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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Наскрізний міждисциплінарний курсовий проєкт (далі - НМКП) – це проєкт, 

який виконується здобувачами вищої освіти протягом декількох курсів у розрізі 

однієї тематики. Курсове проєктування проводиться відповідно до поставленого 

завдання на основі інформаційно-аналітичних матеріалів промислових і науково-

дослідних підприємств та установ, студентських науково-технічних товариств, 

тощо. 

 НМКП виконується здобувачем вищої освіти самостійно під керівництвом 

викладача протягом терміну встановленого навчальним планом.  

Тематика наскрізного міждисциплінарного курсового проєкту визначається 

кафедрою та відповідає галузі знань 15 «Автоматика та приладобудування» та 

спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ” 

Виконання курсових проєктів має на меті розв’язання таких завдань:  

- розширення, систематизація, закріплення та теоретичних знань і практичних умінь 

у галузі знань 15 «Автоматика та приладобудування», застосування їх при 

розв’язанні конкретних наукових, технічних та виробничих завдань, які реалізують 

цілі сталого розвитку;  

- розвиток навичок самоосвіти, самостійної творчої роботи в процесі виконання 

науково-теоретичних та експериментальних досліджень;  

- формування готовності здобувачів вищої освіти до самостійної роботи в умовах 

ринкової економіки.  

Наскрізний міждисциплінарний курсовий проєкт зі сталого розвитку виконується 

впродовж 3, 4 та 5 семестрів.  

 Захист НМКП проводиться в кінці 5-го семестру публічно на засіданні 

кафедральної комісії, до складу якої входять провідні науковці та викладачі.  
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2 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ КУРСОВОГО 

ПРОЄКТУ 

 

Курсовий проєкт містить:  

– вступну частину;  

– основну частину;  

– додатки (за необхідності);  

– ілюстративний матеріал (за необхідності);  

– графічна частина (за необхідності);  

– презентація.  

 
Вступна частина курсового проєкту  складається з наступних структурних 

елементів:  

– титульний аркуш;  

– анотація;  

– зміст;  

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за 

необхідності).  

Основна частина курсового проєкту складається з наступних структурних елементів:  

– вступ;  

- суть проекту;  

– висновки;  

– перелік літературних джерел.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 2.1. Вимоги до змісту частин проекту 

 

 2.1.1 Вступ 

 

У вступі обсягом 2-3 сторінок розкривається суть та стан наукової проблеми 

(задачі), її значущість, підстави та вихідні дані для виконання проекту за даною 

темою.  

Характеристику проєкту у вступі рекомендується давати в такій 

послідовності:  

 Актуальність теми.  

Шляхом аналізу та порівняння з відомими розробками обґрунтовується 

актуальність та доцільність даної роботи для галузі знань 15 «Автоматика та 

приладобудування».  

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо кількома 

реченнями висловити головне – суть проблеми або наукового завдання. 

Мета і завдання виконання курсового проєкту. 

 Формулюються мета і завдання, які необхідно вирішити для досягнення 

поставленої мети.  

Мету слід формулювати починаючи зі слів «Дослідити...», «Вивчити...», 

«Розробити...» і т.д. 

 

2.1.2 Основна частина  

 

Основна частина проєкту складається з розділів та підрозділів.  Кожний розділ 

обсягом 10-15 сторінок починається з нової сторінки. Основному тексту розділу 

може передувати передмова з коротким описом обраного напрямку проведення 

роботи та обґрунтуванням методів, що використовуються.  

У кінці кожного розділу стисло формулюється висновок із викладенням наведених у 

розділі отриманих  результатів. 
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 2.1.3. Висновки  

 

У цій частині обсягом 2-3 сторінки викладаються результати, отримані в 

процесі виконання  проєкту, а також рекомендації щодо подальшого проведення 

роботи за темою проєкту. 

 

 2.1.4. Список бібліографічних посилань використаних джерел  
 

Список бібліографічних посилань використаних джерел слід розміщувати у 

порядку появи посилань у тексті.  

Бібліографічний опис використаної літератури здійснюється згідно зі стандартами, 

які прийняті в Україні: 

- ДСТУ 3582: 2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень в 

українській мові»;  

- ДСТУ 8302-2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання».  

