги до побудови, викладення та оформлення технічного завдання 
1. Технічне завдання на розробку засобів вимірювання повинно складатись із таких розділів: 

 наіменуваня та область застосування; 
 підстави для розробки; 
 мета та техніко-економічне обгрунтування розробки; 
 джерела розробки; 
 технічні вимоги; 
 етапи розробки; 
 порядок контролю та прийому. 

У залежності від призначення розроблюваних засобів вимірювань, умов їх виготовлення та 
експлуатації допускається змінювати структуру технічного завдання, об’єднуючи окремі розділи та 
додаючи нові. 

2. У розділі «Найменування та область застосування» вказують найменування розроблюваних засобів 
вимірювань, дають коротку характеристику області та умов їх застосування (зразкові, робочі, стаціонарні, 
переносні, лабораторні, призначені для роботи в польових умовах, в гарячих цехах, у вакуумі, такі, що 
встановлюються в інші об`єкти як комплектуючі вироби та ін.) 

3. У розділі «Мета та техніко-економічне обгрунтування розробки» вказують: 
 конкректне функціональне призначення засобів вимірювань; 
 наявність вітчизняних та зарубіжних аналогів та неможливість чи недоцільність використання 
їх застосування за даним призначенням; 

 прогнозну потребу в даних засобах вимірювань у основних споживачів. 
4. У розділі «Джерела розробки» наводять перелік науково-дослідних та інших робіт, результати 

яких використовуються в даній розробці, а також перелік зразків чи макетів, на базі яких виконують 
розробку. 

5. У розділі «Технічні вимоги» вказують: 
 вимоги, що визначають показники якості, метрологічні та експлуатаційні характеристики 
засобів вимірювань; 

 вимоги до конструктивного устрою; 
 метрологічні характеристики; вимоги до надійності; 
 вимоги безпеки при монтажі, обслуговуванні, ремонті; 
 вимоги до завадозахищеності; 
 вимоги до забезпечення контролю метрологічних характеристик при виготовленні та 
експлуатації засобів вимірювань, вимоги до засобів та методів перевірки, а у випадку 
відсутності зразкових засобів вимірювань та затверджених методик – вимоги заново 
розроблюваних методик та до розробки технічного завдання на зразкові засоби вимірювань; 

 вимоги до умов застосування та перевірки; 
 додаткові вимоги – дистанційне управління і видача вимірювальної інформації, вимоги до 
узгодженності з каналами зв’язку та ін. 

Технічні параметри засобів вимірювань наводять із допустимими граничними відхиленнями чи 
наводять максимальні та мінімальні їх значення. Окремі вимоги можуть бути записані як такі, що 
підлягають уточненню на певній стадії розробки засобів вимірювань.  При таких уточненнях технічне 
завдання змінам не підлягає. 
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Додаток Н. Загальна методика проектування 
Виконання промислового проекту регламентовано стандартами і суттєво відрізняється від учбового в 

зв’язку з розділенням процесу проектування на етапи попереднього, ескізного та технічного проектування, 
колективним характером праці.  Учбове дипломне проектування має специфічні особливості. У першу 
чергу, це індивідуальний характер праці та значно менші можливості в ряду обмежень, у порівнянні зі 
звичайними для розробок у промисловості.  Разом з тим саме в учбовому проекті можливо в повній мірі 
реалізувати творчий підхід, не стримуваний відомчими та виробничими обмеженнями, створювати 
конкурентоздатні, економічно доцільні, необхідні та корисні суспільству вироби. 

Важливим положенням кваліметричної оцінки як промислового, так і (в ще більшій мірі) учбового 
проекту є вимога: якість виробу, що проектується, повинна бути вища, ніж показники відомих аналогів, 
інакше витрати на нову розробку не мають сенсу. 

