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навчальної звітності; 

- укладачів всіх видів методичної літератури, що розробляється для 
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        ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
 

 
 Цей посібник діє у межах навчального процесу ПБТТБ та встановлює 
загальні вимоги до: 

- побудови, викладення та оформлення текстової частини (пояснювальної 
записки) всіх видів студентської навчальної звітності (спеціальність 5.06010109 « 
Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів») ; 

- оформлення текстів всіх видів методичного навчального призначення. 
 

 Вимоги цього посібника є обов‘язковими для: 
- студентів при укладанні ними будь-яких текстів з навчальної звітності; 
- керівників, консультантів і нормоконтролерів усіх форм студентської 

навчальної звітності; 
- укладачів всіх видів методичної літератури, що розробляється для 

застосування в навчальному процесі. 
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НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 
 

 При укладанні цього посібника враховані такі стандарти та нормативні 
документи: 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие 
требования к текстовым документам; 

- ДСТУ 3651.1-97. Державний  стандарт України. Похідні одиниці 
фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. 
Основні поняття, назви та позначення; 

- ДБН А.2.2-3:2012 Склад, порядок розроблення, погодження та 
затвердження проектної документації для будівництва. 

- ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання»;  

- ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 
описі. Загальні вимоги та правила; 

- ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила; 

- ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи;  
- ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення; 
- ДСТУ 1.5-2003. Національна стандартизація. Правила побудови, 

викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.  
- ДСТУ Б А.2.4-35:2008 Нормоконтроль проектної документації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Передмова 
 
 
 Цей посібник відповідає чинним ГОСТ та ДСТУ і призначений для  
нормоконтролю всіх видів студентської учбової звітності  (спеціальність 
5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і 
аеродромів»), видавництва навчальної продукції в межах ПБТТБ. 
  Посібник розроблено і внесено на розгляд циклової комісії професійної та 
практичної підготовки  ПБТТБ та затверджено метод радою ПБТТБ. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМОКОНТРОЛЮ 
 
 
Студентська навчальна звітність повинна складатися за вимогами і формою, 

передбаченими даним посібником, а нормоконтроль в технікумі слід розглядати 
як складову частину навчального процесу. 
 Викладач, за завданням якого виконується студентська робота, особисто 
проводить завершальний контроль її відповідності вимогам нормоконтролю, а 
якість цієї відповідності повинен враховувати при встановленні загальної 
залікової оцінки за роботу. 
 Примітка: Для дипломних проектів (робіт) додатковою формою їх  
нормоконтролю є перевірка нормоконтролером циклової комісії з відповідним 
записом у основному написі до роботи. 

Про відхилення від вимог нормоконтролю викладач вказує у формі поміток 
у тексті або у зауваженнях на титульному аркуші роботи. Згідно ДСТУ Б А.2.4-
35:2008 «Нормоконтроль проектної документації» п.6.3 нормоконтролер має 
право повертати проектну документацію виконавцеві без розгляду у випадках: 

- порушення встановленої комплектності; 
- відсутності обов'язкових підписів; 
- нечіткого виконання текстового і графічного матеріалу; 

 Вибірковий контроль якості дотримання вимог стандартів на циклових 
комісіях  ПБТТБ проводять викладачі, призначені для цієї роботи.  
 Загальний контроль стану нормоконтролю у студентських роботах по 
ПБТТБ проводить нормоконтролер,  призначений наказом директора. 
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1 ТЕКСТОВА ЧАСТИНА (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА). 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ ТА  ОФОРМЛЕННЯ 

 
1.1 Загальні вимоги 

 
 

Текстова частина (текст) студентської навчальної звітності складається з 
титульного аркуша, завдання на виконання роботи, змісту, вступу та змістових 
розділів, висновків, посилань (переліку використаних джерел) та, в разі потреби,  
додатків. Текстова частина може мати будь-яку форму: пояснювальної записки, 
звіту, розрахунків, методичної літератури та ін. 

Титульний аркуш слід виконувати за формою, що наведена в додатку А1 
(крім дипломних проектів (робіт) – додаток А2).  

Завдання на виконання роботи складається викладачем (керівником) за 
формою, наведеною в додатку Б і є другим аркушем після титульного. 

Зміст розміщується на окремому аркуші за формою, що подана у додатку В. 
Слово "ЗМІСТ" слід розміщувати симетрично тексту. У змісті вказують лише 
перелік розділів та підрозділів. Перший аркуш змісту повинен мати основний 
напис форми 1, наступні – форми 2. Форми основних написів подані в 1.1.5. 

Вступ, зміст, змістові розділи, висновки, посилання  та додатки подаються 
кожен на окремому аркуші,  додержуючись вимог даного  стандарту.  

 
Текстовий документ повинен мати своє позначення.  

 Загальний порядок складання позначень документів передбачений ГОСТ 
2.201-80 та ГОСТ 2.102-68. Виходячи з цього, позначення текстового документа 
складається мінімум з десяти символів та має структуру, що наведена на рисунку 
1.3. 
                                                              .        .   .  .   
 
 Позначення проекту  
 Шифр спеціальності  
 Порядковий номер за наказом  
 Порядковий номер частини проекту  
 Порядковий номер розділу записки або графічної частини 
 

Приклад:   ПД  5.05050204.025.01.01 
    

 Рисунок 1.1   - Структура позначення текстового документа 
 

Таким чином умовний код текстового документа має складатися з двох 
великих букв української абетки (таблиця 1.1).   
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  Таблиця  1.1 – Умовний код документів 
          Вид навчальної звітності 

 дипломний проект (робота) ПД 
курсовий проект ПК 

курсова робота РК 

контрольна робота КР 
лабораторна робота ЛР 

   
 Шифр спеціальності: 5.05050204 - “Експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання”  

Порядковий номер частини проекту:  01- пояснювальна записка; 
            02 – графічна частина. 
          Приклад: 
 ПД 5.05050204.025.01.03 – дипломний проект виконано  по спеціальності 
“Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і 
обладнання ”,  номер студента за наказом – 25, 01- текстова частина, 03 – третій 
розділ пояснювальної записки. 
 

