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ПЕРЕДМОВА
Проведення власного наукового дослідження та захист його
результатів є одним із обов’язкових елементів навчального процесу у вищій школі. Зважаючи на певні особливості цієї форми
навчання порівняно із лекційним, практичними чи лабораторними заняттями, доцільним є її належне методичне забезпечення.
Цей посібник укладено з метою допомогти студентові у самостійній діяльності та забезпечити ефективне використання його
робочого часу під час виконання науково-дослідної роботи, яка
не є чітко визначена розкладом занять.
Першим етапом у формуванні професійних здібностей студента є курсова робота, яка сприяє формуванню початкових навиків
наукового пошуку та забезпечує глибше розуміння закономірностей фізичних законів, особливостей наукового мислення. Традиційно на фізичному факультеті курсові роботи виконують упродовж третього та четвертого років навчання. Студенти молодших
курсів мають змогу відвідувати засідання наукових гуртків.
Магістерські та дипломні роботи є особливими формами навчальної науково-дослідної роботи, які відіграють визначальну
роль у фаховій підготовці студентів-фізиків з урахуванням досягнень наукових шкіл на факультеті та тенденцій розвитку сучасної фізичної науки.
Кваліфікаційна робота спеціаліста чи магістра є випускними
завершеними працями, що мають певну наукову новизну і ґрунтуються на використанні сучасних методів досліджень. Вони виявляють уміння працювати з науковою літературою, рівень освоєння методик теоретичних розрахунків чи фізичного експерименту,
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здатність самостійно опрацьовувати результати проведених досліджень, робити власні висновки. Саме висока оцінка магістерської чи дипломної роботи часто є підставою для вибору майбутньої діяльності як науковця.
Якісна студентська наукова праця також неможлива без співтворчості студента-дослідника та викладача. Місце та роль наукового керівника у процесі виконання науково-дослідної роботи
студента також є предметом обговорення на сторінках цього
видання.
Посібник може бути методологічною основою для якісного
виконання та оформлення студентських наукових праць на фізичному факультеті. Його матеріали можна використовувати й
під час підготовки та проведення засідань наукових гуртків, написання рефератів, тез доповідей на студентських конференціях.
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1.1. Виконання та захист курсової роботи

1. КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ
РОБОТИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Згідно з чинними навчальними планами підготовки бакалаврів студенти фізичного факультету на третьому та четвертому
курсах виконують та захищають курсові роботи. Підготовка спеціалістів здійснюється на п’ятому курсі і завершується захистом
дипломної роботи. Магістрів готують у дворічній магістратурі,
завершуючи навчання захистом магістерської роботи.
Курсова робота є важливим етапом у процесі підготовки бакалаврів, її виконання сприяє набуттю початкового практичного
досвіду в плануванні та проведенні власних наукових досліджень.
Дипломна робота спеціаліста розвиває навики ведення самостійної дослідницької роботи, дає змогу освоїти методику і техніку експерименту, навчає проводити необхідні розрахунки.
Магістерська робота має вирізнятися актуальністю та науковою новизною теми, використанням сучасних методів досліджень, бути завершеною працею, що має практичне чи теоретичне значення.
Кваліфікаційні роботи спеціаліста та магістра є завершальним етапом навчальної та науково-дослідної роботи студента перед отриманням відповідного кваліфікаційного рівня. Виконання
цих кваліфікаційних робіт засвідчує якість теоретичної, практичної і професійної підготовки випускника.
Порядок виконання і захисту курсової та кваліфікаційної роботи регламентується положенням «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (Наказ МОН № 161
від 2.06.1993).

Курсова робота допомагає застосовувати одержані студентами за час навчання теоретичні та практичні знання для комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
У курсовій роботі студент має показати свої знання з вивчених
дисциплін та результати пошукової та експериментальної науково-дослідної роботи. Це потребує не лише знань загальної і спеціальної літератури з теми курсової роботи, а й умінь проводити
певні теоретичні та експериментальні дослідження, пов’язувати
питання теорії з практичним використанням, робити узагальнення,
формувати висновки на основі отриманих результатів. Викладач
допомагає правильно організувати науково-дослідну роботу, консультує на всіх етапах її виконання та оформлення результатів.
Традиційно курсова робота має описовий чи описово-експериментальний характер та чітко визначену структуру. Орієнтовний
обсяг курсової роботи має становити 30 друкованих аркушів з
урахуванням вимог щодо оформлення, які описані в наступних
розділах.
Виконання курсової роботи умовно поділяють на такі етапи:
• вибір теми роботи;
• пошук та опрацювання літератури;
• укладання плану курсової роботи;
• проведення теоретичних чи експериментальних досліджень;
• написання та оформлення курсової роботи;
• захист курсової роботи.
Тематику курсових робіт пропонують на розгляд викладачі
кафедри відповідно до програм навчальних дисциплін зі спеціальної підготовки. На початку навчального року теми та керівників курсових робіт затверджують на засіданні кафедри, після чого студенти обирають тему роботи.
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Вибираючи тему, студент консультується з науковим керівником, оцінює можливість продовження досліджень, започаткованих під час роботи студентського наукового гуртка чи обирає
нову тематику досліджень, плануючи подальші наукові пошуки
цього напряму на старших курсах. Після затвердження теми її
зміна чи корегування можливі лише з дозволу наукового керівника за умови достатнього обґрунтування студентом їхньої доцільності.
Термін виконання курсових робіт визначено навчальним
планом. Обравши тему на початку навчального року, студент до
травня має час на виконання та оформлення роботи. Важливо,
порадившись з науковим керівником, ефективно організувати роботу, продумати план її виконання.
Під час підготовки до написання курсової роботи студент
підбирає для вивчення наукові джерела, що стосуються теми курсової. Допомогу у виконанні цього етапу студентові надає науковий керівник та працівники бібліотек. Пошук літератури можна
проводити за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного,
алфавітного), реферативних журналів як в електронному, так і
паперовому вигляді, а також використовуючи мережу Інтернет.
Особливу увагу варто приділити українським та закордонним
науковим журналам, де можна знайти останні результати відповідних наукових досліджень.
Основою курсової роботи, особливо на третьому курсі, є методика опрацювання літератури. Вона ґрунтується на дотриманні
декількох загальних правил:
• спочатку варто ознайомитися з основною літературою, наприклад, підручниками та посібниками, а вже згодом переходити до опрацювання статей, що стосуються конкретних
досліджень;

10

КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

не варто починати роботу з вивчення монографій, які є
складнішими порівняно з підручниками, науковими джерелами;
• потрібно пам’ятати, що хронологічно старші наукові праці
є фундаментальнішими та доступніше написаними порівняно з пізніше опублікованими.
Варто зважати й на те, що процес опрацювання літератури залежить від характеру й індивідуальних особливостей студента —
загальноосвітнього рівня, спеціальної підготовки, ерудиції та
особливостей пам’яті, знання та рівня володіння іноземними
мовами, звичок і працьовитості. Отож, кожен студент має належно організувати роботу з літературою, враховуючи свій тип темпераменту, інтелектуальні особливості та риси характеру. Ці правила слушні й під час виконання дипломної чи магістерської
роботи.
Попереднє ознайомлення з відібраною літературою охоплює
побіжний огляд змісту, читання передмови, анотації. Уважніше
варто опрацювати ті пункти, параграфи чи розділи, що стосуються теми курсової роботи. Особливу увагу потрібно звернути на
ідеї та пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, дискусійні питання, наявність різних поглядів і суперечностей.
Опрацьовуючи літературу, потрібно робити на окремих аркушах паперу конспективні записи, виписки з тексту, цитати або
виділення фрагментів тексту, таблиць чи ілюстративного матеріалу в електронних публікаціях. Для кожного вибраного фрагменту роблять повні бібліографічні записи джерел: автори, назва
книги, видавництво, рік видання, обсяг книги чи назва статті,
назва і номер журналу, номери сторінок, на яких розміщена
стаття. Ці записи будуть потрібні для підготовки списку використаних джерел та відповідних посилань у тексті курсової роботи.
•
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Ознайомлення з літературою слугує основою для укладання
плану курсової роботи. У плані виділяють вступ, основну частину, що містить від двох до чотирьох взаємопов’язаних розділів, які дають змогу повністю розкрити тему дослідження, та
висновки. Складений план студент обговорює з науковим керівником та поправляє його відповідно до зроблених зауважень.
Після опрацювання наукових публікацій відібрані та проаналізовані матеріали вносять до тексту курсової. Далі виконують
теоретичне чи експериментальне дослідження вибраної проблеми, проводять обчислення, готують таблиці та ілюстративний
матеріал (графіки, рисунки, схеми), обґрунтовують та формулюють висновки. Отриманий чорновий варіант курсової роботи доповнюють, уточнюють деякі положення, висновки.
Текст курсової роботи має бути відредагованим та стилістично витриманим як наукове дослідження. Остаточно оформлюють курсову роботу відповідно до вимог, які подані в наступних розділах посібника.
Виконану та належно оформлену курсову роботу за три дні
до захисту студенти здають на кафедру, де її реєструють і скеровують на рецензію науковому керівникові.
У рецензії викладач вказує на позитивні сторони й недоліки
курсової роботи, оцінює ступінь самостійності у проведенні
дослідницької роботи, формулюванні основних положень та
висновків. Також важливо відзначити наявність елементів творчого пошуку та новизни в дослідженні обраної проблематики,
масивність опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо
змісту й правил оформлення роботи. Завершує рецензію висновок щодо допуску до захисту та рекомендована оцінка за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». У випадку незадовільної оцінки курсова робота має
бути перероблена з урахуванням зауважень рецензента. Вдруге
роботу здають уже з попередньою рецензією.
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Перед захистом студент ознайомлюється з рецензією, щоб аргументовано відповісти на зауваження, та готує доповідь тривалістю до 10 хвилин, де має представити основні напрацювання
проведеного дослідження.
Захист курсових робіт проводять відповідно до встановленого деканатом розкладу перед комісією у складі не менше трьох
викладачів кафедри. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних ідей та результатів дослідження, відповіді на запитання членів комісії.
Під час захисту члени комісії оцінюють рівень знань студента
з досліджуваної теми, чіткість відповідей на поставлені запитання, уміння вести наукову дискусію, обґрунтовувати й відстоювати
свій погляд. Підсумкову оцінку комісія ставить, враховуючи
змістовність доповіді та правильність відповідей на поставлені
запитання, також якість оформлення роботи та оцінку, рекомендовану керівником. Оцінку за курсову роботу вносять у відомість
та залікову книжку студента. Повторному захисту курсова робота не підлягає.
Текст курсової роботи можна згодом використати для написання доповіді, реферату, статті тощо. Водночас наукову проблему, досліджувану в курсовій роботі, вартує поглиблювати чи
розширювати й надалі продовжити її вивчення в дипломній чи
магістерській роботі.
1.2. Виконання та захист дипломної роботи
Дипломна робота спеціаліста — це підсумкова кваліфікаційна
робота, яку студент виконує на завершальному етапі навчання у
вищому закладі освіти. Вона є складовою державної атестації,
що виявляє рівень теоретичних знань і практичної підготовки,
здатність до самостійної роботи за спеціальністю, підводить підсумки вивчення навчальних дисциплін та проходження практик,