Орієнтовний порядок розробки аналітичного засобу вимірювань, який являє собою прилад або 
функціонально завершену частину складного приладу чи системи: 

Вивченя мети проектування, в результаті чого усвідомлюється поле вимірюваних величин, 
функціональне призначення та метрологічні характеристики пристрою, характер і місце його застосування, 
встановлюються області знань, повязані з теорією і практикою побудови аналогічних пристроїв, 
визначаються супутні питання умов експлуатаціі об’єктів, на яких планується застосування пристрою, що 
проектується, їх особливості та енергетичні можливості. 

Збирання інформаціі та огляд літератури, що максимально повно відображає відомості про 
обмеження, обумовлені специфікою об’єкту, уявлення про характер і потужність вхідних та вихідних 
сигналів, форму і числові значення параметрів можливих джерел живлення. 

Формулювання функціонально-технічних, експлуатаційних, економічних, екологічних та інших 
вимог до пристрою, що проектується. Здійснюється за результатами аналізу інформації літературних та 
інших джерел. 

Розробка технічного завдання на проектування з огляду на учбове завдання і з обов’язковими 
доповненнями та уточненнями числових значень параметрів. При написанні технічного завдання потрібно 
визначити, які вимоги критичні, а які не є визначальними, і їх можливо змінити в сторону зменшення, 
зважаючи на те, що завищені вимоги призводять до ускладнення конструкції та збільшення, часом вельми 
суттєвого, вартості розробки. 

Техніко-економічне обгрунтування необхідності проектування нового приладу. Розроблюваний 
пристрій повинен забезпечити найвищі результати в функціональному використанні і, відповідно, 
найменші витрати коштів та суспільної праці під час всіх етапів «життя» виробу – проектуванні, 
виготовленні, експлуатації та кінцевої утилізаціі. Разом з тим, можливо йти на великі витрати нового 
проекту в порівнянні з тимчасовою вигодою малих витрат модернізації діючих виробів, маючи за мету 
суттєве збільшення економічної ефективності в процесі експлуатаціі. Техніко-економічне обгрунтування 
розробляється на підставі технічного завдання на проектування та огляду відомих виробів аналогічного 
призначення. Питання економіки проектувальник повинен тримати в полі зору протягом усіх етапів 
розробки. 

Аналіз стану проблеми. Потребує глибокого вивчення відповідної теорії, всебічного та максимально 
повного перегляду інформаційних джерел («не пройти поруч»). Наслідок аналізу– огляд відомих рішень, їх 
систематизація та порівняльна оцінка, визначення ряду можливих рішень із вибором ідеального кінцевого 
результату з одночасним виділенням головних факторів, що заважають його отримати. Найбільш бажаний 
результат аналізу – нетривіальне, принципово нове рішення проблеми на рівні винаходу. 

Розробка структури. Основою структури вимірювального пристрою є вимірювальне коло, вибране 
відповідно до рішень попереднього етапу, внаслідок дослідження множини концепцій та вибору 
оптимальної чи найбільш раціональної концепції згідно з критеріями, що відповідають цілям проекту. 
Вихідні дані критеріїв – об’єкт аналізу і різновид вимірюваних величин, діапазон і похибки вимірювань, 
динамічні характеристики, ресурси джерел живлення, маса і габарити, вартість виробу і експлуатації. 
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Вибір вимірювальних перетворювачів, що дозволяють реалізувати функції вимірювального кола. 
Сучасний елементний базис згідно з функціональним призначенням поозділяють на такі основні групи: 

 пристрої виділення та перетворення вимірювальної інформації в електричні сигнали, 
 пристрої перетворення електричних сигналів, аналогові та дискретні, 
 пристрої обчислювальної обробки сигналів, 
 відліково-реєстраційні пристрої, 
 виконуючі пристрої. 

Показники нових засобів техніки аналітичних вимірювань залежать від того, в якій мірі, наскільки 
повно задіяні в проекті можливості вищевказаного базису. Загальновідомо, що вимірювальні 
перетворювачі неелектричних величин використовують як первинні перетворювачі, а їх якісні показники в 
значній мірі визначають характеристики виробу в цілому. Невпинно зростаюче коло аналітичних 
вимірювань, різноманіття об’єктів та процесів неможливо задовольнити типовими елементами і 
найчастіше потрібно шукати нові рішення з застосуванням різних методів та оригінальних конструкцій. 
Основа успіху на цьому напрямку – енциклопедична обізнаність розробника з фізичними ефектами, 
методами та конструкціями вимірювальних перетворювачів. 