Текст друкується комп’ютерним способом шрифтом Times New Roman №14 
або пишеться від руки  чорним чорнилом під "зебру" - 10мм  на стандартних 
аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Текст може бути викладеним на аркушах з 
рамкою та основним написом (рисунок 1.4) або на аркушах без рамки - у випадку 
якщо текст друкується на комп’ютері (рисунок 1.5), якщо текст пишеться від руки 
то рамка обов’язкова. 

Дозволяється застосовувати в тексті аркуші формату А3 (297 х 420 мм). 
 Основний напис у тексті має відповідати: 
 а) для робіт, що виконані на аркушах з рамкою: 
  1) формі 1 – на першому аркуші зі “Змістом” (рисунок 1.6, а); 
  2) формі 2 – на решті аркушів (рисунок 1.6, б). 
 б) для робіт, що виконані на аркушах без рамки: 
  1) формі 1 – на першому аркуші зі “Змістом” (рисунок 1.6, а); 
  2) формі 2 – на решті аркушів “Змісту” (рисунок 1.6, б). 
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Рисунок 1.4 – Межі  поля тексту на  аркуші з рамкою та основним написом  
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1 ВИМОГИ ДО ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 

1.1 Загальні вимоги 
 
 

Текстова частина (текст) студентської навчальної 
звітності складається з титульного аркуша, завдання на 
виконання роботи, змісту, вступу та змістових розділів, 
висновків, посилань (переліку використаних джерел) та, в 
разі потреби,  додатків. Текстова частина може мати будь-
яку форму: пояснювальної записки, звіту, розрахунків, 
методичної літератури та ін. 

Пояснювальна записка друкується на компютері або 
пишеться від руки на стандартних аркушах формату А4 
(210х297мм) з рамками і основним надписом (рисунок 1.1) 
або без рамки (рисунок 1.2), чорним чорнилом або пастою. 
Висота букв і цифр у тексті та у формулах повинна бути не 
меншою за 2,5 мм, а відстань між рядками – 8 мм. 

Текст пояснювальної записки розміщується через 
півтора інтервали із розрахунку не більше 42 рядків на 
сторінку. Відстань від верхньої і нижньої ліній рамки до 
межі тексту повинна бути не менше 10мм, від лівої і правої 
ліній – не менше 3мм. 

 
 
1.2 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти 

 
 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і 
підпункти теж можуть мати заголовки. 
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Рисунок  1.5 – Межі поля тексту та нумерація аркушів  без рамки 
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 1.1.6 У графах основного напису (рисунок 1.7) обов‘язковими для 
заповнення в навчальних роботах є такі: 
 1 - найменування проекту, що повторюється на титульному аркуші. Перенос 
слів у найменуванні проекту не дозволяється;  
 2 – позначення документа (повторюється на титульному аркуші) з 
додаванням коду у відповідності до ГОСТ 2.102-68 (наприклад, ПЗ – 
пояснювальна записка). Порядок вибору позначення текстового документа 
викладено у 1.1.3; 
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 4 - порядковий номер аркуша документа. На документах, що 
складаються з одного аркуша, графу не заповнюють; 

Розроб.     

 Арк. № докум. Підп. Зм. Дата 

Н.контр.   

Перев.        

Затв.        

Літ. Аркуш Аркушів 

Формат  

(1) 

(2) 

(3) (4) (5) 

(6) 
(8) (9) (10) (11) 

(12) (13) (15) (14) (16) 

              Рисунок 1.7 – Заповнення граф основного напису  
                                             (форма 1, ГОСТ 2.104-68)  
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а – форма 1 (ГОСТ 2.104-68);   б – форма 2а (ГОСТ 2.104-68); 
 

Рисунок 1.6  –  Приклади оформлення основних написів 

Розроб.     Моляр                        
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5 – загальна кількість аркушів документа; 
 6 – найменування або індекс підприємства, що випускає документ; 
 8 - характер роботи, що виконується особою, яка заповнює 
документ. Вільний рядок заповнюють на розсуд замовника, наприклад: 
Розрахував; 
 9 – прізвища осіб, що підписали документ (без ініціалів); 
 10 – підписи осіб, прізвища яких зазначені у графі 8. Підписи осіб, 
що розробили даний документ, та тих, що відповідають за 
нормоконтроль, є  обов'язковими; 
 11 – дата підписання документа, наприклад: 05.01.04; 20.12.04. 
 Примітка – Графи 3, 7, 12-16 (рисунок 1.7), не підлягають 
обов‘язковому заповненню в учбових роботах.  

 

1.1.7 Висота  букв і цифр в тексті та в формулах повинна бути не 
меншою за 2,5 мм. Відстань від верхньої і нижньої ліній рамки до межі 
тексту повинна бути не менше 10 мм, від лівої і правої ліній – не менше 
5 мм (рисунок 1.4). Для аркушів без рамки межі поля тексту подані на 
рисунку 1.5. 

Текст, що виконується комп'ютерним способом, розміщується на 
аркуші  через інтервал із розрахунку не більше 42 рядків на сторінку. 
Для текста, що виконується від руки, відстань між рядками - не менше 
10 мм.  
 