1. Курсові, дипломні та магістерські роботи у навчальному процесі

13

передбачених навчальними планами підготовки спеціалістів на
фізичному факультеті.
У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи, виконаної студентом на четвертому курсі.
Виконанням, оформленням та захистом дипломної роботи
студент-випускник підтверджує рівень загальної і спеціальної
підготовки. На підставі захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) приймає рішення про присвоєння її
авторові відповідної кваліфікації і видачу диплома спеціаліста.
Головною метою виконання дипломної роботи є вирішення
наукової проблеми, яке ґрунтується на комплексному експериментальному чи теоретичному вивченні об’єкта дослідження,
використанні відповідних методів дослідження та практичному
застосуванні отриманих результатів.
Основні завдання дипломної роботи:
• систематизація, закріплення, поглиблення теоретичних знань
та їхнє застосування для вирішення конкретних наукових
завдань;
• розвиток умінь аналізувати літературу з теми, узагальнювати та логічно викладати матеріал;
• набуття умінь планувати, проводити експеримент та опрацьовувати його результати, робити висновки щодо вирішення проблеми, якій присвячена дипломна робота.
Відповідно до кваліфікаційних вимог під час виконання дипломної роботи студент повинен:
• обґрунтувати актуальність теми, її відповідність до сучасного стану певної галузі фізичної науки та перспектив розвитку;
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показати міцні знання загальнофізичних, професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін, уміння застосовувати їх
для вирішення наукової проблеми з обраної теми;
• уміти відбирати, критично аналізувати монографічні та періодичні видання з теми, систематизувати та опрацьовувати літературу відповідно до мети та завдання дослідження;
• показати уміння та навички в проведенні експерименту,
опрацюванні результатів, володіння комп’ютерним програмним забезпеченням для графічного представлення, математичних обчислень чи програмування;
• уміти узагальнювати результати, пояснювати та обґрунтовувати їх, висловлювати гіпотези, формулювати аргументовані наукові висновки і пропозиції щодо практичного застосування результатів дослідження.
Успішне виконання та оформлення роботи забезпечується
раціональним плануванням, в якому можна виділити такі етапи:
• вибір і затвердження теми дослідження;
• розробка завдання та укладення календарного плану виконання дипломної роботи;
• опрацювання літературних джерел і укладення плану роботи;
• проведення експериментального чи теоретичного дослідження, тобто накопичення фактичного матеріалу та його
опрацювання під час виробничої практики;
• написання першого варіанта тексту роботи та подання його
на перевірку науковому керівникові;
• усунення недоліків, внесення поправок, доповнень, тобто
формування остаточного варіанта тексту та оформлення
його згідно з вимогами до дипломної роботи;
• подання роботи науковому керівникові для отримання відгуку;
•
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подання роботи на кафедру для одержання рецензії на дипломну роботу та допуску до захисту;
• підготовка тексту доповіді та ілюстративного матеріалу для
неї, виступ під час попереднього захисту на кафедрі;
• захист дипломної роботи перед ДЕК.
Тематика дипломних робіт має бути актуальною, сформованою на основі напрямів наукових досліджень кафедри та відповідати навчальному плану. Теми обговорюють і затверджують на
засіданні кафедри на початку навчального року. Студенти обирають запропоновану тему або пропонують свою, обґрунтувавши
доцільність її розробки.
Список тем дипломних робіт студентів-дипломників та наукових керівників затверджує Вчена рада фізичного факультету.
Після того, як тема затверджена, студент разом із науковим
керівником укладає завдання на виконання дипломної роботи та
формує відповідно до розділів дипломної роботи календарний
план — графік виконання (див. додаток А). За необхідності кафедра запрошує консультантів з окремих розділів дипломної роботи, що виконують функції наукового керівника для цього розділу (наприклад: розділу з охорони праці). Прізвища консультантів зазначають у завданні дипломної роботи. Вони перевіряють
відповідні частини виконаної студентом роботи та підписують
титульну сторінку, підтверджуючи належне виконання студентом-дипломником відповідного розділу роботи.
Завдання та календарний план, підписані науковим керівником,
студентом і консультантом, затверджує завідувач випускової кафедри, долучаючи до дипломної роботи. Порушення студентом
календарного плану виконання роботи фіксує науковий керівник,
про що він інформує завідувача кафедри чи, за потреби, деканат
факультету.
•
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Науковий керівник безпосередньо і систематично керує студентом під час написання дипломної роботи, зокрема:
• допомагає розробити план роботи, рекомендує літературу для
вивчення, дає поради щодо вибору методів дослідження;
• стежить за виконанням роботи, проведенням експериментів і розрахунків;
• проводить систематичні консультації;
• аналізує зміст роботи, результати дослідження та висновки, надає рекомендації стосовно доопрацювання роботи;
• інформує на засіданні кафедри про стан виконання дипломної роботи;
• готує відгук на завершену роботу.
Під час консультацій науковий керівник уточнює зі студентом
перелік питань, які підлягають вивченню, визначає необхідну літературу чи інші інформаційні матеріали, планує експеримент,
умови та час його проведення. Своєю чергою, студент інформує
про результати роботи, усунення недоліків, на які вказав керівник, узгоджує терміни виконання роботи. Виконавши роботу, він
готує та узгоджує з керівником текст доповіді, її оформлення та
інформаційне насичення ілюстративним матеріалом.
До захисту дипломної роботи допускають студентів, які дотрималися всіх вимог навчального плану, пройшли і захистили
виробничу практику, подали у визначений термін роботу в деканат, отримали на неї позитивні відгук і рецензію.
Відгук на дипломну роботу пише науковий керівник. У ньому
він дає загальну характеристику роботи, вказує на ставлення студента до її виконання, відзначає ступінь самостійності, уміння
працювати з літературою, новизну та оригінальність вирішених у
роботі питань, рівень оволодіння методологією дослідження, повноту та якість виконаних досліджень, чіткість, аргументованість
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та грамотність викладення матеріалу. Відгук завершує висновок
про допуск дипломної роботи студента до відкритого захисту з
рекомендованою оцінкою за дипломну роботу та присвоєння відповідної кваліфікації.
Рецензентів дипломних робіт затверджує декан факультету
на основі пропозицій випускаючої кафедри.
У рецензії на дипломну роботу має бути вказано на рівень
виконання визначених вимог до дипломної роботи. Від ретельності експертизи, проведеної рецензентом, аргументованості та
повноти висновків великою мірою залежить оцінка дипломної
роботи ДЕКом. Критерієм професіоналізму рецензента є критичний підхід до дипломної роботи, що може стати умовою конструктивної дискусії під час захисту роботи. Рецензент, на підставі вивчення дипломної роботи, висвітлює питання актуальності
обраної теми, її практичної цінності, сильні та слабкі сторони,
переваги та недоліки роботи, звертає увагу на висновки, виділяє
твердження, що викликають сумніви. За потреби в рецензії подають зауваження щодо змісту роботи та висновок про відповідність до встановлених для кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
вимог. Якщо рецензент вважає, що дипломна робота не відповідає
встановленим критеріям і не рекомендує присвоїти студентові
відповідну кваліфікацію, все ж має відзначити і позитивні результати роботи. Підписану рецензію додають до дипломної
роботи в одному примірнику — якщо оцінка роботи позитивна,
та у двох примірниках — якщо негативна.
Критеріями оцінки дипломної роботи є:
• обґрунтованість мети, логічність поставлених завдань та
раціональність їх вирішення;
• наукова новизна результатів вивчення об’єкта і предмета
дослідження;
• надійність методів дослідження;
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використання сучасних методів опрацювання та аналізу інформації;
• ґрунтовність та чіткість висновків, фундаментальна чи
практична цінність результатів дослідження;
• наявність усіх необхідних структурних елементів дипломної роботи та їхня логічна послідовність;
• дотримання правил оформлення та зовнішній вигляд роботи.
За три дні до захисту дипломну роботу із відгуком та рецензією подають в деканат на підпис деканові, який засвідчує допуск студента до захисту дипломної роботи. Захист відбувається
на засіданні ДЕК, яку створюють за наказом ректора. До складу
ДЕКу входять декан факультету, завідувачі кафедр та висококваліфіковані викладачі чи науковці. Головою ДЕКу призначають визначного фахівця в галузі експериментальної чи теоретичної фізики, який не є працівником Львівського національного
університету імені Івана Франка.
Перед захистом дипломної роботи на засіданні ДЕК проводять її попередній захист на кафедрі, що дає змогу науковому
керівникові оцінити рівень виконання роботи та дати необхідні
поради.
Захист дипломної роботи відбувається в усній формі та складається із доповіді (до 10 хвилин) та відповідей на запитання. У
доповіді студент-дипломник має чітко викласти суть роботи,
звернувши особливу увагу на мету та методи досліджень, оцінку
отриманих результатів та обґрунтованість висновків. Під час доповіді можна використовувати комп’ютерну презентацію чи підготовлені таблиці.
Після доповіді слово надають науковому керівникові, за його
відсутності відгук на роботу зачитує секретар. Потім оприлюднюють рецензію, якщо вона містить зауваження, то дипломник
•
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аргументовано відповідає на них. Далі питання задають члени
ДЕКу.
Під час захисту оцінюють чіткість та ґрунтовність доповіді,
відповідей на питання, аргументованість пояснень, уміння слухати, викладати свої думки, вести наукову дискусію. Результати захисту визначають оцінками «відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно». Студентові, який успішно захистив дипломну
роботу, присвоюють кваліфікацію «спеціаліст».
Рішення ДЕК про підсумкову оцінку захисту дипломної роботи приймають на закритому засіданні більшістю голосів членів
комісії, котрі були присутні на захисті. Воно ґрунтується на відгуку наукового керівника, рецензії, доповіді й відповідях студента
на захисті. Поставлені питання, відповіді на них та оцінку дипломної роботи фіксують у протоколах ДЕК, особливо відзначають найкращі роботи, ті, що мають практичну цінність. Після
завершення закритого засідання ДЕК Голова комісії повідомляє
студентам рішення ДЕКу про оцінки захисту дипломних робіт.
Студента, який виконав дипломну роботу вчасно, але отримав під час захисту незадовільну оцінку, відраховують з університету. Йому видають академічну довідку з правом повторного
захисту упродовж трьох років після закінчення вищого навчального закладу. Студентам, які не захистили дипломної роботи із
поважних причин, що підтверджено документально, термін захисту може бути перенесено на наступний період роботи ДЕК.
1.3. Виконання та захист магістерської роботи
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра присвоюють особам,
які на основі кваліфікації бакалавра чи спеціаліста здобули поглиблені спеціальні знання та уміння, достатні для виконання
завдань та обов’язків певного виду професійної діяльності.
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Навчання в магістратурі на фізичному факультеті триває два
роки. Упродовж цього терміна магістрант має оволодіти фундаментальними знаннями, методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, навиками науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності. Підготовка магістра завершується захистом магістерської роботи на засіданні ДЕК.
Відповідно до навчального плану магістрантам щотижня надають не менше чотирьох академічних годин для самостійної
наукової роботи, консультацій з науковим керівником, підготовки та написання магістерської роботи.
Магістерська робота — це кваліфікаційна випускна науководослідна робота, на основі публічного захисту якої присвоюють
академічний ступінь магістра. Виконуючи магістерську роботу,
студент самостійно планує та проводить експеримент чи теоретичні розрахунки, аналізує отримані результати та накопичені
наукові факти, робить висновки щодо наукової цінності та практичного значення проведених досліджень.
Магістерська підготовка часто є передумовою для вступу до
аспірантури та продовження наукових досліджень.
Вибір теми, пошук бібліографічних джерел, планування та
проведення експерименту чи розрахунків, опрацювання та обговорення результатів, написання тексту роботи, правила оформлення та захисту магістерської роботи мають багато спільного як
з дипломною роботою студента, так і з кандидатською дисертацією здобувача наукового ступеня. У науковому сенсі вимоги
до магістерської роботи вищі, ніж до дипломної роботи, однак
нижчі, ніж до кандидатської дисертації.
На відміну від кандидатської дисертації, основними вимогами до якої є оригінальність, наукова новизна і практичне значення роботи, підкріплені опублікованими працями автора, магістерську роботу кваліфікують як навчально-дослідну, в основу
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якої покладено вивчення більш-менш відомих питань чи проблем
сучасної фізики, а тематика та науковий рівень роботи відповідають освітньо-кваліфікаційній програмі навчання в магістратурі.
Методологія виконання магістерської роботи, вимоги до її
оформлення такі самі як і в дипломній роботі, щоправда в магістерській роботі потрібно детальніше підійти до написання вступної частини, розкрити актуальність теми, сформулювати основні
завдання і можливі шляхи їхнього вирішення. Особливу увагу
приділити висновкам, які є логічним завершенням проведеного
дослідження з викладенням основних результатів і реалізації поставлених у вступі завдань. Саме результатами теоретичного та
експериментального дослідження, глибиною їхнього аналізу та пояснень у кваліфікаційній роботі магістрант засвідчує свій рівень
наукової підготовки.
Процес підготовки, виконання, оформлення та захисту магістерської роботи умовно поділяють на кілька етапів.
1. Вибір та затвердження теми. Вже на початку навчання
студенти обирають напрям досліджень згідно зі своєю спеціальністю та науковими інтересами, що були започатковані виконанням курсових робіт, шукають та аналізують наукову літературу.
Цей етап завершується в кінці 9-го семестру виступом на науковому семінарі кафедри чи поданням реферату. На основі цього науковий керівник пропонує тему магістерської роботи на
затвердження кафедри. Керують магістерськими роботами викладачі чи науковці випускаючих кафедр, що мають науковий
ступінь кандидата чи доктора наук, а також фахівці науководослідних інститутів чи підприємств, з якими в університеті є
угода про співпрацю.
Для якісного виконання окремих розділів магістерської роботи можна залучати консультантів з науково-дослідних інститутів
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чи підприємств, а також працівників інших кафедр та університетських відділів.
Теми магістерських робіт та наукове керівництво затверджують рішенням Вченої ради факультету на початку 10-го семестру.
Якщо під час виконання роботи виникла потреба змінити тему
магістерського дослідження, або ж заміни наукового керівника,
то такі питання розглядають та засіданні кафедри та подають на
затвердження Вченої ради факультету не пізніше ніж за два місяці до захисту роботи.
2. Укладання завдання та календарного плану. Завдання на
виконання магістерської роботи та календарний план її виконання
укладають разом науковий керівник та магістрант, оформляють їх
відповідно до поданих у додатках зразків та долучають до готової роботи.
3. Виконання та написання роботи. Наукові напрацювання
магістранта у попередньому семестрі дають змогу одразу після
затвердження теми магістерської роботи розпочати написання
літературного огляду, аналізу вибраної проблеми, стану та шляхів її вирішення. Далі проводять експерименти чи розрахунки,
їхню математичну обробку, обговорюють з керівником отримані
результати, підводять підсумки, формують висновки.
Науковий керівник надає рекомендації щодо джерел інформації, вибору методів та організації експериментального чи теоретичного дослідження, використання математичного апарату та
відповідного комп’ютерного опрацювання отриманих результатів. Під час консультацій магістрант обговорює з керівником
підготовлені структурні розділи роботи, разом вони аналізують
основні результати та підсумки досліджень, відзначають ті моменти, що потребують доопрацювання чи перевірки, встановлюють контрольні терміни звітування.
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Керівник стежить за виконанням плану та дотриманням термінів підготовки магістерської роботи, про що періодично доповідає на засіданні кафедри.
Залежно від поставленого завдання, особливостей одержаних
результатів, формату і стилю їхнього викладення, обсяг оформленої згідно зі стандартом ДСТУ 3008-95 магістерської роботи може
перебувати у межах 70 –90 сторінок друкованого тексту.
4. Рецензування. За два тижні до захисту роботу подають
науковому керівникові для підготовки відгуку, а згодом її скеровують на рецензію викладачам чи науковцям, що працюють за
проблематикою, якій присвячена магістерська робота. Склад рецензентів затверджує декан факультету за поданням завідувача
кафедри.
Науковий керівник та рецензент мають оцінити актуальність
дослідження, ефективність використаної методології наукового
пошуку, проаналізувати шляхи вирішення поставлених завдань та
достовірність отриманих у роботі результатів, їхнє фундаментальне чи практичне значення, рівень використання теоретичних
знань, обґрунтованість висновків.
Відгук наукового керівника має містити характеристику діяльності магістранта під час проведення наукового дослідження.
Якщо магістерська робота не позбавлена недоліків, то на них
варто вказати у відгуку та в рецензії. Завершують відгук та рецензію висновком про відповідність роботи до вимог до магістерських досліджень та рекомендованою оцінкою за роботу.
5. Подання роботи до захисту. На семінарі профільної кафедри за кілька днів до захисту на засіданні ДЕК проводять
попередній захист магістерських робіт. На цьому науковому
семінарі завідувач та викладачі кафедри переглядають готові
магістерські роботи, заслуховують доповіді магістрантів, ставлять
запитання. Далі обговорюють роботи, висловлюють рекомендації
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щодо внесення змін у доповідь чи корекції ілюстративного матеріалу. Цим кафедра проводить підсумковий контроль виконання
та оформлення магістерських робіт, дає допуск до захисту. Такі
семінари стають для магістрантів своєрідною репетицією, після
якої вони мають змогу проаналізувати висловлені пропозиції і
зауваження та доопрацювати доповідь для успішного захисту
роботи на засіданні ДЕК.
До захисту магістерської роботи допускають за умови повного
виконання магістрантом навчального плану. За п’ять днів до захисту рукопис роботи та її електронний варіант з відгуком та
рецензією подають у ДЕК. Також до ДЕКу можна подавати
матеріали, які підтверджують апробацію та наукову цінність
виконаної роботи: опубліковані статті за темою магістерської
роботи, тези доповідей на конференціях тощо.
6. Організація захисту магістерських робіт. Загалом процедура підготовки і захисту магістерської роботи схожа на захист
дипломної роботи.
Захист магістерських робіт відбувається на відкритому засіданні ДЕК за участі не менш ніж половини її складу та обов’язковій присутності голови комісії. Графік роботи комісії затверджується наказом ректора. Під час захисту магістрант виголошує доповідь (10 –15 хвилин), яка розкриває зміст дослідження, його мету,
завдання, предмет та об’єкт. Основну частину доповіді присвячують опису методів дослідження, отриманих результатів та висновкам.
Після доповіді члени ДЕК ставлять магістрантові запитання,
відповіді на які мають бути лаконічними (як правило з двохтрьох речень), точними та чіткими. Науковий керівник коротко
характеризує роботу та діяльність магістранта під час її виконання. За його відсутності зачитують відгук. Далі голова зачитує
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рецензію. Магістрантові надають змогу відповісти на зауваження рецензента.
Під час оцінки кваліфікаційної роботи члени ДЕКу враховують
ступінь досягнення її мети, науковий рівень виконання поставленого завдання, достовірність результатів досліджень та обґрунтованість висновків. Також беруть до уваги якість оформлення
роботи та ілюстративного матеріалу.
Рішення про оцінку магістерської роботи приймають на закритому засіданні ДЕК, результат оголошують після затвердження протоколу комісії головою ДЕКу. Рішення комісії є остаточним і перегляду не підлягає.
Випускникам магістратури, які за підсумками навчання отримали диплом з відзнакою, Вчена рада фізичного факультету надає рекомендацію із правом вступу до аспірантури університету.
Ті випускники, які не отримали диплом з відзнакою, але захистили магістерську роботу на «відмінно», отримують рекомендацію
Вченої ради для вступу до аспірантури інших вищих навчальних
закладів чи науково-дослідних інститутів.
Секретар ДЕКу після процедури захисту здає магістерські
роботи до бібліотеки, де їх реєструють і зберігають. Наукова бібліотека університету веде електронну базу магістерських робіт з
метою запобігання плагіату, оскільки ці роботи мають статус
авторського права.