Розробник системного рівня, тобто вирішуючий не тільки часткові (нехай і важливі) питання, а 
такий, що охоплює всю проблему та шляхи її розв’язання в цілому, повинен досконало володіти арсеналом 
елементів аналогової та дискретної електронної техніки. Якщо первинні вимірювальні перетворювачі 
складають основну «вагову» частину аналітичного засобу, то пристрої електронних перетворень - 
найбільшу його апаратну частину. На методологію проектування електронних перетворювачів суттєво 
впливає розвиток елементної бази. Досягнення сучасної мікроелектроніки, зростання рівня інтеграції 
призвели до розширення номенклатури елементів, стрімкого поліпшення їх загальнотехнічних показників 
(функціональності, надійності, вартості). Новітні інтегральні схеми – від спеціалізованих із вбудованими 
сенсорами-перетворювачами до інструментальних операційних підсилювачів, прецизійних стабілізаторів 
живлення та АЦП – дозволяють відносно просто вирішувати питання електронної обробки, застосовуючи 
типові схемні рішення. 

Ще більші можливості надає розробнику елементний базис обчислювальної цифрової техніки. 
Мікропроцесорні набори, спеціалізовані однокристальні ЕОМ дозволяють проектувати «інтелект» 
приладів, що дає можливість виконання функцій (комплексний аналіз, автокорекція, самодіагностика, 
інваріантність, інтерфейси), які донедавна були доступні тільки на рівні систем. 

Перевірка вибранихої елементів, технічних даних на відповідність вимогам технічного завдання. 
Одночасно з такою перевіркою уточнюють технічне завдання. Можлива поява додаткових вимог та 
числових параметрів, необхідних для подальших розрахунків, деякі вимоги можуть перейти в розряд 
другорядних чи відпасти взагалі. 

Вирішення питань сумісності перетворювачів та їх узгодження. На цьому етапі перевіряють 
сумісність елементів щодо здатності перетворення сигналів, виду енергії сигналів, їх потужності, 
узгодження вихідних і вхідних імпедансів із застосуванням інформаційно-енергетичних критеріїв. 
Стиковка перетворювачів – найважливіший етап синтезу вимірювального засобу, виконуючи який слід 
домагатись оптимального їх вибору, а саме рівновагової інформаційної здатності елементів відповідних 
рангів (вимірювальна низка не повинна мати слабких місць). Для цього потрібно здійснити аналіз умов 
вимірювання та діючих зовнішніх завад, причин виникнення внутрішнього шуму, частотних спектрів 
сигналів та характеристик пристроїв, розрахувати пороги чутливості перетворювачів, які обумовлюють 
інформаційну здатність усього приладу (звичайно, але не завжди, це первинні елементи). 

Унаслідок вирішення проблеми узгодження уточнюється функціональна схема приладу, в разі 
потреби застосовуються додаткові узгоджувальні елементи, формуються вимоги до комплектуючих 
виробів та елементів електроніки.  

Аналіз усієї структури вимірювального засобу, що дозволяє розкласти загальну задачу на окремі 
частини, виділити основні та допоміжні елементи, розподілити норми похибок за елементами, уточнити 
технічне завдання, визначити необхідність модернізації та розробки оригінальних елементів.  
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Розробка оригінальних перетворювачів, необхідна модернізація відомих. Цей етап можна 
розглядати як самостійну проектну задачу, що є складовою частиною технічного завдання на проект. 