1.1.8 Сторінки тексту слід нумерувати арабськими цифрами, 
додержуючись наскрізної нумерації впродовж всього тексту. Номери 
сторінок проставляють у відповідній графі основного напису (рисунки 
1.6, а, 1.6, б) або в правому нижньому куті сторінки (рисунок 1.5) без 
крапки у кінці. 

Титульний аркуш (рисунки 1.1, 1.2) вважається першою сторінкою 
тексту, але не нумерується.  

 
1.1.9 Помилкові записи та графічні неточності, які виявлено в 

процесі виконання тексту, дозволяється виправляти підчищенням або за 
допомогою коректурних засобів з нанесенням на тому ж місці 
правильного тексту або графічного зображення. 

 
1.1.10 Усі виготовлені аркуші тексту складаються по порядку, а 

потім (брошуруються). 
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1.2 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти 
 

 
1.2.1 Розділи   і   підрозділи  повинні мати заголовки.  Пункти і 

підпункти також можуть мати заголовки. 
 

1.2.2 Заголовки розділів пишуться або друкуються великими 
літерами і виділяються жирним шрифтом і розташовуються з абзацу без 
крапки у кінці речення.  

Заголовки підрозділів пишуться або друкуються малими літерами 
(крім першої великої) і виділяються жирним шрифтом і 
розташовуються з абзацу без крапки у кінці речення. 

Приклад : 
    1  ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ПРОЕКТУВАННЯ 
 

   1.1 Економічна  характеристика прокладання траси 
 
 

 1.2.3 Абзацний відступ для всього тексту ПЗ повинен бути 
однаковим і дорівнювати п’яти символам (15 – 17 мм). 

1.2.4 Переноси слів у заголовках розділів не дозволяються. Якщо 
слово у заголовку не може розміститися на одному рядку, то його слід 
перенести на наступний рядок.   

   
1.2.5 Переноси слів у заголовках підрозділів, пунктів або 

підпунктів дозволяються. 
 
1.2.6 Розділи, підрозділи, пункти і підпункти тексту слід 

нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись порядкової нумерації.  
Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового 

номера підрозділу, відокремлених крапкою.  
Приклад: 
3.1 Проектування водопропускної труби 
 

 1.2.7 Пункти та підпункти можуть бути викладеними із 
заголовками або без них. Якщо вони мають заголовки, то: 
 - пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 
розділу або підрозділу. Номер пункту складається з порядкового 
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номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера 
пункту, відокремлених   крапками; 

- номер підпункту складається з номера розділу, порядкового 
номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера 
підпункту, відокремлених крапками. 

Приклад 
5.4.1 Розрахунок першого варіанту дорожного одягу.  
 
1.2.8 Назви розділів та підрозділів виносяться в «зміст», пункти та 

підпункти в «зміст» не виносяться.  
1.2.9 Відстань між: 
- заголовком розділу, підрозділу, пункту, підпункту та наступним 

текстом   повинна бути не меншою за два рядки (не менше 15 мм) 
(рисунок 1.4); 

- заголовками розділу та підрозділу, підрозділу та пункту, пункту 
та підпункту повинна бути не меншою одного рядка (не менше 8 мм)  
(рисунок 1.4). 

1.2.10 У кінці аркуша після підзаголовка пункту або підпункту 
повинно залишатися місце для написання не менше ніж двох рядків 
тексту. Якщо ця умова не виконується, то в кінці аркуша слід залишати 
вільне місце, а підзаголовок, пункт або підпункт з подальшим текстом 
перенести на наступний аркуш. Переноси слів з попереднього на 
наступний аркуш не дозволяються. 
 1.2.11 У тексті слід вживати тільки ті терміни, позначення і 
визначення, які встановлені чинними стандартами або є 
загальновідомими у літературі. В тексті не дозволяється: 

- вживати скорочення слів, за винятком:  
 1) позначень одиниць фізичних величин відповідно до вимог  

ДСТУ 3651.1-97; 
 2) слів в українській та в російській мовах, які вживаються у 

бібліографічних описах (відповідно до ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.12-93); 
 - вживати  звороти   розмовної  мови, техніцизми  та 
професіоналізми; 
 - скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони 
вживаються без цифр,  за винятком одиниць фізичних величин, що 
входять до складу таблиць або формул. 

Примітка – Дозволяється скорочувати слова або 
словосполучення, що часто вживаються в тексті, за наступною схемою. 
Слово або словосполучення при його першому вживанні в тексті слід 
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писати повністю, а після нього поруч у дужках навести скорочений 
варіант, який і буде застосовуватися у подальшому тексті. Наприклад, 
“…Перший варіант комплексної механізації (КМ) робіт…”. 
 1.2.12 У тексті слід вживати стандартизовані одиниці фізичних 
величин, їх назви і позначення, а при необхідності поруч у дужках 
можна вказувати одиниці фізичних величин з тих систем, що вживалися 
раніш.  
 Застосовувати в одному тексті різні системи фізичних величин та 
їх позначень не дозволяється. 
 1.2.13 Числові значення фізичних величин слід писати цифрами 
якщо вказуються одиниці виміру фізичних величин; 
словами якщо фізична величина не має одиниць виміру. 
Одиниці рахунку від одиниці до дев’яти слід писати словами. 
Примітка Якщо у тексті наведено ряд числових значень фізичної 
величини, то позначення одиниці фізичної величини зазначають тільки 
за останнім числовим значенням. 

 
Приклади: 
1 Провести випробування п‘яти труб, довжиною 5 м кожна. 
2 Відібрати 15 труб для випробувань на тиск. 
 