2. СТРУКТУРА НАУКОВОЇ РОБОТИ
Структура курсових, дипломних і магістерських робіт має
відповідати стандарту ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Цей стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та
оформлення звітів, його застосовують також до дисертацій та
інших наукових праць.
Кожну наукову роботу можна умовно поділити на три частини: вступну, головну та додатки.
Вступна частина містить такі структурні елементи:
•
обкладинка;
•
завдання на виконання роботи (додаток Г);
•
титульна сторінка (додатки А, Б, В);
•
анотація (українською та англійською мовами) (додаток Д);
•
зміст (додаток Е);
•
перелік умовних позначень та скорочень (за необхідності).
До головної частини входять:
•
вступ;
•
основна частина;
•
висновки;
•
список використаних джерел.
Додатки охоплюють допоміжні матеріали, які не ввійшли в
основну частину.
Для курсових робіт обов’язковими є «Титульна сторінка»,
«Зміст», «Вступ», «Основна частина», «Висновки», «Список використаних джерел».
Для кваліфікаційних робіт (дипломної та магістерської) обов’язковими є «Обкладинка», «Завдання на виконання роботи»,
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«Титульна сторінка», «Анотація», «Зміст», «Перелік умовних позначень та скорочень», «Вступ», «Основна частина», «Висновки», «Список використаних джерел», «Додатки». В «Основній
частині» обов’язково має бути розділ «Охорона праці та безпека
в надзвичайних ситуаціях».
Завдання на виконання кваліфікаційної роботи розміщують
перед титульною сторінкою і в змісті не відображають. Відгук
наукового керівника на кваліфікаційну роботу та зовнішню рецензію додають окремо і до роботи не підшивають.

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ РОБОТИ
3.1. Обкладинка
Обкладинка є елементом зовнішнього оформлення і має виконувати кілька функцій: скріплювальну, захисну, інформаційну.
На зовнішньому боці обкладинки рекомендується поміщати
такі дані:
• назва організації;
• назва документа;
• місто та рік виконання роботи.
3.2. Титульна сторінка
Титульна сторінка є першою сторінкою і править за основне
джерело бібліографічної інформації, необхідної для опрацювання
та пошуку документа. Вона містить відомості про характер, назву, місце і час виконання роботи, її автора і наукового керівника.
Крім того, на титульній сторінці магістерської роботи записують
індекс УДК (Універсальна десяткова класифікація). Зразки титульних сторінок курсової, дипломної та магістерської робіт подано у додатках А, Б, В.
3.3. Анотація
Анотація (від лат. annotatio — зауваження) — це коротка характеристика наукової праці для початкового ознайомлення із
суттю та змістом дослідження, окреслення галузі знань, встановлення фундаментальної та практичної цінності результатів.
У світовій практиці анотацію (англійською мовою — resume
чи abstract) використовують не тільки як структурний компонент
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наукової праці, але й як окрему наукову форму репрезентації самого дослідження.
Текст анотації має містити:
• об’єкт та предмет дослідження;
• мету роботи;
• методи дослідження;
• основні результати та висновки.
Після тексту анотації розміщують ключові слова, вони є визначальними для розкриття суті роботи та слугують для пошуку
інформації. Оптимальна кількість ключових слів чи словосполучень — від 5 до 10.
Анотацію подають українською та англійською мовами обсягом до 0,5 сторінки і розміщують перед змістом роботи на окремій сторінці.
Приклад укладання анотації подано в додатку Д.
3.4. Зміст
Зміст дає уявлення про поділ наукової праці на складові елементи (рубрики), їхнє підпорядкування, яке позначається шрифтовими виділеннями та відступами. Зміст розташовують безпосередньо після анотації, починаючи з нової сторінки.
До змісту включають:
• перелік умовних позначень та скорочень;
• вступ;
• послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів;
• висновки;
• список використаних джерел;
• додатки.
У змісті частину рядка від кінця назви рубрики до номера
сторінки заповнюють крапками; номер сторінки проставляють
праворуч, рівняючи до правого краю.
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3.5. Перелік умовних позначень та скорочень
Якщо в роботі вжиті маловідомі терміни, символи, умовні позначення, скорочення, то їх пояснюють у переліку, який починають з нової сторінки безпосередньо після змісту. Незалежно від
цього за першої появи цих елементів у тексті їх розшифровують. Якщо ж такі елементи повторюються у роботі менше трьох
разів, то їх розшифровують лише у тексті при першому згадуванні, а до переліку не додають.
3.6. Вступ
У вступі оцінюють сучасний стан проблеми, обґрунтовують
актуальність обраної теми, формулюють мету роботи, зазначають обрані методи дослідження, вказують теоретичне та практичне значення, галузь застосування. За обсягом вступ не має перевищувати двох–трьох сторінок.
3.7. Основна частина
Основна частина містить повну інформацію про виконану роботу: опис теорії, методів роботи, характеристик об’єкта та предмета дослідження, аналіз та узагальнення результатів.
Основну частину роботи поділяють на розділи. Кожен розділ
потрібно завершувати короткими висновками щодо суті отриманих результатів. Розділи ділять на підрозділи, пункти та підпункти. Кожний пункт і підпункт має містити закінчену інформацію і
бути логічно завершеним.
Суть роботи передають переважно у таких розділах:
• Розділ 1. Аналітичний огляд літератури.
• Розділ 2. Методика експерименту чи розрахунків.
• Розділ 3. Результати досліджень та їхнє обговорення.
• Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях.
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Аналітичний огляд літератури роблять на основі опублікованої за темою роботи інформації. В огляді окреслюють основні
етапи розвитку наукової думки у цій галузі. Стисло висвітлюючи
праці попередників, потрібно перелічити ті питання, що залишилися невирішеними чи звернути увагу на суперечності, проаналізувати можливі підходи до вирішення проблеми. Цей розділ
варто завершити коротким висновком стосовно необхідності проведення досліджень за вибраною тематикою. Не варто називати
перший розділ — «Аналітичний огляд літератури», а відобразити
у заголовку суть проведеного огляду наукових джерел, наприклад: «Механізми провідності…»
Методика експерименту чи розрахунків — така умовна назва
другого розділу. У цій частині обґрунтовують вибір методів теоретичних досліджень, експериментів та розрахунків, детально описують експериментальне обладнання. У другому розділі також
варто показати відповідність обраних методик до мети роботи.
Результати досліджень та їх обговорення є найважливішою
частиною роботи. Тут з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень, наголошують на вперше встановлені
факти, оцінюють достовірність одержаних результатів, порівнюють з аналогічними результатами вже опублікованих праць. За
необхідності характеризують прилади та апаратуру, які використовували у дослідженнях. Також доцільно показати проміжні
та кінцеві результати та шляхи їх отримання. У поданні матеріалу
потрібно використовувати ілюстрації, графіки, таблиці, які відображають одержані результати. Аргументовано проаналізувавши
отримані дані, потрібно виявити причини розбіжностей між окремими результатами, оцінити та врахувати випадкові та систематичні похибки експерименту. Узагальнюючи результати досліджень, необхідно підтвердити їхню новизну. Обговорення має
завершуватися відповідями на питання, поставлені у вступі.
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Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях є обов’язковим розділом дипломної роботи спеціалістів та магістрів.
Згідно із ст. 24 Закону України «Про охорону праці» та наказом
МОН, МНС та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 969/922/216 від
21.10.2010 р. під час виконання дипломної або магістерської роботи неодмінним є розгляд і вирішення питань з охорони праці
та безпеки в надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з темою роботи.
У розділі слід проаналізувати стан техніки безпеки, виробничої
санітарії та пожежної безпеки на робочому місці. Також потрібно
оцінити потенційну небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій, вказати заходи щодо їх запобігання та дії у разі їх виникнення. Зміст розділу погоджують з керівником дипломної роботи і
консультантом з охорони праці. Вимоги до оформлення розділу
стандартні. Літературу, використану під час підготовки цього
розділу, наводять у загальному списку використаних джерел з
обов’язковими посиланнями в тексті на цитований або використаний матеріал. Аналогічно до інших розділів, великі за розміром
розрахунки, таблиці, графіки можна виносити в додатки.
3.8. Висновки
Загальні висновки розміщують безпосередньо після основної
частини роботи, починаючи з нової сторінки.
У висновках відображають ступінь виконання поставлених
завдань, наводять основні результати та їх пояснення, вказують
наукову та практичну цінність проведеного дослідження.
3.9. Список використаних джерел
Наукову працю завершують переліком використаних джерел,
на які є посилання в тексті. Починають його з нової сторінки і
оформляють згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з
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інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Перелік посилань зазвичай подають у порядку, за яким вони
вперше згадуються в тексті, також можна їх писати за алфавітом
(спочатку кириличним, далі латинським).

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
4.1. Загальні вимоги

3.10. Додатки
У додатках вміщують матеріал не для широкого кола читачів, але який є необхідним для фахівців цієї галузі, а також
допоміжні матеріали, не внесені в основний текст через великий
обсяг чи способи відтворення. Зокрема, у додатки можуть бути
винесені:
• додаткові ілюстрації чи таблиці;
• додатковий перелік джерел, на які не було посилань у
праці, але які можуть викликати інтерес;
• опис нової апаратури і приладів;
• принципові електричні схеми, тексти комп’ютерних програм тощо.

Відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95 наукову роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210×297 мм). За необхідності
допускається використання аркушів формату А3 (297×420 мм).
Набирають текст за допомогою комп’ютерної техніки і друкують на одному боці аркуша білого паперу.
За умови підготовки роботи у текстовому редакторі «Microsoft Word» рекомендується використовувати шрифт «Times New
Roman» з кеглем 14 і міжрядковим інтервалом 1,2 (з розрахунку
не більше 40 рядків на сторінці).
Текст потрібно друкувати, дотримуючись таких розмірів полів: ліве — 30 мм, верхнє і нижнє — 20 мм, праве — 10 мм.
Абзацний відступ має бути однаковим для усього тексту і
дорівнювати 1,25 см (5 знаків). Останній рядок абзаца має бути
довшим за абзацний відступ не менш ніж у 1,5 раза. Вирівнювання тексту — за шириною сторінки.
Нумерація сторінок наскрізна: перша сторінка — титульна,
друга — анотація, третя — зміст. Бланк завдання на кваліфікаційну роботу в нумерацію сторінок не додають. Номер сторінки
проставляють арабськими цифрами без крапки у правому верхньому кутку. Титульну сторінку, анотацію та зміст не нумерують.
Помилки, описки та графічні неточності можна виправляти
підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням
на тому самому місці або між рядками виправленого тексту
машинописним способом або від руки. Виправлення має бути
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чорного кольору. Допускається не більше ніж два виправлення
на одну сторінку.
Завершальним етапом є зовнішнє оформлення роботи. Для
цього вона має бути переплетена в тверду палітурку.
Для підготовки математичних і технічних текстів часто використовують систему комп’ютерної верстки TeX, за допомогою якої можна підготувати текст високої типографської якості.
На базі TeX створено багато різноманітних пакетів для полегшення оформлення документів, найвідомішим серед них є
LaTeX. На відміну від текстових процесорів, в LaTeX особливу увагу приділено засобам підготовки та оформлення тексту.
Програма має високоякісні алгоритми розставляння переносів,
пробілів між словами, балансування тексту в абзацах; зручний
механізм розміщення ілюстрацій і таблиць, оформлення математичних, фізичних і хімічних формул; має розширені засоби
роботи з бібліографічними даними; алгоритм розбивання документа на окремі частини. Через наявність механізму програмування нових макросів можливості системи майже не обмежені.