 

 2.2 Вимоги то оформлення проєкту  

 

Текст курсового проєкту друкується державною (або англійською) мовою у 

текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman з кеглем 14 пт 

через 1,5 міжрядкових інтервали (кількість знаків у рядку і рядків на сторінці 

регулюються самостійно) вирівнюванням по ширині сторінки.  

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і 

дорівнювати п’ятьом знакам (1,25 см).  

Міжсимвольний інтервал – звичайний.  
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 2.2.1 Оформлення заголовків структурних частин проєкту 

 

Текст основної частини проєкту поділяється на розділи, які у свою чергу 

можуть поділятися на підрозділи та пункти. 

 Розділи документа нумеруються арабськими цифрами впродовж всього 

документа, підрозділи та пункти нумеруються в межах попереднього структурного 

елемента з додаванням через крапку номерів усіх попередніх структурних 

елементів. 

Приклад: 1.2.3. Назва - 1-й розділ, 2-й підрозділ, 3-й пункт. 

Номер розділу без крапки ставлять після слова «РОЗДІЛ 1», потім з нового 

рядка друкують заголовок розділу.  

Заголовки розділів та структурних елементів проєкту оформлюють 

напівжирним шрифтом прописними (великими) літерами симетрично до тексту.  

У заголовках слід уникати скорочень (за винятком загальновизнаних 

абревіатур, одиниць величин і скорочень, що входять в умовні позначення). У 

заголовках не допускається перенесення слова на подальший рядок, застосування 

римських цифр, математичних знаків і грецьких букв.  

Рекомендується складати заголовки з одного речення. Якщо заголовок 

складається з більш ніж одного речення, то їх розділяють крапкою. 

Не допускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, а також 

пункту в нижній частині сторінки, якщо після нього залишається менше двох 

рядків тексту. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) 

напівжирним шрифтом з абзацу по ширині на поточній сторінці без крапки 

наприкінці. При цьому другий рядок заголовка друкується з нового рядка без 

абзацу. Відстань між заголовком підрозділу, пункту, підпункту та наступним чи 

попереднім текстом повинна бути один рядок.  
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Заголовки пунктів і підпунктів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) звичайним шрифтом з абзацного відступу. В кінці надрукованого таким 

чином заголовка крапка не ставиться. 

Кожний розділ проєкту повинен починатися з нового аркушу. Текст 

проекту друкується на білому папері формату А4 з одного боку листа з 

дотриманням наступних розмірів полів: ліве − 20 мм; праве – 10 мм; нижнє − 20 

мм, верхнє −20 мм.  

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі 

виконання, допускається виправляти стиранням або закрашуванням білою 

фарбою (коректором) і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту 

(графіка) чорним чорнилом рукописним способом. 

Сторінки проекту нумеруються арабськими цифрами наскрізною нумерацію 

по всьому тексту, включаючи додатки.  

 

2.2.2  Нумерація сторінок проєкту 

 

Номер сторінки проставляють у правому куті нижньої частини сторінки без 

слова сторінка і розділових знаків. Номери сторінок проставляють, починаючи із 

сторінки з заголовком «ЗМІСТ».  

Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих аркушах включать в загальну 

нумерацію сторінок.  

Примітка: на титульному листі та рефераті номери сторінок не 

проставляють. 

 

 2.2.3 Оформлення ілюстративної частини проєкту 

 

До ілюстративних матеріалів належать: схеми, діаграми, графіки, креслення, 

рисунки і фотографії, тощо.  
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Ілюстрація має бути розміщена в межах полів стандартного аркушу (формату 

А4) тексту так, щоб їх можна було розглядати без повороту або з поворотом за 

годинниковою стрілкою.  

Ілюстрації повинні бути виконанні з використанням комп'ютерних програм 

(редакторів). Ілюстрації можуть бути чорного кольору (стандартні) або кольорові.  

Графіки і діаграми повинні мати чітке калібрування по осях. Якщо на графіку 

наведено декілька кривих, потрібно безпосередньо на рисунку вказати їхній 

порядковий номер (арабською цифрою або малою українською літерою).  

Схеми, діаграми, графіки і інші ілюстративні матеріали у проекті 

позначаються словом «Рисунок» і нумеруються арабськими цифрами. 

 Нумерація ілюстрацій складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації в цьому розділі, розділених крапкою, наприклад:   

«Рис. 2.5. Назва ілюстрації».  