 1.2.14 Умовні позначення, зображення або знаки повинні 
відповідати діючим стандартам. У тексті попереду позначення 
параметра слід наводити його пояснення, наприклад "Потрібний 
модуль пружності , Е потр". 

1.2.15 У тексті, за винятком формул, не дозволяється вживати: 
- знак ( - )   перед від‘ємними числами (слід писати слово 

«мінус»); 
- знак «      » (слід писати слово «діаметр»); 
- математичні знаки  (< , > , = , ≤  , ≥  , %, №) без відповідних 

числових величин. 
1.2.16 Інтервали чисел в тексті записують зі словами “від” і “до”. 
 
Приклади: 
1 Товщина шару має бути від 3,0 до 5,0 см. 
2 Швидкість пересування від 0,35 до 0,46 мм/с. 
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 1.2.17 Дробові числа слід наводити у вигляді десяткових дробів 
за винятком розмірів у дюймах які слід друкувати (писати) ¼,  ½, (А – 

С)/В  але не 1,1 або 4

2

.  
    1.2.18 При написанні пояснювальної записки на комп’ютері , 
використовувати шрифт Times New Roman №14,  
при написанні вручну використовувати зебру №10. 

  
 

1.3 Ілюстрації 
 
1.3.1 Креслення, що розміщені у тексті, повинні відповідати 

вимогам стандартів ЄСКД. 
1.3.2 Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

слід розміщувати у тексті симетрично до ширини рядка безпосередньо 
після того, як вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На 
всі ілюстрації у тексті мають бути посилання. 

1.3.3 Кожна ілюстрація повинна позначатися словом «Рисунок», 
яке розташовують симетрично рисунку під ним. 

1.3.4 Якщо рисунок, крім назви, має пояснення, то порядок запису 
такий. З інтервалом в один рядок під рисунком розміщують пояснення. 
Ще нижче після слова «Рисунок» поряд з ним ставиться його номер і 
далі через тире з великої літери пишеться його назва без крапки у кінці 
(приклад подано на рисунку 1.8). 

1.3.5 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами з 
порядковою нумерацією в межах розділу. Номер ілюстрації складається 
з номера розділу та порядкового   номера   ілюстрації в розділі,  
відокремлених   між собою крапкою (рисунок 1.8).  

Приклад до 1.3.4 та 1.3.5 
  

  
 
 
 
 
 
  

1 — магніт; 2 — стрілка;  3 — шків; 4 — інструмент 
Рисунок 1.8 – Схема нанесення міток на циліндричну поверхню шківа 
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1.3.6 Якщо ілюстрація не вміщується на одному аркуші, її можна 
переносити на інші аркуші, розташовуючи назву ілюстрації на першому 
аркуші, а на інших аркушах на місці назви вказують: рисунок 1, аркуш 
1. 

1.3.7 Графіки та діаграми для зображення функціональних 
залежностей дозволяється виконувати з нанесенням шкал значень 
величин або без них. Шкали на координатні осі можуть бути нанесені 
координатною сіткою, розподільчими штрихами або їх сполученням. 
Один з варіантів виконання поданий на рисунку 1.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.8 Значення змінних величин можна відкладати на 

координатних осях у лінійному, нелінійному або в логарифмічному 
масштабах. Числа біля шкал слід розміщувати поза полем графіка або 
діаграми. 

1.3.9 Якщо на графіку зображено залежність декількох функцій від 
одного аргументу, то шкали функцій слід розташовувати паралельно 
координатній осі. 

Зусилля, що розтягує Pр, кН 

а – навантаження    навитим    канатом   моделей:  1 – без ребер з 
отвором;   2 – без  ребер і без  отворів;   3 – без  ребер  з  
маточиною; 4 – з ребрами та отвором; 5 – з ребрами і маточиною; 
б – наванта-ження гальмового ободу моделі з ребрами: 1- точкове; 
2 – колодками;           експеримент;            теорія         

 
Рисунок 1.9 - Графіки деформацій моделей барабана 
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1.3.10 Осі координат (шкал), що обмежують поле графіка або 
діаграми, слід виконувати суцільною основною лінією завтовшки 
величини S (від 0,6 до 1,5 мм). Осі координат повинні закінчуватися 
стрілкою. Лінії координатної сітки та розподільчі штрихи слід 
виконувати суцільною тонкою лінією завтовшки від S/3 до S/2. 

1.3.11 Лінії функціональної залежності зображуються суцільною 
лінією подвоєної товщини S (дивись 1.3.10). У  разі  розташування на 
одному графіку кількох функціональних залежностей дозволяється 
зображувати ці залежності лініями різних типів. 

1.3.12 Якщо в певній області діаграми або графіка збігаються дві 
та більше ліній, то слід переривати одну з них. У випадку, коли лінія 
функціональної залежності збігається з віссю координат або лінією 
сітки, слід переривати лінію функціональної залежності. 

1.3.13 Одиниці вимірювання на графіках і діаграмах слід наносити 
поруч з назвою змінної величини через кому (рисунок  1.9). 

1.3.14  В пояснювальній записці не допускається використовувати 
аплікації (за винятком карт або фотографій обєктів). 

 
1.4 Таблиці 
 
1.4.1 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у 

якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці 
обов’язково мають бути посилання в тексті. 

1.4.2 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 
нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у 
додатках. Номер таблиці складається з номера розділу порядкового 
номера таблиці в розділі, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 
2.1» - перша таблиця другого розділу.  

1.4.3 Таблиця може бути будь-якою за розміром, але її слід 
обмежувати лініями. Головку таблиці від її решти слід відділяти лінією. 
Внутрішні горизонтальні та вертикальні лінії, що розмежовують рядки 
таблиці, дозволяється не проводити.  