4.2. Назва та текст роботи
Робота має бути написана державною мовою, окрім анотації
англійською та списку використаної літератури, де джерело
записують мовою видання.
Назва роботи має бути по можливості короткою, відповідати
суті наукової проблеми, вказувати на мету дослідження, підкреслювати його завершеність. Назву не варто ускладнювати термінологією псевдонаукового характеру, уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання...», «Деякі питання...»,
«Матеріали до вивчення...», «До питання...» тощо.
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Текст роботи потрібно викладати обґрунтовано в лаконічному науковому стилі. Основна функція цього стилю — передача
наукової інформації, викладення результатів досліджень, обґрунтування гіпотез, доведення істинності теорій, класифікація і систематизація знань, роз’яснення явищ.
Основними ознаками стилю є:
• логічна послідовність і доказовість викладу;
• узагальненість понять і явищ;
• об’єктивний аналіз;
• точність і лаконічність висловлювань;
• аргументація та переконливість тверджень;
• однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень;
• докладні висновки.
Особливістю наукового тексту є значна кількість наукової
термінології, наявність схем, таблиць, графіків, діаграм, формул,
використання суто наукової фразеології, залучення цитат і посилань на першоджерела, наявність чіткої композиційної структури
тексту.
Науковий стиль має забезпечити ясність, точність, об’єктивність, логічність, доказовість викладу матеріалу, повноту інформації. Для цього у науковому тексті широко використовують
слова і словосполучення, що виконують роль сполучних засобів.
Завдяки їхньому вмілому використанню досягають зв’язності
тексту, його логічного розвитку і розгортання; ці мовні засоби
слугують оформленню порівняльних оцінок у процесі дослідження, застосовують у міркуваннях, доказах. Уміле використання
функціонально-синтаксичних засобів зв’язку дає змогу стежити
за думкою автора. Так слова на початку, передусім, по-перше,
по-друге, отже, однак, тоді як, тим часом, унаслідок цього, до
того ж засвідчують послідовність розвитку думки. Щоб перейти від однієї думки до іншої використовують слова перш ніж
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розпочати…, звернемося до…, розглянемо, зупинимося на…, необхідно розглянути. Підводячи підсумки, кажуть: отже, потрібно сказати, на закінчення зазначимо, сказане дає змогу зробити
висновок.
Науковий текст потребує точності опису спостережень, експериментів, отриманих фактів, що зумовлює використання спеціальної термінології. Наукові терміни — не просто слова, вони
виражають сутність явища. Доцільно з великою увагою вибирати
наукові терміни, не можна довільно змішувати в одному тексті
різну термінологію для одного явища чи об’єкта (наприклад:
вакуум і розріджений газ).
Фразеологія наукової прози також досить специфічна. З одного
боку, вона має виражати логічні зв’язки між частинами висловлювань (наприклад, такі стійкі поєднання, як «навести результати»,
«як засвідчив аналіз», «на підставі отриманих даних», «підсумовуючи зазначене» тощо), з іншого боку — позначати певні поняття, по суті, терміни (наприклад, броунівський рух, інерція,
система відліку, спектральний аналіз тощо).
Стиль письмової наукової роботи — безособовий монолог,
тому виклад матеріалу треба вести від третьої особи (наприклад,
«автор вважає»). Також бажано використовувати безособові конструкції речень (наприклад, «проведено вимірювання», «розроблено комплексний підхід», «застосовано метод»).
Культуру наукової мови визначають точність, ясність і стислість викладення думки. Варто уникати зайвої деталізації, повторів, тавтології, тобто повторення того самого іншими словами, не
вживати близьких за змістом слів (наприклад: «в січні місяці»,
«схематичний план»).
Мова і стиль наукової роботи є важливим засобом вираження
думки і дає уявлення про культуру і грамотність автора.
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4.3. Посилання, переліки, скорочення, виноски,
примітки
У науковій праці використовують усі відомі засоби відображення змісту — текст, формули, таблиці, ілюстрації, посилання,
примітки, переліки тощо, для яких передбачені деякі обов’язкові
правила оформлення тексту.
Посилання в тексті роблять на публікації, на інші розділи,
параграфи, на формули, таблиці і рисунки.
Для того, щоб було зрозуміло, які факти належать авторові
роботи, а які запозичені в інших, потрібно робити посилання на
публікації та інші матеріали. Такі посилання можна робити в
тексті, вказавши прізвище автора використаної статті та рік її
видання, наприклад: Як зазначив А. А. Яценко (1998), синтезовані
кристали…
У наукових роботах використовують позатекстові посилання,
тобто посилання на бібліографію в кінці роботи. Такі посилання
наводять у порядку цитування, а у відповідному місці тексту в
квадратних дужках подають порядковий номер джерела в списку
використаної літератури, наприклад: …започатковано працями з
генерації другої гармоніки [8, 9].
Якщо першоджерело цитують, то в кінці цитати, взятої в лапки,
ставлять порядковий номер використаної літератури та номер
сторінки, на якій розміщений текст цитати, наприклад: [2, с.28].
У посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, додатки зазначають їхні номери. У цьому разі потрібно писати: «…у
розділі 3», «…дивись 2.3», «…відповідно до 1.2.3», «…розрахунки
подано у додатку Б».
На всі таблиці та ілюстрації мають бути посилання в тексті,
на формули — за необхідності. Посилання на номер формули
беруть у круглі дужки, а посилання на рисунок чи таблицю може
бути в дужках і без них, наприклад:
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…визначають за формулою (1.8);
…у табл. 2.1 подано значення, одержані з графіків (рис. 2.4).
У посиланнях слово див. (наприклад, див. табл. 2.1) доцільно
давати тоді, коли таблиця, рисунок, формула віддалені на кілька
сторінок від місця посилання або у разі повторного посилання на
таблиці та ілюстрації.
Переліки в тексті подають по-різному залежно від будови і
значення. Розрізняють внутрішньоабзацні переліки та переліки з
елементами-абзацами.
Внутрішньоабзацні переліки нумерують, літерують або виділяють графічно за допомогою тих чи інших символів. Перед переліком ставлять двокрапку, елементи переліку відділяють один
від одного крапкою з комою і починають з малої літери, перед
кожною позицією переліку доцільно ставити відповідний графічний знак або арабську цифру з дужкою — це так званий перший
рівень підпорядкованості. Для інших рівнів підпорядкованості
потрібно використовувати якийсь інший графічний знак або малі
літери української абетки, після яких також ставлять дужку.
Переліки першого рівня підпорядкованості друкують з абзацного
відступу, другого — з відступом відносно місця розташування
переліків першого рівня. Ось приклад переліку з двома рівнями
підпорядкованості:
Виділяють такі кроки наукового дослідження:
1) вибір проблеми наукової роботи:
а) ознайомлення з літературою;
б) аналіз наукового досвіду;
2) побудова гіпотези;
3) збір матеріалу:
а) спостереження;
б) аналіз результатів спостереження;
в) експеримент.
або
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Виділяють такі кроки наукового дослідження:
• вибір проблеми наукової роботи:
¾ ознайомлення з літературою;
¾ аналіз наукового досвіду;
• побудова гіпотези;
• збір матеріалу:
¾ спостереження;
¾ аналіз результатів спостереження;
¾ експеримент.
Переліки з елементами-абзацами оформляють так:
• якщо перелік складається з окремого речення або розгорнених словосполучень з розділовими знаками всередині,
то його оформляють так, як і внутрішньоабзацні переліки,
тобто, перед переліком ставлять двокрапку, елементи переліку відділяють один від одного крапкою з комою і починають з малої літери, перед кожною позицією переліку
ставлять відповідний графічний знак або арабську цифру з
дужкою;
• якщо перелік містить кілька закінчених речень, то кожний
елемент переліку починають з великої букви і закінчують
крапкою, а порядкові номери частин позначають цифрою з
крапкою. Наприклад:
Отже, достовірні такі результати:
1. Між початком спалаху і радіосплеском простежують запізнення. Зазначимо, що інтервал запізнення тим більший,
чим вища частота радіосплеску.
2. На декаметрових хвилях сплески розповсюджуються в перпендикулярному до сонячної поверхні напряму.
Скорочення слів і словосполучень дозволено робити тільки
однотипні, загальновживані, відповідно до чинних стандартів з
бібліотечної та видавничої справи.
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Розрізняють загальноприйняті скорочення, зрозумілі без додаткових пояснень, і умовні, тобто такі, які застосовують лише у
спеціальній літературі.
Загальноприйняті скорочення: див. — дивися; рис. — рисунок; табл. — таблиця; р. — рік; рр. — роки; в. — вік; вв. — віки;
ст. — століття; і т. д. — і так далі; і т. п. — і тому подібне; та ін. —
та інше; ун-т — університет; тис. — тисяча; напр. — наприклад.
Всі умовні скорочення варто розшифровувати у тексті. Перший раз слово або словосполучення пишуть повністю, а в дужках
наводять скорочення, наприклад: інфрачервоний (ІЧ); фазовий
перехід (ФП); лінійне двозаломлення (ЛДЗ).
Скорочення мають бути уніфіковані. Неприпустимо скорочувати те саме слово по-різному або писати в одному місці повністю, а в другому — скорочено.
Виноски використовують для пояснення фрагментів тексту
або як коментар до якого-небудь слова.
Виноски поділяють на звичайні і кінцеві. Звичайну виноску
розташовують внизу сторінки, кінцеву — в кінці розділу або документа. Звичайні виноски позначають переважно цифрами (арабськими), зірочками (*) чи іншими знаками; кінцеві виноски
позначають цифрами.
Знак виноски в тексті розташовують безпосередньо після
слів, яких вони стосуються, а якщо виноска стосується цілого
речення, то її ставлять у кінці речення перед крапкою. Виноски
розміщують до розділового знаку (крапки, коми, крапки з комою,
двокрапки) і після розділового знаку (знак питання, знак оклику,
три крапки, лапки). Наприклад: слово1. слово2, слово3; слово4: але
текст?5 текст!6 текст...7 «текст»8.
Примітки — це додаткові пояснення чи зауваження до
тексту. Їх розташовують безпосередньо після тексту, таблиці,
ілюстрації, яких вони стосуються. Текст примітки відокремлю-
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ють від основного тексту порожнім рядком і набирають шрифтом, меншим від основного. Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після нього
ставлять крапку і з великої літери у тому ж рядку подають текст
примітки, наприклад:
Примітка. Утім варто зазначити, що вибір матеріалу…
Виділення в тексті застосовують для того, щоб підкреслити
головні положення, зробити логічний наголос на окремих словах
або реченнях тощо. Найчастіше виділяють текст світлим курсивом або розрядкою. Не рекомендується занадто велика кількість
виділень, оскільки текст стає строкатим.

4.4. Написання знаків та символів
У науково-технічних текстах широко застосовують формули,
таблиці, графіки, також у тексті використовують умовні буквені
позначення (символи) назв, термінів, речовин, тому варто приділити увагу правилам написання знаків та символів, одиниць виміру та їхніх числових значень тощо.
Для буквених позначень математичних і фізичних величин
використовують шрифти українського, латинського і грецького
алфавітів. Букви використовують як символи, індекси та умовні
позначення, їх написання може бути прямим шрифтом або курсивом.
Букви латинського алфавіту в тексті та формулах виділяють курсивом, а грецькі символи — прямим шрифтом (наприклад:
густину ρ визначають як відношення маси m тіла до об’єму V,
який воно займає).
Основні математичні скорочення та позначення тригонометричних функцій набирають прямим шрифтом (наприклад:
lim; min; max; sin; cos; tg; ctg; lg тощо).
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Символи хімічних елементів позначають прямим шрифтом
(наприклад: CdI2; (СН3)2СНС6Н4СН2 тощо).
Часто символи вживають з індексами (верхніми і нижніми).
Як верхні індекси використовують арабські цифри (показники
степеня), латинські літери, штрихи, зірочки, знаки плюс і мінус
тощо (наприклад: m2; AR/l; f ′; f ″; Na+ ). Нижніми індексами
можуть бути арабські цифри, літери українського, латинського і
грецького алфавітів, також поєднання цифр і букв.
В індексах латинські літери набирають курсивом, українські
та грецькі — прямо, прямим шрифтом набирають хімічні символи і цифри (наприклад: cp; cλ; h2; I1м; I2k; FFe ). Індекси, що є
скороченням українського слова, набирають прямим шрифтом
без крапки, а складені з кількох скорочених слів — з крапками
після всіх скорочень, крім останнього (наприклад: Iмакс але Imax;
Iк.з (к.з. — коротке замикання); Fпр.др (пр.др. — пружність
дротини) тощо). Якщо до індексу входять кілька цифр або літер
латинського чи грецького алфавіту, їх розділяють комами
(наприклад: I1,2; Fk,n; cρ,λ ).
Цифри і позначення одиниць виміру завжди пишуть прямо,
між ними ставлять нерозривний пробіл, оскільки відривати одиниці виміру від числового значення не можна. Крім того, позначення одиниць виміру пишуть українською, а не англійською
мовою. У десяткових дробах використовують кому, а не крапку
(наприклад: правильно — 0,16 A/см2; неправильно — 0.16 A/cm2).
Позначення одиниць виміру, що записують як добуток,
розділяють знаком множення у вигляді крапки (наприклад: Н⋅м;
А⋅м2), а для позначення поділу використовують косу риску або
від’ємний показник степеня (наприклад: м/с або м⋅с–1). Застосовуючи косу риску, добуток у знаменнику потрібно брати в дужки
(наприклад: Вт/(м2⋅К). Позначення одиниць виміру набирають малими літерами, окрім одиниць, що їхні назви утворені від прізвищ
(наприклад: метр — м; кілограм — кг; ампер — А; герц — Гц).
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Крапку після скороченого позначення одиниці виміру не ставлять, окрім деяких скорочень слів, що входять до назв одиниць,
але самі не є їхніми назвами (наприклад: мм рт. ст. — міліметр
ртутного стовпчика).
Умовні знаки в друкованих наукових працях використовують
з метою ущільнення тексту, вони мають бути однотипними. Знаки
№, §, %, Δ, ∠ тощо ставлять тільки біля цифр, якщо ж біля цих знаків немає чисел, то їх треба писати словами. Знаки № та § відділяють від цифри нерозривним пробілом, не відділяють від числа знаки %, °, ′, ″, Δ, (наприклад: № 5; § 8; 25%; 100° С; Δt; 18° 5′ 25″).
Математичні знаки (=, ≈, ⊥, ||, <, > та ін.) використовують
лише у формулах, у тексті вживають словесні позначення цих
понять. Знаки + і – відбивають від попереднього слова і набирають впритул до цифри чи символу, до якого вони належать
(наприклад: температура повітря –10° С).
Для позначення границі величин слугують прийменники від і
до або знак тире без відбивки від цифр (наприклад: тіло масою
від 10 до 15 кг або тіло масою 10 –15 кг).
Деякі математичні та фізичні символи використовують у векторному значенні. Написання їх може бути великими або малими
літерами прямим напівжирним шрифтом чи курсивом зі стрілочr r r
кою над символом (наприклад: F, M, r або F , M , r ).
У тексті не можна використовувати однакові символи для позначення різних понять або різні символи для однакових понять.
Всі умовні знаки, символи, одиниці виміру мають бути однотипними по всьому тексту і набрані однаковим шрифтом.