Конструювання елементів та виробу в цілому, розробка принципових схем. Виконується згідно з 
діючими стандартами конструювання та технологіями виготовлення засобів вимірювальної техніки. При 
цьому слід діалектично підходити до дотримання вимог стандартів – дія будь-якого стандарта має початок 
і кінець, коли він із позитивного знаряддя з часом перетворюється в таке, що стримує технічний прогрес. У 
цьому разі слід сміливо йти на обгрунтований перегляд застарілих вимог. 

Складання загальної принципової схеми вимірювального засобу. Текстове викладення принципу 
дії та призначення деталей, що виконують нестандартні функції. 

Орієнтовний розрахунок надійності розроблюваного виробу. Для оцінки надійності 
електровимірювальної техніки потрібно обчислювати метрологічну надійність (зміну похибок у часі в 
процесі експлуатації) на відміну від загальноприйнятої оцінки на «відмову». Опис метрологічної 
надійності виконують обмеженням зміни в часі основних метрологічних характеристик – математичного 
очікування і середньоквадратичного відхилення систематичних та випадкових похибок, функцій впливу, 
варіації сигналів чи показів, імпедансів та ін. 

Вибір необхідних характеристик обумовлюється специфікою засобу вимірювання та діючими 
стандартами. Важливим завданням у цьому питанні є розробка математичних моделей процесу зміни в 
часі нормованих похибок в умовах експлуатаціі. 

Експериментальна перевірка проектних рішень. Розробка і виготовлення діючих зразків (апаратне 
моделювання, макетування) окремих вузлів чи всього пристрою в цілому, випробування на 
функціонування, визначення метрологічних характеристик. У разі невідповідності характеристик вимогам 
експериментально досліджуються засоби їх досягнення. 

Розрахунок собівартості та оцінка техніко-економічної ефективності розробки за відповідними 
методиками. 

Виготовлення технічної документації (креслення та текстові документи), яка дає повну уяву про 
будову виробу. 
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Додаток П. Література до виконання проектів 
(наводиться в хронологічному порядку) 
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Измерения в промышленности. Справ. изд. В трех кн. Под ред Профоса П.-М.: Металургия, 1990. -492 с,-
384 с, -344 с. 
Евтихиев Н.Н. и др. Измерение электрических и неэлектрических величин. -М.: Енергоатомиздат, 1990. -
352 с. 
Бриндли К. Измерительные преобразователи. Справочное пособие. -М.: Энергоатомиздат, 1991. -380 с. 
Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IВМ РС. Под ред. У. Томпкинса, 
Дж. Уэбстера. -М.: Мир, 1992.-592 с. 
АШ Ж. и др. Датчики измерительных систем. В двух кн.-М.: Мир, 1992. -480 с, -424 с. 
Гридчин В.А. Физические основы сенсорной электроники, ч. 1. Сенсоры механических величин. Учебное 
пособие. Новосибирск: НГТУ, 1995. 107 с. 
Смердов А., Сторчун Є. Біомедичні вимірювальні перетворювачі. – Л.: Кальварія, 1997. – 111 с. 
Плечистий Д. Є. Датчики. Навч. посібник для ст-в. Житомир: ЖІТІ, 2001 р. 
Дж Фрайден. Современные датчики. Справочник. - М.: Техносфера, 2005. 
 
Тензорезистивні ВП 
Полупроводниковые тензодатчики /Под ред.М.Дина. -М.: Энергия, 1965. -215 с. 
Ильинская Л. С., Подмарьков А. Н. Полупроводниковые тензодатчики. -М.: Энергия, (Б-ка по 
автоматике.Вып 189) 1966 
Анкудинов Д. Т.Мамаев К. Н. Малобазные тензорезисторы сопротивления -М.: Машиностроение, 1968. -
188 с. 
Ильинская Л. С. и др. Высокотемпературные тензорезисторы на основе жаростойких окислов. –М.: 
Энергия, 1973. –70с. 
Эрлер В., Вальтер  Электрические измерения неэлектрических величин полупроводниковыми 
тензорезисторами. -М.:Мир,1974. 
Макаров Р. А. и др. Тензометрия в машиностроении. Справочное пособие /под ред.Макарова Р. А. -М.: 
Машиностроение, 1975. -288 с. 
Ваганов В. И. Интегральные тензопреобразователи. -М.: Энергоатомиздат, 1983.-136с. 
 