1.4.4 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами 
(крім першої великої) і вміщують над таблицею. 

1.4.5 Назву таблиці слід розміщувати над таблицею після слова 
«Таблиця»  та   її   номера  через тире з великої літери без крапки в кінці 
(за прикладом таблиці 1.2). 

1.4.6 Якщо таблиця виходить за межі формату сторінки, її 
поділяють на частини і розміщують одну частину під іншою, або поруч, 
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або переносять частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в 
кожній частині таблиці її головку або боковик. У разі переносу назву 
таблиці вказують тільки над першою частиною таблиці, а над іншими 
вказують «Продовження таблиці ...» (за прикладом таблиці 1.2). 

1.4.7 При поділі таблиці на частини допускається її головку або 
боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків. У цьому 
випадку номери граф чи рядків вказують арабськими цифрами в першій 
частині таблиці. Наступні  частини таблиці починаються з 
нумерованого рядка або боковика. При цьому в першій частині таблиці 
гранична лінія знизу не проводиться (за прикладом таблиці 1.2). 
 1.4.8  У разі відсутності окремих даних у відповідній частині 
таблиці слід ставити риску (дивись графу 9 таблиці 1.2). 

1.4.9 Заголовки граф таблиці починають з великої літери. 
Підзаголовки починають з малої літери, якщо вони складають одне 
речення з заголовком, або з великої літери, якщо вони мають 
самостійне значення. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. 

1.4.10 У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не 
ставлять. Діагональний розподіл головки  таблиць не дозволяється. 
Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм. 

1.4.11 Окремі графи “№ п/п“ та "Позначення одиниць фізичної 
величини" в таблицю не включають. При необхідності нумерації рядків 
їх порядкові номери вказують у графі перед найменуванням (дивись 
графу 1 таблиці 1.2). 

1.4.12 Якщо текст у графі чи рядку складається з одного слова і 
далі повторюється, допускається його заміна лапками. Якщо текст 
складається з двох або більше слів і повторюється, то при першому 
повторі його замінюють словами “Те ж саме“, а далі лапками (дивись 
графу 2 таблиці 1.2). 

Приклад: 
Таблиця 1.2 - Спектри власних частот коливань   

В радіанах за секунду 
Поперечні 

коливання  вала 
Крутильні коливання  
вало-канатопроводу  Тип  

машини 
Редуктор 

1p  2p  
3p  1λ  2λ  3λ  4λ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МПУ-6,3 
циліндричний 
двоступеневий 

114,1 439,9 2067,0 3,61 13,8 20,9 113,9 

2 МПБ-6,3 
циліндричний 

одноступеневий 
125,7 391,7 1407,3 3,10 12,7 22,6 - 

3 ЦР-6 те ж саме 176,8 743,7 1505,9 3,26 12,2 26,0 - 
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Вигляд частин таблиці, що переносяться на наступні сторінки: 
 

Продовження таблиці 1.2                                   В радіанах за секунду 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 МПБ-5,5 - “ - 128,7 361,7 1467,3 3,11 12,7 28,6 - 
5 ЦР-6 - “ - 175,8 753,7 1505,9 5,22 12,2 24,0 - 

6 МПУ-5,0 
циліндричний 
двоступеневий 

135,7 331,7 1507,3 4,14 12,7 26,6 115,1 

7 МПУ-5,5 черв’ячний 116,1 459,9 1869,0 4,25 13,8 23,9 - 
 
1.4.13 Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і 

хімічних символів, які повторюються в графах або рядках, не 
дозволяється.  

1.4.14 Позначення одиниці фізичної величини, що є загальною для 
всіх даних у таблиці,  варто   вказувати  після її найменування (за 
прикладом таблиці 1.2). 

1.4.15 Позначення одиниці фізичної величини, що є загальною для 
всіх даних у графі або в рядку, варто вказувати після її найменування 
(за прикладом таблиці 1.3). 

 
Приклад: 

Таблиця 1.3 – Основні  техніко-економічні   показники   роботи 
підприємства   у 2010-2012 рр. 

Рік 
Вантажопотік, 

тис. т 

Продуктивність 
праці,  
т/год 

Прибуток,  
млн. грн 

2010 
2011 
2012 

123 
135 
142 

17,4 
17,8 
18,6 

0,783 
0,942 
1,048 

 
1.4.16 Цифри в графах таблиць слід розташовувати за класами 

чисел по всій графі точно одна понад одною. Числові величини в одній 
графі повинні мати однакову кількість десяткових знаків. 

1.4.17 Якщо документ є невеликим за розміром і його недоцільно 
подавати як таблицю, його можна подавати текстом. 

Приклад: 
Граничні відхилення розмірів: 
по висоті ………………………………………. ± 2,5 %; 
по ширині полки ……………………………… ± 1,5 %; 
по товщині стінки ...…………………………..  ± 0,3 %. 
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1.5 Переліки 
 
 1.5.1 Перед переліком слід ставити двокрапку, а позиції переліку 
починати з окремого рядка з абзацу з малої літери.  

1.5.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або 
малу літеру з дужкою, починаючи з абзацу. Для подальшої деталізації 
переліку треба задіювати арабські цифри з дужками, а запис виконувати 
з абзацного відступу. 

Приклади: 
1 Оптимальні температурні діапазони: 
- від плюс 1 до мінус 5 0С : 

1) 
………………………................................................................................ 
......................................................................................................; 

2) ……………….…………..; 
- від мінус 10 до мінус 40 0С. 
 
2 Оптимальні температурні діапазони: 
а) від плюс 1 до мінус 5 0С : 

1) ………………………….. ; 
2) ……………….…………..; 

б) від мінус 10 до мінус 40 0С. 
 