4.5. Переноси
Слова в тексті переносяться згідно із загальними правилами
переносу слів — по складах. Перенос позначають дефісом у кінці
рядка; між частиною слова і знаком переносу пробіл не ставлять.
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Не рекомендується закінчувати переносом останній рядок
сторінки, якщо ця сторінка непарна. Також не бажано, щоб знаки
переносу були у більш ніж чотирьох суміжних рядках.
Зазначимо, що текстовий редактор Word має опцію автоматичного встановлення переносів у словах, однак працює ця опція
не завжди коректно і часто потребує ручного корегування.
Існують правила, які не дозволяють переноси з одного рядка
в інший скорочень, цифр, розмірностей, умовних позначень та ін.
Ось деякі з них.
Не переносять із рядка в рядок скорочення, позначені великими літерами, наприклад: ГОСТ, НАНУ.
Не можна розділяти переносом скорочення типу і т.д., та ін.
тощо, їх слід повністю переносити на наступний рядок.
Цифри, що утворюють одне число переносом не розривають.
Цифри, між якими стоїть тире, можна розривати на тире,
причому знак залишають у першому рядку, наприклад: 2001–|2011;
Х–|ХІ ст.
Умовні позначення від цифр відділяти не можна, наприклад:
№ 1; § 8; 50%.
Не треба відривати від числа чи виразу показники степеня,
індекси, знаки тригонометричних функцій, інтеграла, суми тощо,
переносячи їх на іншу стрічку.
Не переносять на наступний рядок розмірності та одиниці
вимірювання (скорочені і повні) без їх числових значень, наприклад: 5 км; 30 хвилин.
Не можна відривати скорочені слова від власних імен, наприклад: м. Львів, проф. Петренко.
Не розривають переносом ініціали і прізвище.
Не можна розділяти переносом номери або літерні позначення рубрик від їхніх назв, наприклад: 1. Обладнання: а) вакуумний
кріостат.
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Не можна переносити у новий рядок розділові знаки; залишати у попередньому рядку дужку або лапки, що відкриваються.

4.6. Рубрикація
Рубрикація — це система заголовків, в якій виявляється структура роботи і підпорядкованість її частин.
Можлива рубрикація з словесним позначенням рубрик або
цифровим чи літерним позначенням рубрик, наприклад:
Вступ
Розділ 1. Оптичні властивості кристалів
1.1. Люмінесценція кристалів
У наукових роботах використовують класичну рубрикацію,
де найвищим рівнем є розділ, який охоплює підрозділи, пункти,
підпункти.
Розділи нумерують арабськими цифрами, після номера ставлять крапку, наприклад: Розділ 1. Оптичні властивості кристалів.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу; їх номер
складається з номера розділу та порядкового номера в межах
цього розділу і між ними ставлять крапку, наприклад: 1.1. Люмінесценція кристалів.
Номер пункту складається з номера розділу, підрозділу і порядкового номера в межах цього підрозділу, наприклад: 1.1.1. Екситонна люмінесценція кристалів. Підпункти нумерують аналогічно.
Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати заголовки. Заголовки розділів варто розташовувати посередині рядка
і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів варто починати з абзацного відступу і
друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.
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Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається.
Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом
має бути не менше, ніж два рядки.
Кожен розділ починають з нової сторінки, а кожен з підрозділів, пунктів і підпунктів — після закінчення попереднього.
Не допускається розміщувати назву підрозділу, а також пункту й
підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї є тільки
один рядок тексту.
Для дипломних та магістерських робіт рекомендується використовувати таку ієрархію рубрикації:
АНОТАЦІЯ
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
Розділ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1.
1.2.
Розділ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХНЄ
ОБГОВОРЕННЯ
3.1.
3.1.1.
3.2.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
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4.7. Ілюстрації
Науковий текст зазвичай має багато графічного матеріалу
або ілюстрацій, до яких належать рисунки, графіки, креслення,
схеми, діаграми, фотографії тощо. Всі ілюстрації, незалежно від
типу, позначають словом «рисунок» (скорочено «рис.») і розміщують безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше,
або на наступній сторінці. Рисунки нумерують арабськими цифрами послідовно в межах розділу, за винятком поданих у додатках. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового
номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рис. 3.2
— другий рисунок третього розділу. Якщо в роботі подано одну
ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.
Кожний рисунок повинен мати підпис (заголовок), який розміщують під зображенням і набирають прямим шрифтом меншого від основного тексту розміру на один кегль. За необхідності у
заголовку рисунка наводять пояснювальні дані. Після заголовка
має стояти двокрапка, а далі розміщують пояснення. Крапку у
кінці підрисункового підпису не ставлять.
Пояснення деталей рисунка (експлікація) — важливий елемент підрисункового підпису, куди переносять з рисунка всі написи та характеристики, пояснюють умовні позначення. Основні
вимоги до оформлення цього елемента такі:
а) цифри та літери, якими позначають деталі рисунка, набирають курсивом, після них ставлять тире, а потім з малої літери
дають пояснення;
б) одне пояснення відділяють від другого крапкою з комою;
в) пояснення набирають у підбір одне за одним;
г) не можна наводити експлікацію без основної назви;
д) деталі рисунка можна розшифровувати в тексті, тоді експлікації не подають.
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Приклад оформлення підрисункового підпису з експлікацією
подано на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Оптична схема монохроматора: 1 — джерело світла; 2 — захисний кожух; 3 — конденсорна лінза; 4 — збиральна лінза; 5 — вхідна
щілина монохроматора; 6 — фокус об’єктива; 7 — дисперсійна призма;
8 — об’єктив зорової труби; 9 — візир; 10 — окуляр

Оформлення рисунків у тексті має бути однотипним і відповідати певним правилам (приклади подано у додатку Ж.)
На рисунках усі написи роблять з великої літери без крапки в
кінці; скорочення, крім загальноприйнятих, не допускаються.
Необхідно розвантажувати рисунки від другорядних деталей
і написів, переносити їх у текст або в підрисункові підписи.
У графіках на осях координат стрілки не ставлять; величини,
що відкладаються на осях координат, позначають за допомогою
прийнятих символів; після символу ставлять кому і вказують
розмірність українською мовою (наприклад: σ, мДж/м2; ω0, 1/с;
l, см). Якщо величини і розмірності займають багато місця, їх
виносять в окремий рядок і розміщують по центру паралельно до
осей: під віссю абсцис і ліворуч від осі ординат (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Політерми коефіцієнта поверхневої енергії розплаву CuxSn1–x:
символи — експеримент; лінії — розраховано за формулою Батлера

Написи, запозичені з іноземних видань, потрібно перекладати
і оформляти за загальними правилами.
Деталі рисунка, які мають пояснення в підрисункових підписах або в тексті, позначають арабськими цифрами або малими
літерами і лише в окремих випадках — римськими цифрами та
великими літерами; на рисунку їх набирають курсивом, так само,
як в експлікації. Позначення на рисунках рекомендують ставити
за годинниковою стрілкою (див. рис. 6.1). Не можна залишати на
рисунках умовні позначення, не розшифровані в тексті або в
підрисункових підписах.
На всі рисунки у тексті мають бути посилання. Посилання
може бути введене безпосередньо в текст (наприклад: …на
рис. 1.1 зображено…) або стояти в круглих дужках (наприклад:
…згідно зі схемою (рис. 2.1)…). Коли рисунок складається з
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кількох частин з літерним позначенням кожної частини (див.
рис. 6.3 та 6.4), то в разі посилання на них між цифрою і літерою
ставимо кому, а літеру виділяємо курсивом (наприклад: …на
рис. 6.3, а зображено…)
Нижче наведено приклад оформлення рисунків, які складаються з кількох частин:

а

б

Рис. 6.3. Природні тіла правильної форми: а — сніжинки; б — кристал
солі

а

б

Рис. 6.4. Фотографія краплі розплаву за температур T = 300° C (а) та
T = 500° C (б)
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4.8. Засоби підготовки ілюстрацій
Використання сучасних комп’ютерних технологій дає змогу
якісно представити ілюстрації наукової праці. Для цього слугують графічні редактори. Розгляньмо особливості підготовки ілюстрацій за допомогою комп’ютерної графіки та деякі програми,
які для цього застосовують.
Для підготовки ілюстрацій використовують растрову і векторну графіку. Вони відрізняються принципами формування зображення. Ілюстрації, виконані засобами растрової графіки, рідко
створюють вручну, зазвичай використовують скановані зображення або фотографії. Відповідно, більшість графічних редакторів,
що слугують для роботи з растровими ілюстраціями, орієнтовані
не стільки на створення зображення, скільки на їх опрацювання.
Навпаки, програмні засоби для роботи з векторною графікою,
слугують передусім для створення ілюстрацій і меншою мірою
для їх обробки.
4.8.1. Растрова графіка
Растрова графіка ґрунтується на представленні зображення на
екрані або папері у вигляді сукупності окремих точок (пікселів).
Переважно пікселі такі малі, що на екрані вони зливаються, і
зображення видається цілісним, хоча після збільшення добре
видно його структуру. Розміри растрового зображення зазвичай
задають як кількість пікселів по горизонталі та вертикалі, наприклад: 100×100, 1200×800 тощо. Разом пікселі утворюють растр
— матрицю комірок (пікселів). Кожний піксель може мати свій
колір. Сукупність пікселів різного кольору утворює зображення.
З розміром зображення безпосередньо пов’язана його роздільна
здатність. Цей параметр вимірюють у точках на дюйм (dots per
inch — dpi). Для друку роздільна здатність має бути високою.
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Поліграфічний друк повноколірного зображення потребує роздільної здатності 200–300 dpi.
Растрові зображення створюють цифровими фотоапаратами,
відеокамерами, сканерами тощо. Такі зображення можна створювати й у графічному редакторі.
4.8.2. Векторна графіка
У векторній графіці рисунок складається з простих геометричних фігур (ліній, кіл, кривих, еліпсів, прямокутників тощо), і
кожен такий елемент (об’єкт) зберігається в файлі у вигляді математичного запису. Векторне зображення містить також дані про
товщину і колір контурів об’єктів, колір і тип заповнення їхніх
внутрішніх областей. Завдяки такій формі зберігання графічних
даних ці файли мають порівняно невеликий розмір, а об’єкти, з
яких вони складаються, легко піддаються модифікації (масштабуванню, деформації тощо).
За допомогою векторної графіки готують рисунки з чіткими
лініями, схеми, діаграми, креслення тощо.
4.8.3. Порівняння растрових та векторних зображень
Якщо у векторному зображенні зберігаються математичні
описи об’єктів, то растрове зображення містить інформацію про
кожен його піксель. Через це розміри растрових файлів можуть
бути досить великими. Другий недолік растрових зображень
пов’язаний з неможливістю масштабувати без втрати якості.
Оскільки зображення складається із точок, то його збільшення
призводить до візуального спотворення ілюстрації і робить її
грубою. Цей ефект називають пікселізацією.
Проте лише растрова графіка дає змогу зберігати зображення
фотографічної якості, забезпечує краще відображення кольорів і
текстури за умови правильного вибору розміру та роздільної здатності ілюстрації.
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У векторній графіці достатньо складні композиції займають
невеликий обсяг пам’яті. Векторні зображення містять чіткіші лінії. Питання масштабування також легко вирішити. За потреби
зображення можна збільшувати до найдрібніших деталей.
4.8.4. Програми редагування растрових і векторних
зображень
Для роботи з графікою використовують графічні редактори,
або програми, що дають змогу створювати і редагувати зображення за допомогою комп’ютера і зберігати їх у багатьох форматах, наприклад, JPEG, GIF, TIFF, EPS, PDF, EPS та ін.
Є два типи графічних редакторів — растрові та векторні.
Векторні графічні редактори дають змогу створювати окремі об’єкти і в процесі роботи маніпулювати ними на рівні вузлів
за допомогою широкої сукупності інструментів, також надають
великі можливості управління кольором, текстом. Відредагований рисунок можна експортувати у різні векторні формати,
наприклад, EPS, PDF, WMF або SVG. Найпопулярніші векторні
графічні редактори — Corel Draw, Adobe Illustrator.
Растрові графічні редактори застосовують для внесення змін
у фотознімки та інші зображення. Програма дає змогу ретушувати зображення, переносити деталі одного знімка на інший, вносити текст, міняти співвідношення кольорів, додавати колір у
зображення, виконані у відтінках сірого. Найвідоміші растрові
редактори — Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Microsoft Paint,
Microsoft Photo Editor, PhotoFiltre.
4.8.5. Формати графічних файлів
Стандартними для растрових графічних зображень є формати
TIFF, GIF і JPEG. Розглянемо деякі властивості цих форматів.
Однією з важливих особливостей растрових файлів є значний
обсяг пам’яті, який вони займають, тому були створені спеціальні
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стислі растрові формати — GIF (Graphics Interchange Format) і
JPG або JPEG (Joint Photographic Experts Group). Формат GIF зазвичай використовують для публікацій в Інтернеті. Формат JPEG
краще підходить для зображень з багатою колірною гамою, наприклад, фотографій або сканованих малюнків. У форматі JPEG
застосовують алгоритм стиснення зображення з допустимими для
конкретних випадків втратами інформації, що забезпечує високу
якість зображення навіть з високим ступенем стиснення. У графічних програмах у разі збереження ілюстрації можна вказати
необхідний ступінь стиснення: чим нижчий ступінь стиснення,
тим вища якість зображення.
Окрім JPEG і GIF останнім часом дедалі ширше застосовують
файли формату PNG (Portable Network Graphic). Зображення,
збережені в цьому форматі, можна стискати, зменшуючи їх розмір без втрати якості зображення. Формат PNG використовують
для різних видів графічних зображень — від простих картинок
малого розміру до вельми складних фотознімків.
Формат TIFF (Tagged Image File Format) є одним із базових
універсальних форматів представлення високоякісних зображень, які використовують у поліграфічній галузі. Файли TIFF
значно більші, ніж JPEG-аналоги, але цей формат підтримує
велику кількість алгоритмів стиснення, в тому числі і без втрат
якості. Формат TIFF варто застосовувати для збереження файлів, які потрібно редагувати, оскільки цей формат не вносить
дефектів стиснення.
Для векторних зображень переважно використовують формати EPS (файл опису зображень мовою PostScript), CDR (формат редактора CorelDRAW) та АI (формат редактора Adobe
Illustrаtоr).
Формат EPS (Encapsulated PostScript) був створений компанією Adobe на основі мови PostScript. Це надійний і універсальний
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спосіб збереження даних. EPS працює майже з усіма графічними
редакторами, він підтримує і піксельні, і векторні дані, кольори
CMYK і RGB. Файл у форматі EPS може містити одночасно
текст і графіку. Оскільки фактично це файл PostScript, то його
використовують для виводу на так звані PostScript-пристрої.
4.8.6. Пакет програм Origin
Важливим засобом візуалізації даних у наукових роботах є
графіки. У більшості випадків для їхньої побудови застосовують
популярну програму Excel з пакету Microsoft Office. Однак це
далеко не завжди оптимальне рішення, особливо якщо вихідних
даних дійсно багато і вони потребують деякого аналізу. У такому випадку на допомогу може прийти пакет програм Origin, що
також працює в операційній системі Microsoft Windows. За
допомогою цього пакета можна робити обробку та візуалізацію
експериментальних даних, проводити їх чисельний аналіз, включаючи різні статистичні операції, обробку сигналів тощо. Origin
підтримує створення наукової 2D і 3D графіки у різних системах
координат. Після створення зображення його можна редагувати
та експортувати отримані графіки і таблиці в низку форматів,
таких як PDF, EPS, WMF, TIFF, JPEG та ін.
Як приклад використання різних програм для виконання ілюстрацій можна навести рисунки цього розділу:
• рис. 6.1 — CorelDRAW;
• рис. 6.2 — Origin;
• рис. 6.3 — Adobe Illustrator;
• рис. 6.4 — Adobe Photoshop.
Більшість рисунків (графіки, схеми, креслення) доцільно виконувати у векторному форматі.
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4.9. Таблиці