Ємнісні ВП 
Карандеев К. В. и др. Емкостные самокомпенсированные уровнемеры. -М.: Энергия, 1966. -133 с. (Б-ка по 
автоматике. Вып 195). 
Бухгольц В. П., Тысевич Э. Г. Емкостные преобразователи в системах автоматического контроля и 
управления. -М.: Энергия, 1972. -79 с. 
Малов В. В и др. Датчики давления на основе кварцевого генератора управляемого емкостным 
чувствительным элементом. Радиотехника, N11, с 44-47,1986. 
 
Індуктивні ВП 
Цукерман Л. Я., Котляр Р. Ю.  Индуктивные преобразователи для автоматизации контроля 
перемещений. -М.: Машиностроение, 1966. -112 с. 
Гомельский Ю. С. Электрические элементы электрогидравлических устройств автоматики. -М.: 
Энергия, 1968.-144 с. ( Б-ка по автомати-ке. Вып.315). 
Шульц Е.Ф.и др. Индуктивные приборы контроля размеров в машиностроении.-М.: Машиностроение, 
1974 -144 с. 
Ямпольский Л. С., Брунштейн Ю. Г. Преобразователи линейных перемещений. -К.: Техника, 1974. -144 с. 
Зарипов М. Ф., Ураксеев М. А. Функциональные преобразователи перемещения. -М.: Машиностроение, 
1976. -133 с. (Б-ка приборостроителя). 
Федотов А. В. Расчет и проектироваение индуктивных измерительных устройств. -М.: Машиностроение, 
1979. -176 с.(Б-ка приборостроителя). 
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Русин Ю. С. Проектирование индуктивных элементов приборов. -Л.: Машиностроение, 1981. -172 с. 
Конюхов Н. Е и др. Электромагнитные датчики механических величин. -М.: Машиностроение, 1987. -
256 с. 
 
Магнітопружні ВП 
Гинзбург В. Б.  Магнитоупругие датчики. -М.: Энергия, 1970. -72 с. 
Гуманюк М. Н.  Магнитоупругие датчики в автоматике. -К.: Техніка, 1972.-260 с. 
Рыбальченко Ю. И.  Магнитоупругие датчики крутящего момента. -М.: Машиностроение, 1981. -
128 с.(Б-ка приборостроителя). 
 
Гальваномагнітні ВП 
Кобус А., Тушинский Я. Датчики Холла и магниторезисторы. -М.: Энергия, 1971. -352 с. 
Хомерики О. К. Применение гальваномагнитных датчиков в устройствах автоматики и измерений. -М.: 
Энергия, 1971. -110 с.(Б-ка по автоматике. Вып 446). 
Хомерики О. К. Гальваномагнитные датчики в приборостроении. -Приборы и системы управления, 1972, 
N7, с 13-15. 
Хомерики О. К. Гальваномагнитные элементы и устройства автоматики и вычислительной техники. -
М.: Энергия, 1975. -176 с. 
Котенко Г. И. Магниторезисторы. -Л.: Энергия, 1972. -80 с. 
Викулин И., М., Викулина Ч., Ф., Стафеев В., И.  Гальваномагнитиыс приборы. М.: Радио и связь, 1983. 
Бгиазарян Г. А., Стафеев В. И. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение. — М.: Радио и 
связь. 1987.— 88 с. 
 