 1.5.3 Якщо наводять ряд або діапазон числових значень, які 
виражені однаковою одиницею фізичної величини, позначення цієї 
одиниці вказують за останнім числовим значенням ряду або діапазону, 
наприклад: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм. 
  
          1.6 Примітки 

 
1.6.1 Примітки слід наводити після тексту, рисунка або таблиці, до 

яких вони мають відношення, і писати з великої букви з абзацу. 
Примітки нумерують по порядку арабськими цифрами. 

 
Приклад: 
Примітки 
1 ……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………..  . 
2 ………………………………………  . 
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1.6.2 Якщо примітка одна, то після слова “Примітка” ставиться 
тире і текст примітки пишеться з великої літери. Одну примітку не 
нумерують.  

Приклад: 
Примітка -  ………………………….. ………………………....... 

........................................... 
 
  

1.7 Виноски 
 

 
 1.7.1 Посилання на окремі дані, наведені у тексті або таблицях, 
допускається оформляти виносками. Виноски позначають 
надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) 
з дужкою. Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки. 
 Приклад: 
 “… друкуючий пристрій1)…” 
 
 1.7.2 Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, 
числа тощо, до якого дають пояснення, а також перед текстом 
пояснення. Текст виноски вміщують в кінці таблиці над лінією, що 
означає закінчення таблиці, або в кінці сторінки. Текст виноски 
відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, 
проведеною в лівій частині сторінки. Текст виноски починають з 
абзацного відступу і друкують або пишуть з мінімальним міжрядковим 
інтервалом. 
 
  
__________________ 
 1) Пристрій являє собою ……. 
 

Приклади: 
 1 Подання виноски (дивись в кінці таблиці 1.4). 
 2 Подання виноски в кінці тексту: 
 
 
 
 
 



 

 

 

23 

1.8 Формули та рівняння 
 
 
1.8.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після 

тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче 
кожної формули або рівняння слід залишати не менше одного вільного 
рядка. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, 
відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під 
одною.  

1.8.2 Формули та рівняння у тексті (за винятком формул і рівнянь, 
наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в 
межах свого розділу. Номер формули або рівняння складається з 
номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, 
відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула,  яка 
належить першому розділу.  

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або 
рівняння в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку.  

Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у 
рядок, що слідує нижче формули.  

Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної 
риски. 

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних 
круглою дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, 
яке знаходиться в середині групи формул і звернене в сторону номера. 

1.8.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що 
входять до формули чи рівняння, якщо вони не пояснені раніш у тексті, 
слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій 
вони наведені у формулі чи рівнянні.      

1.8.4 Після написання формули ставиться кома і з нового рядка 
один під одним (у стовпчик) даються пояснення до кожного символу та 
числового коефіцієнта. Перший рядок пояснення повинен починатися  
від лівої межі тексту словом «де» без двокрапки. Після цього 
приводиться розрахунок з числовими значеннями. 
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Приклад: 
Напруження в стержні  σ,  Па, 
 

F

Si

⋅ϕ
=σ

,                                          (1.1) 
 

де   iS - розрахункове зусилля в i - му стержні, iS = 54 ⋅ 103 Н; 
ϕ  - коефіцієнт   зменшення  допустимих напружень при роботі 

стержня в умовах поздовжнього згину, ϕ  = 0,89; 
F  - площа поперечного перетину стержня,  F = 3,87 ⋅ 10-4 м2. 
 

≈
⋅⋅

=σ
−41087,389,0

54000

156,78 ⋅ 106 Па . 
 

 1.8.5 Якщо при вирішенні формули треба розв’язати одну або 
декілька проміжних формул, то послідовність дій така: 
 - записують  основну формулу відповідно до   1.8.4  та 
перелічують символи, які входять до неї; 
 - з нового    рядка   записують    зміст    допоміжних    формул, 
перелічують символи, які входять до них, та проводять розрахунки за 
допоміжними формулами; 

- проводять розрахунки за основною формулою. 
Приклад : 
Умова міцності стержня болта від напружень розтягування σ,  Па, 
 

                                      [ ]2
1

4
,

F

d
σ σ

π
⋅= <
⋅

                                  (1.2) 

де   F - сила розтягування, Н; 

       1d - внутрішній діаметр різьби болта, 1d = 10 мм; 

       [ ]σ - припустиме напруження в матеріалі болта, [ ]σ = 100 МПа. 
Сила розтягування  F, Н, 
 

                                           lqF ⋅= ,                                           (1.3) 
 

де q- питоме навантаження болта, q = 10 Н/мм; 
     l  - довжина болта, l  = 100 мм. 
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100010010F =⋅=  Н. 
 

      
2

4 1000
12,5

3,14 10
МПаσ ⋅= =

⋅
  <  [ ]σ  = 100 МПа. 

 
1.8.6 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок, коли 

вони не вміщуються в одному, дозволяється тільки на знаках 
виконуваних операцій: рівності (=), плюс (+), мінус (-), множення (×) і 
ділення (:). Знак операції повторюється на початку наступного рядка. 

Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього 
рядка. 

1.8.7 Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: 
формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в 
кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно 
до правил пунктуації. 

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, 
передбачених правилами пунктуації:  

-  у тексті перед формулою є узагальнююче слово; 
-  цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. 
Формули, що йдуть одна за одною і не відокремлені між собою 

текстом, слід відокремлювати комами або крапками з комою. 
Знаки, що відокремлюють формули, об’єднані фігурною дужкою, 

ставлять всередині. Після громіздких математичних виразів 
(визначники, матриці) розділові знаки можна не ставити.  