Таблиця 6.1
Кількість електронів на енергетичних
рівнях і підрівнях в атомах B, Fe, Ni

B
Fe
Ni

K
1s
2
2
2

L
2s
2
2
2

2p
1
6
6

3s
–
2
2

M
3p
–
6
6

3d
–
6
8

14243 123 123 123

Важливими високоінформативними елементами наукового
тексту є таблиці, цифровий і текстовий матеріал яких групують у
вертикальні колонки (графи) і горизонтальні рядки. Таблиця
переважно складається з таких частин (табл. 6.1):
• нумераційний заголовок;
• тематичний заголовок;
• головка — містить заголовки усіх граф. Своєю чергою, головка може розділятися горизонтальними лініями на яруси;
• горизонтальні рядки граф;
• боковик, перша графа таблиці — містить заголовки усіх
рядків таблиці;
• прографка, частина таблиці праворуч боковика, вертикальні графи — містить основні дані таблиці.
Нумераційний
заголовок
Тематичний
заголовок
Головка з ярусами
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Нумераційний заголовок розташовують над тематичним заголовком по правій стороні тексту. Пишуть з прописної літери слово «Таблиця» та її порядковий номер арабськими цифрами (без
знака «№»). Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в цьому розділі (наприклад: Таблиця 6.1
— перша таблиця шостого розділу). Зазвичай нумераційний заголовок виділяють курсивом. Крапку в кінці заголовка не ставлять.
Якщо таблиця в тексті лише одна, то її не нумерують.
Під час оформлення таблиці потрібно дотримуватися певних
правил.
У головці і в боковику заголовки пишуть з великої літери без
крапки в кінці; якщо назва містить одиниці вимірювання, їх
відокремлюють комою (наприклад: Робота виходу електрона, еВ;
Довжина хвилі, 10–7 м; ρ, кг/м3).
Горизонтальних рядків граф переважно не нумерують, окрім
тих випадків, коли на них є посилання в тексті.
Вертикальні графи таблиці нумерують тільки тоді, коли таблицю частково переносять на наступну сторінку (див. табл. 6.2)
або якщо в тексті на них є посилання. Коли таблицю переносять
на другу сторінку, тематичний заголовок не повторюють, а пишуть слова: «Продовження табл.» і вказують її номер, наприклад: «Продовження табл. 6.2».

Горизонтальні
рядки граф

123 1444444442444444443

Боковик
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Прографка (вертикальні графи)

Кожна таблиця зазвичай має тематичний заголовок, який відображає її зміст. Його розміщують симетрично до країв тексту
без крапки в кінці. У тематичних заголовках скорочувати слова
не можна (за винятком загальноприйнятих скорочень).

Таблиця 6.2
Коефіцієнти Стьюдента
К-сть
спостережень
n
1

Довірча ймовірність Р
0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

0,9

0,95

0,99

2

3

4

5

6

7

8

9

3

0,14

0,29

0,62

1,06

1,89

2,92

4,30

9,92

4

0,14

0,28

0,58

0,98

1,64

2,35

3,18

5,84
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Продовження табл. 6.2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

0,13

0,27

0,57

0,94

1,53

2,13

2,78

4,60

6

0,13

0,27

0,56

0,92

1,48

2,02

2,57

4,03

7

0,13

0,27

0,55

0,90

1,44

1,94

2,45

3,71

8

0,13

0,26

0,54

0,90

1,42

1,89

2,36

3,50

9

0,13

0,26

0,54

0,90

1,40

1,86

2,31

3,36

10

0,13

0,26

0,54

0,88

1,38

1,83

2,26

3,25

Якщо цифрові чи інші дані в якому-небудь рядку не наводять, то на їх місці ставлять прочерк (див. табл. 6.1). Цифри у
графах таблиць потрібно проставляти так, щоб розряди чисел у
всій графі були розміщені один під одним, якщо вони стосуються одного показника. В одній графі варто дотримуватися однакової кількості десяткових знаків для всіх значень величин
(див. табл. 6.2).
Таблицю розміщують після першого посилання на неї у
тексті або на наступній сторінці; посилання мають бути на всі
таблиці.

4.10. Формули
Формули є міжнародною мовою точних наук, де терміни, поняття, відношення, дії замінено умовними позначеннями.
Під час написання формул потрібно враховувати вимоги стандарту ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин»,
згідно з яким для забезпечення однотипності написання одиниць
виміру фізичних величин рекомендується використовувати переважно Міжнародну систему одиниць (СІ).
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Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому
їх згадують, окремим рядком по центру сторінки з відбивкою від
тексту вгорі і внизу. Наприклад:
r
r
E = ∑ Ei .
i

Якщо формула не поміщається в одному рядку, то її розривають і роблять перенос на математичному знакові (=; +; –; ±; >;
<; × тощо), обов’язково повторюючи цей знак у другому рядку.
Не можна робити переноси на знакові ділення (:). Крапку як знак
множення у переносах замінюють знаком «×». Наприклад:

⎡
R2
P(I ) = I R1 + (I − I1 ) R2 = ⎢ I1 −
R1 + R2
⎣
RR
× (R1 + R2 ) + I 2 1 2 .
R1 + R2
2
1

2

2

⎤
I⎥ ×
⎦
(6.1)

Формули потрібно нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер пишуть у круглих дужках праворуч від формули.
Він має складатися з номера розділу і порядкового номера формули, що розділені крапкою (наприклад: формула (6.1) — перша
нумерована формула шостого розділу). У багаторядковій формулі її номер ставлять навпроти останнього рядка. Коли група формул об’єднана фігурною дужкою, номер ставлять напроти середини дужки. Нумерують переважно лише ті формули, на які є
посилання в тексті. Посилання на номер формули записують у
круглих дужках прямими арабськими цифрами, наприклад: «…у
формулі (1.8)…».
Формули, які подано в додатках, нумерують окремо в межах
кожного додатка, додаючи перед номером формули позначення
додатка (наприклад: формула (А.3) — третя формула додатка А).
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У кінці формули і в тексті перед нею розділові знаки ставлять
згідно з правилами граматики, бо формула не порушує граматичної структури речення. Наприклад:
Питома електропровідність електроліту

σ = α e z n (u + + u − ),

(6.2)

де α — коефіцієнт дисоціації; e — заряд електрона, Кл; n — концентрація молекул розчиненої речовини, м–3; u + та u − — рухливості
йонів, м2/(В⋅с).

Перед формулою, зокрема після зв’язуючих слів, двокрапку
ставимо лише тоді, коли цього потребує структура речення. Після формули ставлять кому, якщо далі йде пояснення (експлікація),
де розшифровують усі символи (крім тих, що були розшифровані
раніше в тексті або в попередній формулі) у тій послідовності, в
якій вони наведені у формулі (див. формулу (6.2)). Слово «де», з
якого починають експлікацію, пишуть після формули з нового
рядка без абзацного відступу, після нього двокрапку не ставлять,
а відразу подають пояснення символів. Символ відділяють від
його розшифрування знаком тире, після розшифрування ставлять
крапку з комою, розмірність відділяють від тексту комою (наприклад: l — довжина провідників, м; S — поперечний переріз,
мм2.) Експлікація є частиною основного тексту, тому її не відділяють від подальшого тексту.
Формули, що йдуть одна за одною і не розділені текстом,
відокремлюють комою; якщо вони короткі, то їх можна подавати
в одному рядку, а не одна під одною. Невеликі формули, що не
мають самостійного значення, можна поміщати всередині тексту.
Текстовий редактор Word має спеціальний додаток — формульний редактор Equation Editor, за допомогою якого зручно
набирати формули. Засобами редактора можна встановити розмір символів, міжсимвольні відстані, стиль форматування елементів формул тощо. Програмними засобами враховані правила
написання формул і символів (деякі з цих правил були подані у
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підрозділі 6.3). Редактор Equation Editor надає змогу користувачеві самостійно налаштувати потрібні параметри і забезпечувати
однаковий стиль написання усіх формул документа.
Спеціальний режим для набору математичних формул передбачено в TeX’у. Американське математичне товариство створило
потужне розширення для LaTeX, що задовольняє будь-які вимоги щодо оформлення складних конструкцій у формулах.
4.11. Бібліографія
Бібліографія — це галузь знань про способи й методи опису
друкованих та електронних видань, складання їх покажчиків і
оглядів для наукового і практичного використання.
Велике значення має стандартизація бібліографічних записів
документів. Це пов’язано зі швидким розвитком інформаційнопошукових систем і практикою обробки національного документопотоку на основі міжнародних стандартів.
В Україні питаннями бібліографії займається Книжкова палата, яка збирає, реєструє і зберігає усі без винятку видання
України, готує і видає державні бібліографічні покажчики, проводить наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства,
консервації та реставрації документів тощо.
Бібліографічний список використаних джерел у наукових працях оформляють за певними правилами, регламентованими державними стандартами, зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання». Цей стандарт слугує для впровадження сучасних автоматизованих технологій опрацювання документів,
ведення інформаційних баз даних, ефективності пошуку та використання документів усіх видів та типів, результативного обміну
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бібліографічною інформацією між інформаційними службами,
бібліотеками, видавцями та книготорговельними організаціями
як у межах країни, так і за кордоном.
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 передбачає універсальні правила, спільні для всіх видів опублікованих та неопублікованих документів
на будь-яких носіях: книг, періодичних та багатотомних видань,
нормативних та технічних документів, патентів, депонованих рукописів, електронних ресурсів та ін.
Бібліографічний запис — це розгорнута бібліографічна характеристика видання. До його складу входять заголовок бібліографічного запису і бібліографічний опис, доповнені тими чи іншими
елементами: анотацією, класифікаційними індексами, службовою
інформацією тощо. Приклад бібліографічного запису наведено в
табл. 6.3. Ступінь повноти бібліографічного запису залежить від
мети і задач конкретної установи-укладача бібліографії.
Таблиця 6.3

Бібліографічний запис
Приклад бібліографічного запису

Конопельник О. І.
Фізика з основами геофізики : лабораторний практикум / О. І. Конопельник. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с.
Наведено методичні рекомендації до 21 лабораторної роботи з механіки, молекулярної фізики, оптики та
електрики, зокрема, теоретичний опис фізичних явищ,
об’єктів та законів.
Для студентів географічного факультету.
УДК 53(076.5)
ББК В3я73-5
К 30
ISBN 978-966-613-861-6

© Конопельник О. І., 2011

Назва елементів
бібліографічного
запису
Заголовок бібліографічного запису

Бібліографічний
опис

Анотація

Класифікаційні
індекси
та службова
інформація
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Заголовок бібліографічного запису — це елемент, розташований перед бібліографічним описом, що слугує для впорядкування
і пошуку бібліографічних записів. Заголовком може бути прізвище автора, найменування організації, географічна назва, уніфікована назва документа тощо. У переліку наукових праць зазвичай
заголовком є прізвище та ініціали першого автора.
Бібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ чи його складову частину, які необхідні
та достатні для їхньої загальної характеристики та ідентифікації.
Бібліографічний опис поділяють на зони — структурні одиниці, які містять один або декілька функціонально або змістовно
однорідних елементів бібліографічного опису. Зони опису відокремлюють одну від іншої крапкою і тире. Вони складаються з
обов’язкових та факультативних елементів. Обов’язкові елементи
містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію
документа, тому їх наводять у будь-якому описі. Необхідність застосування факультативних елементів визначає бібліографувальна
установа.
Є вісім зон бібліографічного опису:
• назва / відомість про відповідальність;
• видання;
• специфічні відомості;
• вихідні відомості;
• фізична (кількісна) характеристика;
• серія;
• примітки;
• стандартний номер.
У табл. 6.4 наведено деякі зони й елементи бібліографічного
опису та приклади їхнього оформлення (напівжирним курсивом
виділено факультативні елементи).
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Таблиця 6.4

Бібліографічний опис
Зони опису

Наповнення
зони опису

Приклади

1

2

3

Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками : навч. посіб. : [для
вищ. навч. закл.] / Я. І. Шопа,
В. М. Лесівців, Т. М. Демків ;
за ред. Я. І. Шопи. –
Заголовок.
Основна назва. ДруНазва /
га назва : відомості,
Відомість про які стосуються назвідповідаль- ви / Відомості про
авторство чи відпоність
відальність ; про інших осіб

Видання

Вихідні
відомості

Фтомин Н. Вимірювання оптичної активності кристалів за
наявності дихроїзму та ефектів багатократного відбивання
світла / Н. Фтомин, Я. Шопа //
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. –

Влох Р. Кристалооптичні дослідження фазового переходу
в органічних сегнетоелектриках / Р. Влох, Я. Шопа, О. Кушнір [та ін.] // Всеукраїнська
школа-семінар з кристалооптики, 29–30 серпня 2011 р.,
Львів : зб. матеріалів. –
Відомості про пов- – [2-е вид., допов.]. –
торність видання / – [Вид. 3-тє, випр. / А. Попов]. –
Відповідальність за
видання
– [Репр. вид. 1925 р.] –

Місце видання :
Вид-во, рік

Відомості про номер
Фізична
тому, випуску, обсяг
(кількісна) ха- документа, ілюстрорактеристика ваний та інший матеріал

Продовження табл. 6.4
1

– Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. –

– К. : Техніка, 2007. –
– 288 с. : іл., табл.
– Вип. 46. – С. 221–234.
– Т. 2, № 4. – С. 31–38.
– Vol. 34, № 1. – Р. 3–9.

Серія
Примітки

2

Назва та номер
(том, рік) випуску
серії

3

– (Серія «Бібліотека молодого
науковця» ; т. 2).
– Бібліогр. : с. 286–287.

Міжнародний
номер
книги (ISBN). – ISBN 978-966-613-710-7.
Стандартний
Міжнародний
номер
номер серіального – ISSN 1024-588X.
видання (ISSN).