П’єзоелектричні ВП 
Глозман И. А., Власов П. В. Применение пъезокерамики. -М.: Знание, 1970. -47 с. 
Смажевская Е. Г., Фельдман Н. Б. Пьезоэлектрическая керамика. -М.: Соврадио, 1971 .-199 с. 
Плужников В. М., Семенов В. С. Пьезокерамические твердые схемы. — М.: Энергия,1971.—168 с. 
Яффе Б. и др. Пьезоэлектрическая керамика. -М.: Мир, 1974. 
Губкин А. Н. Электреты. — М.: Наука, 1978. — 191 с. 
Морозов А. И., Проктов В. В., Станковскии Б. А. Пьезоэлектрические преобразователи радиоэлектронных 
устройств. М.: Радио и связь, 1981. 
Трофимов А. И. Пьезоэлектрические измерительные преобразователи в атомной технике. -М.: 
Энергоатомиздат, 1983. 
Красильников В. А., Крылов В. В. Поверхностные акустические волны. М.: Знание, 1985. 
Шермергор Т. Д., Стрельцова Н. Н. Пленочные пьезоэлектрики. -М.: Радио и связь, 1986. -136 с. 
Речицкий В. И. Акустоэлектронные радиокомпоненты. М.: Радио и связь, 1987. 
Малов В. В. Пьезорезонансные датчики.- М.: Энергоатомиздат, 1989.-272 с. 
Лущейкин Г.А. Полимерные пьезоэлектрики. –М.:Химия, 1990. (электреты) 
 
Електрохімічні ВП 
Речниц Г. А. Электроанализ при контролируемом потенциале. -Л.: Химия, 1967. 
Боровков В. С., Графов Б. М. Электрохимические  преобразователи первичной информации. -М.: 
Машиностроение, 1969. 
Каптеря В. М., Казаков А. В. и др. Потенциометрические и титрометрические приборы. -М.: 
Машиностроение, 1970. 
Делимарский Ю. К., Скобец Е. М. Полярография на твердых электродах.-К.: Техника, 1970. 
Брук Б. С. Полярографические методы. -М.: Энергия, 1972. 
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Альперин В. З. и др. Современные электрохимические методы и аппаратура для анализа газа в 
жидкостях и газовых смесях. -М.: Химия, 1975. 
Дамаскин Б. Б., Петрий О. А. Электрохимия. -М.: Высшая школа, 1987. 
Багоцкий В. С. Основы электрохимии. -М.: Химия, 1988. 
 
Теплові ВП 
Гордов А. М.  Основи пирометрии. –М.: Металургиздат, 1964. 
Геращенко О. А., Федоров В. Г.  Тепловые и температурные измерения. -К.: Наукова думка, 1965.-304 с. 
Коленко Б.А. Термоэлектрические охлаждающие приборы. -Л.:Наука, 1967.-283 с.  
Покорный Е. Г., Щербина А. Г. Расчет полупроводниковых охлаждающих устройств. -М.: Наука, 1969.-
205 с. 
Венгеровский Л. В., Вайнштейн А. Х. Системы термостатирования в радиоэлектронике. -М.: Энергия, 
1969. 
Сосновский А. Г., Столярова Н. И. Измерение температур.-М.:ИС, 1970. -258с. 
Кейн В. Н. Конструирование терморегуляторов.-М.: Сов. радио, 1971. 
Геращенко О. А. Основы теплометрии. -К.: Наукова думка, 1971.-192 с. 
Попов В. С. Электротепловые преобразователи в вычислительной технике. -К.: Техника, 1971.-148 с. 
Датчики для измерения температуры в промышленности. /Самсонов Г. В. и др -К. Наукова думка, 1972. -
224с. 
Чистяков С. Ф., Радун Д .В. Теплотехнические измерения и приборы. -М.: Высшая школа, 1972. 
Зорин И. В., Зорина З. Я.  Термоэлектрические холодильники и генераторы. -Л.: Енергия, 1973.-136 с. 
Шефшель Н. Т. Терморезисторы. -М.:Наука, 1973.-416с. 
Минкин С. Б., Шашков А. Г. Позисторы. —М.: Энергия, 1973. — 89 с. 
Кривоносов А. И. Полупроводниковые датчики температуры.-М.:Энергия, 1974. 
Коротков П. А., Лондон Г. Е. Динамические контактные измерения тепловых величин. -Л.: 
Машиностроение, 1974. 
Данилевский С. К. Высокотемпературные термопары.-М.: Металургия,1977. 
Преображенский В. П. Теплотехнические измерения и приборы .-М.: Энергия, 1978.-704 с. 
Приборы для измерения температуры контактным способом. Справочник /под ред. Бычковского Р. В .-
Львов: Вища школа, 1978.-208 с. 
Бычковский Р. В. Контактные датчики температуры. -М.: Металлургия,1978. -240 с. 
Кузнецов Н О., Чистяков В. С. Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям. -М.: 
Энергия,1978. 
Новак В. К., Гаврилова Н. Д., Фельдман Н. Б. Пироэлектрические преобразователи. -М.: Советское радио, 
1979. — 177 с. 
Линевег Ф. Измерение температур в технике. Справочник. -М.: Металлургия, 1980. -542 с. 
Свет Д. Я. Оптические методы измерения истинных температур. -М.: Наука, 1982. 
Зайцев Ю. В., Громов В. С., Григораш Т. С. Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи.-
М.:Радио и связь, 1985. 
Олейник Б. Н. Приборы и методы температурных измерений. -М.: Изд-во стандартов, 1987. 
Поскачей А. А., Чубаров Е. П. Оптико-электронные системы измерения температуры. -М.: 
Энергоатомиздат, 1988. 
 