1.8.8 Формули слід виконувати друкарськими, машинними 
засобами або від руки креслярським шрифтом з висотою не менше 2,5 
мм. Застосування машинних та рукописних символів в одній формулі 
не дозволяється. 

 
 
1.9   Посилання 
 
 
1.9.1 Посилання в тексті на джерела (літературу) зазначаються у 

квадратних дужках у такому порядку: номер джерела згідно з переліком 
використаних джерел, номер тома (якщо він є), сторінка (в необхідних 

випадках). Наприклад, “… [ ]81…“ або “… [ ]25.с,1.т,81 …” або “...в 
роботах [1] - [7]…”. 
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1.9.2 При посиланні на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, 
ілюстрації, таблиці, формули, рівняння слід писати: 

- для розділів, підрозділів, підпунктів, таблиць, ілюстрацій: 
     1) «...розрахунок проведений у розділі 4, ….»; 
     2) «...результат дивись у 2.1.»; 
     3) «...за даними 1.3.4 ...»; 
     4) «...який показано на рисунку 1.3»; 
     5)  «...згідно з таблицею 3.2,….»; 
- для математичних виразів, формул та рівнянь: 
     1) «....за результатом (3.2) можна.....»; 

              2)  «....відповідно до формули (3.1) ...»; 
              3)  «....у рівняннях (1.23)-(1.25) ...»; 
              4)  «....за рівнянням (3.25) отримуємо....». 

 
 
1.10 Перелік використаних джерел 

 
 

 1.10.1 У кінці тексту, починаючи з нової сторінки, приводять 
повний перелік джерел, які використовувалися для його складання. Він 
повинен мати назву, наприклад, “Список використаних джерел”, 
починатися з абзацу, бути написаним малими літерами,  крім першої 
великої, без крапки в кінці. 

У відповідних місцях тексту на ці джерела повинні бути 
посилання.  

1.10.2 Перелік посилань слід складати у порядку появи посилань 
на них у тексті за прикладами бібліографічних описів, що наведені у 
додатку Б.  
 

 
1.11 Додатки 

 
 
1.11.1 До додатків слід відносити матеріал, який з будь-яких 

причин не внесено до тексту (ілюстрації, таблиці, програми, зразки 
розрахунків). 

1.11.2 Додатки в тексті розташовують за переліком використаних 
джерел.  Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати 
заголовок, надрукований малими літерами з першої великої симетрично 
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відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 
літерами з першої великої друкується слово «Додаток__» і велика 
літера, що позначає додаток. Під словом "Додаток __" у дужках в 
залежності від його характеру вказують: "(обов'язковий)" або 
"(довідковий)" (дивись додатки А, Б). 

1.11.3 Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки,  за  винятком  Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь,П,Ю   наприклад:  
Додаток А, Додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на 
розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому 
разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і 
крапку, наприклад, А.2 – другий  розділ   додатка А;  В.3.1 – перший 
підрозділ третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, 
нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рисунок Д.1.2 – 
другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша 
формула додатка А;  таблиця Е.2 – друга таблиця додатка Е. 
 1.11.4 Додатки повинні: 

-  мати   спільну    з   рештою   тексту   документа    наскрізну 
нумерацію сторінок; 
 - розташовуватися в порядку появи посилань на них у тексті 
документа. 
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Додаток А 
(довідковий) 

 
Приклад оформлення аркуша "Зміст" 
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Додаток Б 

(довідковий) 
 

Оформлення бібліографічного опису  у списку використаних джерел 
 

       Бібліографічний опис документів наводиться  у  відповідності  з 
ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання" за прикладами, наведеними у 
таблиці Б.1. У всіх областях бібліографічного опису, крім назви джерела, 
застосовують скорочення слів за правилами, що передбачає ДСТУ 3582-
97.  
 
Таблиця Б.1 - Приклади оформлення  бібліографічного опису    
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Підручник, 
монографія 

(один, два або 
три автори) 

1 Василенко М.В.   Теорія коливань:  Навч. посіб. – К.: 
Вища школа, 1992. – 430 с. 

2 Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электри-
ческих цепей на программируемых микрокалькуляторах. –
М.: Энергоиздат, 1992. – 190 с. 

3 Меликов А.З.,  Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. 
Математические модели многопотоковых систем обслужи-
вания. – К.: Техніка, 1991. – 265 с. 

Чотири автори 
(під редакцією)  

4  Основы  создания  гибких  автоматизированных про-
изводств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, 
А.Е. Гридасов; Под  ред.  Б.Б. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. –
144 с. 

П’ять та більше 
авторів 

5 Системный анализ инфраструктуры как элемент 
народного хозяйства / Н.И. Белоусова,  Е.И. Вишняк,        
В.Ю. Левит и др. – М.: Экономика, 1981. - 62 с.   

Багатотомне 
видання 

6 История русской литературы: в 4 т. / АН СССР. Ин-т 
рус. лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т. 3: Расцвет реализма. -
876 с. 

Методичні 
вказівки 

7 Методичні вказівки до практичних занять з дисциплі-
ни “Управління виробництвом і основи логістики” для студ. 
спец. 7.090214 “Підйомно-транспортні, буд., дор., меліор. 
машини і обладн.” усіх форм навчання (№ 973). – Х.: 
УкрДАЗТ, 2003.  – Ч. 2. – 28 с. 

Конспект 
лекцій 

8 Романович Є.В., Козар Л.М. Управління вироб-
ництвом і основи логістики: Конспект лекцій для студ. спец. 
7.090214 “Підйомно-транспортні, буд., дор., меліор. машини 
і обладн.” усіх форм навчання. – Х.: ХарДАЗТ, 2001. – 26 с. 
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Продовження таблиці Б.1 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Перекладне 
видання 

9 Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознатель-
ных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с. 