Подамо приклад оформлення повного бібліографічного опису
книги із заголовком (виділено курсивом) і необхідними зонами та
елементами (напівжирним курсивом виділено факультативні елементи):
Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Я. І. Шопа,
В. М. Лесівців, Т. М. Демків ; за ред. Я. І. Шопи. – Львів :
ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр. :
с. 286–287. – ISBN 978-966-613-710-7.

Бібліографічний опис починають із заголовка, яким слугує
прізвище та ініціали першого автора, зазвичай його виділяють
курсивом. Далі зазначають назву роботи — так, як вона подана
на титульному аркуші. Якщо є друга назва, то її пишуть з великої
літери після крапки. Другу назву не скорочують і крапки після
неї не ставлять. Далі, за потреби, додають відомості, що доповнюють, уточнюють, пояснюють основну назву видання (наприклад: «навч. посіб.»; «зб. наук. праць»; «довідник» тощо). Перед
уточненням ставлять двокрапку (:). Слова в уточненнях скорочують відповідно до чинних стандартів.
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За скісною рискою після назви роботи подають відомості про
відповідальність, де зазначають осіб, які несуть інтелектуальну
відповідальність за документ, записуючи авторів у точності до
форми запису на титульній сторінці — спочатку ініціали, потім
прізвище. Прізвища авторів відділяють комами. Якщо авторів понад чотири, можна зазначити перших три, додаючи слова [та ін.].
Далі, за потреби, уміщують інформацію про редакторів, перекладачів, організації, що брали участь у створенні праці (наприклад:
за ред. ; пер. з англ. ; ЛНУ ім. І. Франка); для відокремлення цієї
інформації використовують крапку з комою.
Наведемо приклад оформлення зони «Назва / Відомість про
відповідальність»:
Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками :
навч. посіб. / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців, Т. М. Демків ; за ред.
Я. І. Шопи. –

У зоні назви та відомостей про відповідальність уперше введено новий елемент — загальне позначення матеріалу ([Текст],
[Електронний ресурс], [Рукопис], [Відеозапис] та ін.). Це факультативний елемент, який доцільно зазначати в описі для інформаційних масивів, що вміщують відомості про документи різних
видів. Загальне позначення матеріалу наводять після основної
назви в квадратних дужках з великої літери (наприклад: ДСТУ
ГОСТ 7.1–2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної
та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : видання
офіційне. – )
Відомості про повторність видання (порядковий номер видання, виправлене, стереотипне, перероблене тощо) є обов’язковими елементами, їх наводять у послідовності, зазначеній у
джерелі інформації. Наприклад:
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. – Вид. 3-тє, випр. / О. А. Попович. –
. – 2-ге вид. допов. –
. – Репр. вид. 1925 р. –

Вихідні відомості містять інформацію про місце і рік видання,
назву видавництва (наприклад: – Львів : Євросвіт, 2010. –). Коли
відомостей про рік видання немає в документі, приблизну дату
видання наводять у квадратних дужках разом зі знаком запитання (наприклад: [2007?]).
Зона фізичної (кількісної) характеристики містить відомості
про обсяг (кількість сторінок) документа, а також інформацію
про ілюстративний та інший матеріал (наприклад: 288 с. : іл., табл.).
Якщо описують частину документа (статтю із журналу, збірника), то зазначають номер випуску або тóму періодичного видання, а далі — сторінки, на яких поміщено статтю в журналі чи
збірнику, наприклад:
. – Вип. 46. – С. 221–234.
. – Т. 2, № 4. – С. 31–38.
. – Vol. 34, № 1. – Р. 3–9.

Зону серії заповнюють для періодичного серіального видання,
окремим випуском якого є об’єкт опису. Тут зазначають назву
серії та підсерії, номер чи том випуску. Також у цьому елементі
опису подають відомості, що стосуються перевидання серії, року
заснування та інше, відокремлюючи їх двокрапкою. Відомості
про серію беруть у круглі дужки. Наприклад:
. – (Серія «Бібліотека молодого науковця» ; т. 2). –
. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г.). –

Зона приміток у цілому факультативна і містить додаткову
інформацію про об’єкт опису, це може бути інформація про наявність додатків, бібліографічних списків, покажчиків та інших
компонентів довідкового апарату, відомості про депонування,
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про режим доступу та інше. Текст примітки не регламентується.
Усередині приміток між елементами опису ставлять приписані
їм знаки. Відомості, що наводять в примітках, запозичують з
будь-якого джерела інформації, але в квадратні дужки не ставлять. Наприклад:
. – Бібліогр. : с. 286–287. –
. – Деп. у ДНТБ України 03.01.08, №14-Ук2008. –
. – Режим доступу : http://www.gntb.gov.ua. –

У зоні стандартного номера (чи його альтернативи) наводять міжнародні стандартні номери, присвоєні об’єкту опису: Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) або Міжнародний
стандартний номер серіального видання (ISSN). Якщо міжнародного стандартного номера немає, як його альтернативу допускають наводити номер державної реєстрації, видавничий номер,
інші номери.
Наприклад:
. – ISBN 978-966-613-710-7.
. – ISSN 1024-588X.
. – № держ. реєстрації 0329600098.

Кожну зону бібліографічного опису відокремлюють крапкою
і тире, а перше слово пишуть з великої літери (наприклад: Вісн.
Львів. ун-ту. Сер. фіз. – 2011. – Вип. 46. – С. 221–234.).
У бібліографічному описі використовують знаки приписаної
пунктуації (за старою термінологією — умовні розділові знаки).
До них належать: (. –) крапка і тире; (.) крапка; (,) кома; (:) двокрапка; (;) крапка з комою; (/) скісна риска; (//) дві скісні риски;
( ) круглі дужки; [ ] квадратні дужки; (+) плюс; (=) знак рівності. На
відміну від звичайних граматичних знаків, знаки приписаної пунктуації виконують розпізнавальні функції елементів. Для розрізнення знаків приписаної та граматичної пунктуації застосовують
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проміжок в один друкований знак до і після приписаного знака
(наприклад: – К. : Техніка, 2007. – 288 с. : іл., табл.). Проміжки
між знаками та елементами опису є обов’язковими. Виняток —
крапка та кома — проміжки залишають лише після них (наприклад: Riga, Latvia. – P. 118.). Знак крапка з комою до винятку не
належать.
Бібліографічні відомості наводять у описі в тому вигляді, в якому вони подані в джерелі інформації. Головне джерело інформації використовують для складання опису в цілому, а для кожної
зони опису встановлено приписане джерело залежно від виду
документа. Наприклад, для книг джерелом для зони назви і відомостей про відповідальність є титульна сторінка.
Відомості, не зазначені на титулі, наводять у квадратних
дужках (наприклад: / [уклад. В. Пилипенко]). У квадратних дужках також подають відомості, запозичені з джерел поза документом і сформульовані бібліографом на основі його аналізу. Доповнення «[та ін.]» (та інші), зазначення «[б. в.]» (без видавця), що
додає в опис бібліограф, потрібно також брати у квадратні дужки. Квадратні дужки застосовують у межах однієї зони. Якщо суміжні елементи належать до різних зон, то кожен елемент беруть
в окремі квадратні дужки.
Залежно від об’єкта опису, розрізняють монографічний, зведений та аналітичний бібліографічний опис:
• монографічний — опис на окремо виданий документ
(книга, брошура, географічна карта тощо);
• зведений — на групу документів (багатотомне видання, серійні видання, річний комплект журналів або газет тощо);
• аналітичний — на частину документа (розділ, глава, стаття
з журналу, збірника тощо).
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Зведений бібліографічний опис — це опис багатотомного
видання, подібний до опису книги. Відомості про те, зі скількох
томів складається видання, вказують безпосередньо після назви
видання, відокремивши його двокрапкою (:). Якщо багатотомне
видання вийшло з друку упродовж кількох років, то наводять рік
виходу першого і через тире — рік останнього тому або дані про
всі томи. Наприклад:
Загальний курс фізики : в 3 т. / за ред. І. М. Кучерука – Т. 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К. : Техніка, 1999. –
536 с. ; Т. 2. Електрика і магнетизм. – К. : Техніка, 2001. – 452 с. ;
Т. 3. Оптика. Квантова фізика. – К. : Техніка, 1999. – 515 с.

Аналітичний бібліографічний опис (для періодичних видань)
складається із зон та елементів, зазначених у такій послідовності:
Відомості про складову частину документа / Відомості про відповідальність // Відомості про ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезнаходження складової частини в документі.
Наприклад:
Вимірювання оптичної активності кристалів за наявності дихроїзму та ефектів багатократного відбивання світла / Н. Фтомин,
Я. Шопа // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. – Вип. 46. – С. 221–234.

Бібліографічний опис електронного документа складають за
правилами формування аналітичних описів. У першій частині
опису подають відомості про документ, у другій — його адресу.
Наприклад:
Voloshinovskii A.S. Luminescent properties of SrCl2-Eu microcrystals embedded in NaCl host / A. S. Voloshinovskii, A. S. Pushak,
V. V. Vistovskyy [et al.] // HASYLAB Annual report 2009. –
http://hasylab.desy.de/annual_report/files/2009/2009749.pdf
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Бібліографічний опис складають мовою видання документа.
Скорочення слів і словосполучень елементів опису мають відповідати вимогам ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській
мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».
Для пришвидшення процесу правильного оформлення бібліографії наукової праці у додатку Л подано приклади опису різних
документів з усіма зонами опису та знаками пунктуації.

4.12. Додатки
Додатки оформляють у вигляді окремої частини в кінці наукової роботи, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок. Розміщують додатки у порядку появи посилань у тексті, кожен з них
починають з нової сторінки. Зверху посередині сторінки набирають слово «Додаток» і його позначення. Позначають додатки великими літерами українського алфавіту (окрім літер: Ґ, Є, З, І, Ї,
Й, О, Ч, Ь), починаючи з А. Якщо наявний лише один додаток, то
його позначають як «Додаток А» або не нумерують взагалі. Додаток зазвичай має заголовок, який друкують угорі симетрично
до тексту.
Текст кожного додатка може бути поділений на розділи і
підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка, відокремлюючи номер від позначення додатка крапкою (наприклад: А.1
— перший розділ додатка А; Б.2.1 — підрозділ 2.1. додатка Б).
Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, також нумерують у межах кожного додатка (наприклад: формула (А.1) —
перша формула додатка А; рис. В.1.2. — другий рисунок першого розділу додатка В).
Усі додатки мають бути перелічені в змісті роботи із зазначенням їхніх номерів i заголовків.
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ABSTRACT
Temperature variations of the energy bandgap (Eg) for paratellurite
crystals are measured and interpreted. The deformation potential, charge
carrier mobility, and the Debye temperature are determined while considering the paratellurite as a high energy-gap semiconductor. An approximating formula for the temperature dependence of Eg is suggested for
the case when the light wave propagates in the isotropic direction of the
crystal.
Key words: energy bandgap, deformation potential, charge carrier
mobility.
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Рис. 1. Температурна залежність k + const для кристалів Са-галогерманатів. Позначення експериментальних точок: □ — CGG: Cr3+
(633 нм); ■ — CGG: Cr3+ (780 нм); ○ — CGG: Mn3+ (780 нм)

Рис. 2. Спектри крайового поглинання кристалів α-ТеО2 за різних
температур: 1 — 90 К; 2 — 115 К; 3 — 140 К; 4 — 165 К; 5 — 190 К;
6 — 215 К; 7 — 240 К; 8 — 265 К; 9 — 290 К; 10 — 315 К
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Продовження додатку Ж

Рис. 3. Електрична схема Сойєра–Тауера для вимірювання параметрів сегнетоелектричної петлі гістерезису. Т — термостат. Інші
позначення за текстом

Рис. 4. Блок-схема для циклічного виконання програми створення віртуального приладу і відображення результату на графіку

Продовження додатку Ж

а

б

Рис. 5. Сонячна корона під час затемнення: а — у синіх променях;
б — у жовтих променях

Рис. 6. Середні цінові складові екологічної шкоди, коп/км (виробництво, експлуатація, сума): 1 — електрогідролізний водень; 2 —
рідкий пропан; 3 — стиснений природний газ; 4 — метанол з
біомаси; 5 — метанол з природного газу; 6 — нафтовий бензин; 7 — електромобіль, енергія ТЕС; 8 — електромобіль,
енергія атомних станцій
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Додаток И

Продовження додатку И

Деякі найважливіші одиниці фізичних величин

1

Позначення
Назва
одиниці українське міжнародне
1
2
3
4
Основні одиниці міжнародної системи одиниць (СІ)

Назва величини

Довжина
Маса
Час
Термодинамічна температура
Сила електричного струму
Сила світла
Кількість речовини

метр
кілограм
секунда
кельвін
ампер
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моль

м
кг
с
К
А
кд
моль

m
kg
s
К
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cd
mol

Радіоактивність
Поглинута доза іонізуючого
випромінювання
Еквівалентна доза іонізуючого
випромінювання
Плоский кут
Тілесний кут

ньютон
паскаль
джоуль
ват

Н
Па
Дж
Вт

N
Pa
J
W

кулон

Кл

C

вольт

В

V

фарада
ом
сіменс
тесла
вебер
генрі
герц
люмен
люкс

Ф
Ом
См
Тл
Вб
Гн
Гц
лм
лк

F
Q
S
T
Wb
H
Hz
lm
lх

3

4

Бк

Bq

грей

Гр

Gr

зіверт

Зв

Sv

радіан
стерадіан

рад
ср

rad
sr

Деякі одиниці, які допускаються нарівні з одиницями СІ

Довжина
Примітка:

1 мк = 10–6 м
1 Å = 10–10 м
1 св. рік = 9,46·1015 м
1 пк = 3,09·1016 м
1 a.о. = 1,50·1011 м

Похідні одиниці СІ, що мають власну назву

Сила
Тиск
Енергія; робота; кількість теплоти
Потужність; потік енергії
Кількість електрики;
електричний заряд
Електрична напруга; електричний
потенціал; е.р.с.
Електрична ємність
Електричний опір
Електрична провідність
Магнітна індукція
Магнітний потік
Індуктивність
Частота
Світловий потік
Освітленість

2

бекерель

Маса
Час
Плоский кут
Температура за шкалою Цельсія
(°C = К − 273,15)
Кількість теплоти
Рівень звукового тиску

мікрон
ангстрем
світловий
рік
парсек
астрономічна
одиниця
тонна
центнер
хвилина
година
градус
мінута
секунда
градус
Цельсія
калорія
децибел

мк
Å

µ
Å

св. р.

l. y.