Оптико-електронні ВП. 
Гуревич М. М. Введение в фотометрию. – М.: Энергия, 1968. – 243 с. 
Приемники инфракрасного излучения/ Ж. Шоль, И. Марфан, М. Mюнш др.:Пер. с франц.- М.: Мир, 1969.- 
283 с. 
Амброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов.-М.:Сов.радио, 
1970.-392с. 
Кременчугский Л. С. Сегнетоэлектрические приемники излучения.- Kиїв.: Наукова думка. 1971. - 234 с. 
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Папулис А. Теория систем и преобразований в оптике. –М.: Мир, 1971. –495 с. 
Изнар А. Н., Павлов А. В., Федоров Б. Ф. Оптикоэлектронные приборы космических аппаратов. – М.: 
Машиностроение, 1972. – 368 с. 
Павлов А. В., Черников А. И. Приемники излучения автоматических оптико-электронных приборов.- М.: 
Энергия, 1972. - 240 с. 
Хадсон Р. Инфракрасные системы. – М.: Мир, 1972. – 534 с. 
Аксененко М. Д., Красовский Е. А. Фоторезисторы. ЭРА, вып 27.-М.: Соврадио, 1973.-56 с. 
Катыс Г. П. Оптико-электронная обработка информации. – М.:Машиностроение, 1973. – 448с. 
Павлов А. В. Оптикоэлектронные приборы (Основы теории и расчета). -М.: Энергия, 1974. – 360 с. 
Фотоэлектрические преобразователи информации ⁄под ред Преснухина Л. Н. -М.: Машиностроение, 1974. 
– 376 с. 
Эпштейн М. И. Измерения оптического излучения в электронике. М.: Энергия, 1975. –248 с. 
Литвинов В. С., Рохлин Г. Н. Тепловые источники оптического излучения (Теория и расчет).- М.: 
Энергия,1975.– 248с. 
Мосс Т., Баррел Г., Эллис Б. Полупроводниковая оптоэлектроника; Пер. с англ. - М.: Мир, 1976. - 431 с. 
Борисов В. Б. Инфракрасные измерения. М.: Энергия, 1976. 
Берковский А. Г., Гаванин В. А, Зайдель Н. Н. Вакуумные фотоэлектронные приборы. -М.: Энергия, 
1976.- 344 с. 
Сакин И. Л. Инженерная оптика. Л.: Машиностроение, 1976. – 288 с. 
Бузанова Л. К., Глиберман А. Я. Полупроводниковые фотоприемники. МРБ, вып.902. -М.: Енергия, 1976. 
64 с. (I-U). 
Аблеков В. К., Зубков П. И., Фролов А. В. Оптическая и оптико-электронная обработка информации. – 
М.: Машиностроение, 1976. – 256 с. 
Полторапавлова Г. С., Удалов Н. П. Фоторезисторы. - М.: Энергия, 1977. - 150 с. 
Якушенков Ю. Г. Основы оптико-электронного приборостроения. Учебник для вузов. –М.: Сов. радио, 
1977, - 272 с. 
Мирошников М. М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. Уч. пособие для вузов. –Л.: 
Машиностроение, 1977. – 600 с. 
Ллойд Дж. Системы тепловидения. – М.: Мир, 1978. – 415 с. 
Т. Бураковский, Е. Гизиньский, А. Саля. Инфракрасные излучатели. -Л.: Энергия, 1978. 