Стандарти 10 ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові. 
Загальні вимоги та правила. – К.: Держстандарт, 1998. – 26 с. 

11 ГОСТ  7.1-84. Библиографическое описание 
документа. Общие требования и правила составления. –
Взамен ГОСТ 7.1-76. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78 с. 

Словник 12 Библиотечное  дело:  Терминол.   словарь / Сост. 
И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. –
224 с. 

Депонована 
наукова праця 

13 Нестеров А.П., Козар Л.М. Еквівалентні динамічні 
схеми підйомників з розрізним барабаном / Харк. держ. акад. 
залізнич. трансп. – Х., 1997. - 21  с. - Депон. в УкрІНТЕІ 
17.03.97, №244 - Уі97. 

Складова 
частина книги 

14 Пономаренко Л.А. Организующая система // Авто-
матизация технологических процессов в прокатном 
производстве. – М.: Металлургия, 1979. – С. 141-148. 

Стаття 
в збірнику 

15 Нестеров А.П.,   Назаров   Л.В., Щербак О.В., 
Козарь Л.М. О деформации оболочки переставного 
барабана подъемной машины типа МПУ // Підвищення 
ефективності технології та техніки для виконання вантажно-
розвантажувальних, будівельних і колійних робіт на 
залізничному транспорті: Зб. наук. пр. /  Укр. держ. акад. 
залізнич. трансп. – Х.: УкрДАЗТ, 2002. – Вип. 50. – С. 28 – 32. 

Стаття 
в журналі 

16 Альтшулер М.А., Венцель Є.С., Євтушенко А.В. 
Дозоване введення присадок для поліпшення 
протиспрацьовувальних властивостей моторних мастил та 
робочих рідин // Залізничний транспорт України. – 1998. - 
№4-5. – С. 36-39. 

Стаття в 
іноземному 
журналі 

17 Perez K.   Radiation   therapy for cancer of the cervix  // 
Ocolgy.- 1993. - Vol. 7, №2. – P. 89-96. 

Енциклопедія 18 Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. –           
3-е изд. – М., 1988. – Т. 30. – С. 72. 

Тези доповідей 19 Венцель Є.С., Євтушенко А.В. Вплив концентрації 
присадки у мастилах та робочих рідинах на знос 
трибовузлів // Тез. доп. наук.-техн. конф. каф. акад. та 
спеціалістів залізнич. трансп. за міжнар. участю (21 – 23 
листоп. 1995 р.). – Х.: ХарДАЗТ, 1995. – С. 38. 
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Продовження таблиці Б.1 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

 
Дисертація 

20 Козар Л.М. Вплив динамічних і статичних наван-
тажень розрізного барабана підйомника на стабільність його 
роботи при переході каната через розріз: Дис. … канд. техн. 
наук: 05.05.05. – Захищена 20.04.04; Затв. 30.06.04; 
01520011827. - Х., 2004. – 298 с.: іл. – Бібліогр.: с. 203-216. 

Автореферат 
дисертації 

21 Ловейкін В.С.  Синтез оптимальних режимів руху 
механізмів вантажопідйомних машин: Автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук: 05.05.05 / Харк. інж.-пед. ін-т. – Х., 1994. – 32 с. 

Препринт 22 Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические 
модели и алгоритмы сбора и обработки информации в 
АСУТП непрерывных станов горячей прокатки: Препр. / АН 
Украины. Ин-т кибернетики. – К., 1976. – 37 с. 

Звіт про  
науково- 

дослідну роботу 

23 Дослідження шахтних піднімальних машин з 
розрізним барабаном з урахуванням їх кінематики, динаміки 
та міцності : Звіт про НДР (заключ.)  /  Харк. інж.-пед. ін-т.;  
Керівник А.П. Нестеров. - 91-59/15;   № ДР 019511007108;   
Інв. № 0295112397. – Х., 1994. - 11 с. – Бібліогр.: с. 11. 

Авторське 
свідоцтво 

 

24 А.с. 1007970 СССР, МКИ3  B  25 J 15/00. Устройство 
для захвата   неориентированных деталей  типа  валов /     
В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08; 
Заяв. 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Бюл. №12. – 2 с. 

25 А.с. 1626362 Украина, МКИ НОЗКК7/02. Линейный 
импульсный модулятор / В.Г. Петров. - № 4653428/21; 
Заявлено 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. –  4 с. 

Патенти 26 Пат. 38112. Україна В 65 G 67/48. Вагоноперекидач / 
В.Ф. Головко, Є.С. Венцель, І.А. Деркач,  Р.І. Візняк. - № 
2000053074; Заяв. 30.05.2000;  Опубл. 16.12.02, Бюл. № 12. – 
3 с.  

27 Пат. 4050242 США, МКИ2 F 02 C 3/06. Multiple 
bypass – duct turbofan with annular flow plug nozzle and method 
of operating same / D.J. Dusa (США); General electric co 
(CША).  -  № 636442;   Заяв.  01.01.75;   Опубл.  27.09.77; 
НКИ 60-204. – 3 с. 

Каталог 28 Плиоцен–современность: Каталог млекопитающих 
СССР / АН СССР,  Зоол.  ин-т;  Под  ред.  И.М. Громова, 
Г.И. Барановой. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. – 456 с. 

Інструкція 29 Типовая инструкция по эксплуатации топливо-
отдачи тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. 
техн. упр. по эксплуатации энергосистем М-ва энергетики и 
электрификации СССР 01.10.85. – М., 1986. – 43 с. 

  
 