пк

pc

а.о.

AU

т
ц
хв
год

t
g
min
h

°
′
″

°
′
″

°C

°C

кал
дБ

cal
dB
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Додаток К

Продовження додатку К

Список найвідоміших фахових журналів з фізики
1

Повна назва журналу
Скорочена назва журналу
1
2
Фахові видання, затверджені ВАК України

Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Радіофізика та електроніка.
Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Фізика.
Вісник Львівського університету. Серія
фізична
Вісник Національного університету
«Львівська політехніка». Серія «Фізикоматематичні науки»
Вісник Харківського національного університету. Серія «Радіофізика та електроніка»
Вісник Харківського національного
університету. Серія «Фізика»
Журнал фізичних досліджень (Львів)
Наноструктурное материаловедение.
Nanostructured Materials Science (Київ)
Науковий вісник Чернівецького
національного університету імені Юрія
Федьковича. Серія: фізика, електроніка
Наукові вісті Національного технічного
університету України «Київський
політехнічний інститут»
Оптоэлектроника и полупроводниковая
техника (Київ)
Прикладная радиоэлектроника (Харків)
Радиотехника (Харків)

Вісн. КНУ. Радіофіз. та
електроніка
Вісн. КНУ. Фізика
Вісн. Львів. ун-ту. Сер.
фіз.
Вісн. Нац. ун-ту
«Львівська політехніка».
Сер. «Фіз.-мат. науки»
Вісн. ХНУ. Сер. «Радіофіз.
та електроніка»
Вісн. ХНУ. Сер. «Фізика»
Журн. фіз. досл.
Наноструктурное
материаловедение
Наук. вісн. Чернівецького
ун-ту. Фізика. Електроніка
Наук. вісті НТУУ КПІ

Оптоэлектроника и
полупров. техника
Прикладная
радиоэлектроника
Радиотехника

2

Радиофизика и радиоастрономия (Харків)
Радиофизика и электроника (Харків)
Сенсорна електроніка і мікросистемні
технології (Одеса)
Український фізичний журнал (Київ)
Фізика і хімія твердого тіла (Івано-Франківськ)
Фізична інженерія поверхні
Физическая инженерия поверхности
Physical Surface Engineering (Харків)
Физика низких температур (Харків)
Ядерна фізика та енергетика (Київ)
Condensed Matter Physics (Львів)
Photoelectronics (Одеса)
Semiconductor Physics, Quantum Electronics &
Optoelectronics (Київ)
Ukrainian Journal of Physical Optics (Львів)

Радиофизика и
радиоастрономия
Радиофизика и
электроника
СЕМСТ
УФЖ
Фіз. і хім. тверд. тіла
Фізична інженерія
поверхні
ФНТ
Ядерна фіз. та енергетика
Condensed Matter Physics
Photoelectronics
Semiconductor Physics,
Quantum Electronics &
Optoelectronics
Ukr. J. Phys. Opt.

Фахові іноземні видання
Журнал прикладной спектроскопии (Мінськ)
Журнал технической физики (С.-Петербург)
Журнал экспериментальной и теоретической
физики (Москва)
Инженерно-физический журнал (Мінськ)
Квантовая электроника (Москва)
Компьютерная оптика (Самара)
Кристаллография (Москва)
Неорганические материалы (Москва)
Оптика и спектроскопия (С.-Петербург)

ЖПС
ЖТФ
ЖЭТФ
ИФЖ
Квантовая электроника
КО
Кристаллография
Неорган. материалы
Оптика и спектроскопия
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Продовження додатку К
1

2

Оптический журнал (С.-Петербург)
Приборы и техника эксперимента (Москва)
Радиотехника (Москва)
Радиотехника и электроника (Москва)
Успехи физических наук (Москва)
Физика металлов и металловедение
(Екатеринбург)

Оптический журнал
ПТЭ
Радиотехника
РЭ
УФН
ФММ

Физика и техника полуповодников
(С.-Петербург)

ФТП

Физика твердого тела (С.-Петербург)

ФТТ

Физика элементарных частиц и атомного
ядра (Дубна)

ЭЧАЯ

Ядерная физика (Москва)

Ядерная физика

Acta Astronomica
Acta Crystallographica. А; В
Acta Physica Polonica. А; В
American Journal of Physics
Applied Optics
Applied Physics. А; В
Applied Spectroscopy
Astronomy and Astrophysics
European Journal of Physics
Ferroelectrics
Journal of Advanced Materials
Journal of Applied Physics
Journal of Chemical Physics
Journal of Crystal Growth
Journal of Materials Research
Journal of Materials Science

Acta Astron.
Acta Cryst. А; В
Acta Phys. Pol. А; В
Amer. J. Phys.
Appl. Opt.
Appl. Phys. A; B
Appl. Spectrosc.
Astron. Astrophys.
Eur. J. Phys.
Ferroelectrics
J. Adv. Mater.
J. Appl. Phys.
J. Chem. Phys.
J. Cryst. Growth
J. Mat. Res.
J. Mater. Sci.

Продовження додатку К
1

Journal of Non-Crystalline Solids
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics
Journal of Optics B: Quantum and
Semiclassical Optics
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and
Optical Physics
Journal of Physics D: Applied Physics
Journal of Physics E: Scientific Instruments
Journal of Physics. Condensed Matter
Journal of the Electrochemical Society
Journal of the Optical Society of America. А; В
Materials Science and Engineering. A; B
Measurement Science and Techology
Nature
Philosophical Magazine. А; В
Physica B: Condensed Matter
Physica C: Superconductivity
Physica E: Low-dimensional Systems and
Nanostructures
Physica Status Solidi. A; B
Physical Review A: Atomic, Molecular, and
Optical Physics
Physical Review B: Condensed Matter and
Materials Physics
Physical Review C: Nuclear Physics
Physical Review D: Particles and Fields
Physical Review E: Statistical, Nonlinear, and
Soft Matter Physics
Physical Review Letters
Physics Letters. A; В

2

J. Non-Cryst. Solids
J. Opt. A
J. Opt. B
J. Phys. B
J. Phys. D
J. Phys. E
J. Phys.: Condens. Matter
J. Electrochem. Soc.
JOSA А; В
Mat. Sci. Engng. А; В
Meas. Sci. Technol.
Nature
Philos. Mag. А; В
Physica В
Physica C
Physica E
Phys. Status Solidi A; B
Phys. Rev. A
Phys. Rev. B
Phys. Rev. C
Phys. Rev. D
Phys. Rev. E
Phys. Rev. Lett.
Phys. Lett. А; В
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Продовження додатку К
1

Review of Modern Physics
Review of Scientific Instruments
Science
Semiconductor Science and Technology
Solid State Communications
Superconductor Science and Technology
Surfase Science
The Astrophysical Journal
Thin Solid Films

2

Rev. Mod. Phys.
Rev. Sci. Instrum.
Science
Semicond. Sci. Technol.
Solid State Commun.
Supercond. Sci. Technol.
Surface Sci.
Astrophys. J.
Thin Solid Films

Додаток Л

Приклади оформлення бібліографічного опису*

Книги
Однотомний документ
Один автор
1. Довгий Я. Чарівне явище надпровідність / Ярослав Довгий. –
Львів : Євросвіт, 2000. – 440 с. : іл. – (Серія «Бібліотека молодого науковця» ; т. 1 ; ISBN 966-7343-01-4). – ISBN 966-7343-10-3.

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах /
Д. Г. Коренівський ; НАН України, Ін-т математики. – К. :
Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). – Бібліогр.:
с. 97–106 (93 назви) та в підрядк. прим.
Два автори
3. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Лабораторний практикум :
навч. посіб. / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2007. – 106 с.

4. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. : [для вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т
інновац. технологій і змісту освіти. – Львів : Растр-7, 2007. –
375 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 358–362.

*
Окрім обов’язкових елементів (їх потрібно подавати завжди) у бібліографічному
описі можуть бути й факультативні (необов’язкові), нижче вони виділені напівжирним курсивом (лише для наочності), у бібліографічних описах їх не виділяють.

Додатки

93

Три автори
5. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців, Т. М. Демків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. –
288 с. – ISBN 978-966-613-710-7.
Чотири автори
6. Перехід метал–неметал в іонно-електронних рідинах / Л. А. Булавін, Б. І. Соколовський, Ю. О. Плевачук, В. М. Склярчук. –
К. : АСМІ, 2008. – 312 с.
П’ять і більше авторів
7. Фізичні основи електронної техніки : підруч. / З. Ю. Готра,
І. Є. Лопатинський, Б. А. Лукіянець [та ін.] ; за ред. З. Ю. Готри. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 800 с.
Без автора
8. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології =
Problems of Typological and Quantitative Lexicology : [зб.
наук. праць] / наук. ред. Каліущенко В. [та ін.]. – Чернівці :
Рута, 2007. – 310 с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ.

Багатотомний документ
9. Справочник по лазерам : в 2 т. : пер. с англ. с изм. и доп. / под
ред. акад. А. М. Прохорова. – Т. 2. – М. : Советское радио,
1978. – 400 c.
10. Загальний курс фізики : в 3 т. / за ред. І. М. Кучерука – Т. 1.
Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К. : Техніка, 1999. – 536 с. ; Т. 2. Електрика і магнетизм. – К. : Техніка,
2001. – 452 с. ; Т. 3. Оптика. Квантова фізика. – К. : Техніка,
1999. – 515 с.
11. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика :
навч. посіб. : у 2 ч. / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний, С. С. Савіна. – Ч. 2. Математична статистика – К. : КНЕУ, 2001. – 336 с.
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12. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. И. В. Ковалева, Е. Ю. Рубцова ; ред. В. Л. Иванов]. – Львов : НТЦ «Леонорм–Стандарт», 2005. – (Сер. «Нормативная база предприятия).
Т. 1. – 2005. – 277 с.
Матеріали конференцій, семінарів
13. Матеріали наук.-практ. конф. «Викладання фізики, наукові дослідження: 60 років досвіду та перспективи XXI століття» [До
60-річчя кафедри загальної фізики] : 24–25 листопада 2005 р.,
Львів / ЛНУ імені Івана Франка, каф. заг. фізики ; відп. ред.
Я. І. Шопа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 136 с.
14. Матеріали IV міжнар. конф. «Фізика невпорядкованих систем»,
присв. 75-річчю від дня народження проф. Ярослава Дутчака :
14–16 жовтня 2008 р., Львів / ЛНУ імені Івана Франка, кафедра
фізики металів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 196 с.
15. Різдвяні дискусії 2011 : програма і тези доповідей наук. конф. :
4–5 січня 2011 р., Львів / ЛНУ імені Івана Франка, каф. теор.
фізики. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 10 с.
16. Всеукр. школа-семінар з кристалооптики, присв. 80-річчю з дня
народження засл. проф. ЛНУ імені Івана Франка М. О. Романюка : програма і тези доповідей : 29–30 серпня 2011 р., Львів /
ЛНУ імені Івана Франка, каф. експер. фізики. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2011. – 132 с.
17. Міжнар. конф. студентів і молодих науковців з теор. та експер.
фізики «Еврика-2008» : тези доповідей : 19–21 травня 2008 р.,
Львів / ЛНУ імені Івана Франка, факультети фізичний та електроніки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 211 с.
18. 5-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials : Abstract Book : 31 August – 6 September, 2008, Lviv, Ukraine /
Ivan Franko National University of Lviv [et al.] ; edit. Ja. Rybicki. –
Gdansk : Task Publishing, 2008. – 162 p. – ISBN 978-83-908112-5-3.
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Складові частини
Книга

19. Якібчук П. Фізичний факультет / П. Якібчук // Енциклопедія
Львівського університету. Фізичний факультет. Факультет
електроніки. Астрономічна обсерваторія. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2007. – С. 161–164.
20. Jaskorzynska B. Silicon-Based Photonic Crystals and Nanowires /
Bozena Jaskorzynska, Lech Wosinski // Pototonik Crystals: Physics
and Technology. – Milano : Springer, 2008. – P. 149–169.
Періодичне видання

21. Романюк М. Рефракційні дослідження фероїків у Львівському
університеті / М. Романюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. –
2011. – Вип. 46. – С. 83–95.
22. Stetsko M. M. Scattering problem in deformed space with minimal
length / M. M. Stetsko, V. M. Tkachuk // Phys. Rev. A. – 2007. –
Vol. 76, № 1. – Р. 012707–012713.
23. Sklyarchuk V. Semiconductor-Metal Transition in Semiconductor
Melts with 3d Metal Admixtures / V. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk,
S. Mudry [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. – 2008. –
Vol. 98. – P. 062003.
24. Новосад С. С. Влияние примеси BiI3 на спектральные характеристики CaI2 / С. С. Новосад, И. С. Новосад, И. А. Хвищун [и др.] //
Неорганические материалы. – 2008. – Т. 44, № 6. – С. 760–764.
Збірник тез

25. Фтомин Н. Визначення дихроїзму кристалів поляриметричним
та спектральним методом / Н. Фтомин // Міжнар. конф. студентів і молодих науковців з теор. та експер. фізики «Еврика-2007» :
22–24 травня 2007 р., Львів : зб. тез. – С.17.
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26. Pushak A. S. Luminescent properties of LaBr3-Ce microcrystals embedded in NaBr host / A. S. Pushak, V. V. Vistovskyy, S. V. Myagkota [et al.] // The XVI International Seminar on Physics and
Chemistry of Solids (ISPCS 2010) : 6–9 June 2010, Lviv : Book
of Abstracts. – Lviv, 2010. – P. А-42.
Електронні ресурси
27. Aksimentyeva O. I. Anode Synthesis and Еlectrooptical Properties of Poly-3,4-Ethylenedioxythiophene-Polyaniline Hybrid
Layers / O. I. Aksimentyeva, O. I. Konopelnyk, D. O. Poliovyi //
Preprint of 239th National Meeting of American Chem. Soc. ;
4–10 April, 2010, San-Francisco, USA – 4 р. – Available from:
http://abstracts.acs.org/chem/239nm/program/view.php?obj_id=73
72&terms=
28. СТУ 73.1-02070987.01:2009. Звіти про наукову діяльність
[Електронний ресурс]. – Львів, 2009 – Режим доступу :
http://www.lnu.edu.ua/Geninf/standart_.htm – (Стандарт університету).
29. Бекшаев О. Фізичні основи ЕОМ : навч. посіб. [Електронний
ресурс] / О. Бекшаев. – Одеса, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CDROM) – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; CD-ROM
Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. електрон. опт. диску.
Автореферати дисертацій
30. Кушнір О. С. Кристалооптичні властивості просторово модульованих і дихроїчних матеріалів : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат.
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