Богданов Э. О. Фоторезисторы и их применение. - Л.:Энергия, 1978. - 143 с. 
Секен К, Томпсет М. Приборы с переносом заряда: Пер, с англ -Мир, 1978.- 328 с. 
Полупроводниковые формирователи сигналов изображения: Пер. с aнгл.Под ред. П. Иеспорса, Ф. Ван де 
Виде и М. Уайта.-М.: Мир, 1979,- 573 с. 
Новак В. К., Гаврилова Н. Д., Фельдман Н. Б. Пироэлектрические преобразователи. — М.: Советское 
радио, 1979. — 177 с. 
Оптическая обработка информации. Применения. Под ред. Кейсесента Д. – М.: Мир, 1980. – 349 с. 
Криксунов Л. З. Справочник по приборам ИК техники. К., 1980. 
Порфирьев Л. Ф. Теория оптико-электронных приборов и систем :Уч. пособие для вузов. – Л.: 
Машиностроение, 1980. – 272 с. 
Згурский В. С., Лисыцин Б. Л. Элементы индикации. Справочник. - М.: Энергия. 1980. 
Приборы с зарядовой связью: Пер.с англ./Под ред. Д. Хоувза и Д. Моргана.-М.: Энергоиздат, 1981.- 376 с. 
Геда Н. Ф. Измерение параметров приборов оптоэлектроники⁄ Под ред С.В. Свечникова. – М.: Радио и 
связь, 1981. - 368 с. 
Левитин И. И. Применение ИК техники в народном хозяйстве. М.: Энергоиздат, 1981. 
Павлов А. В. Оптико-электронные приборы. М.: …..1982.  
Коган Л. М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды. М.: Энергоатомиздат, 1983. 
Анисимова И. Д. и др. Полупроводниковые фотоприемники: Ультрафиолетовый, видимый и ближний ИК 
диапазоны спектра /Под ред. Стафеева. -М.: Радио и связь, 1984. - 216 с. 
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Иванов А. И. и др. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы: Справочник/ под ред Горюнова Н. Н. - 
М.: Энергоатомиздат, 1984. -184 с. 
Аксененко М. Д., Бараночников М. Л., Смолин О. В. Микроэлектронные фотоприемные устройства.-М.: 
Энергоатомиздат, 1984.-209 с. 
Ишанин Г. Г. Приемники излучения оптических и оптикоэлектронных приборов. -Л.: Машиностроение, 
1986. -175 с. 
Москалев В. А. Теоретические основы оптико-физических исследований: Уч. пособие для вузов. – Л.: 
Машиностроение, 1987, -318 с. 
Аксененко М. Д, Бараночников М. Л. Приемники оптического излучения. Справочник. -М.: Радио и связь, 
1987. -296 с. 
Основы оптоэлектроники.-М.: Мир, 1988 (Япония) 
Ишанин Г. Г. и др. Источники и приемники излучения: уч.пособие. СПб.:Политехника, 1991.-240 с. 
Пресс Ф. П. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью. — М.: Радио и связь, 1991, -264 с. 
 
Середовище 
Кальверт Дж.,Питтс Дж.  Фотохимия. –М.: Мир, 1968.(спектры) 
Крылова Т. Н.  Интерференционные покрытия. -Л.: Машиностроение, 1973. -224 с. 
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