Ілюстрації розташовують в основному тексті (у роботі безпосередньо після 

тексту, у якому вони згадуються вперше, або одразу на наступній сторінці) або в 

тексті і в додатках (якщо їх багато).  

Примітка: від основного тексту рисунок повинен бути відокремлений 

інтервалом в 12 nт і відцентрованим (вирівнювання по середині рядка).  

На всі ілюстрації в роботі повинні бути дані посилання. У тексті повинні бути 

посилання на ілюстрації типу «зображено на рис. 2.5», або «(рис. 2.5)».  

Посилання на раніше згадані ілюстрації даються із скороченням слова 

«дивись», наприклад, «див. рис. 2.5». Слово рисунок пишеться скорочено (рис.) 

тільки в тому випадку, якщо поруч стоїть номер (див. рис. 2.5), при відсутності 

номера слово «рисунок» пишеться повністю.  

Кожний рисунок обов’язково має бути підписаний (слово «Рис.» разом з його 

порядковим номером і тематичним найменуванням).  

Ілюстрації можуть мати текст під назвою рисунку, що пояснює його зміст.  

Деталі сюжету позначають цифрами і виносять, супроводжуючи їх текстом.  

Часто підпис до рисунка містить додаткові пояснення до його окремих 

зображень та умовних позначень. 
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 Розшифрування умовних позначень можна розмістити після двокрапки (:) у 

кінці назви, цифрові або літерні позначення і пояснюючий текст розділяють тире 

(−); окремі елементи розшифрування розділяють крапкою з комою.  

Приклади оформлення ілюстративних матеріалів:  

 
Рис.1.1 Схема автоматизованої системи по дослідженню гідротурбіни:  

1 – прозоре вікно; 2 – ЛДВШ, що вимірює три компоненти вектора 

швидкості потоку; 4 – три координатний пристрій переміщення ЛДВШ; 

0.291l м=  відстань між лопатями турбіни та оптичною віссю ЛДВШ. 

 

 2.2.4 Оформлення таблиць 

 

Теоретичні, експериментальні дані і цифровий матеріал, як правило, 

оформляють у виді таблиць. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті або на 

наступній сторінці, з обов’язковим посиланням на неї по тексту. У випадку великої 

кількості рядків її можна переносити на інший аркуш. Слово «Таблиця» разом з її 

номером слід розміщувати праворуч над її назвою. Назва таблиці центрується 

відносно таблиці і при цьому крапку після найменування таблиці не ставлять.  
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Приклад:  

Таблиця 5.2.1  

Назва таблиці  

     

     

 

Таблиця від основного тексту повинна бути відокремлена інтервалом в 12 nт.  

Нумерація таблиць виконується аналогічно ілюстраціям.  

 На таблиці у тексті повинні бути посилання типу «у таблиці 2.12» або (табл. 

2.12).  На таблиці, що згадувалися раніше, дають посилання типу (див. табл. 2.12).  

Заголовки граф таблиці починають із прописних букв. Текст в таблиці 

повинен бути розміром 12-14 пт.  
 
 

 2.2. 5 Оформлення формул  

 

Формули і рівняння виділяються з тексту у окремий рядок і розташовуються 

по середині рядка. 

 Вище і нижче за формулу необхідно залишати інтервал розміром 12 пт. 

 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, а саме:  

- у тексті перед формулою є узагальнююче слово;  

- цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.  

Для написання зручно використовувати редактор формул зі стилем: 

напівжирний, розміром звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, дрібний індекс – 

7 пт, великий символ – 20 пт, дрібний символ – 10 пт.  

Формули у проекті, нумеруються арабськими цифрами, якщо на них є 

посилання у тексті. 



12 
 

Номер ставлять із правої сторони сторінки у дужках, на рівні формули. 

Формули мають на нумерацію у межах розділу. 

 В цьому випадку номер формули складається з номера розділу і порядкового 

номера формули, розділених крапкою.  

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, якщо вони не пояснені раніше, 

повинні бути приведені безпосередньо під формулою.  

Безпосередньо після формули ставиться кома, а перший рядок розшифровки 

починається зі слова «де», без двокрапки після нього і без абзацу, наприклад:  

 

 2 2 21
0

4 2 ,
2 / 3d

d
f е d

п m

f ek fB f k
N I k S N

σ π τ
π

∆
= +           (3.4) 

де B  - коефіцієнт, що враховує збільшення вихідних шумів фотоприймача; 1k  - 

коефіцієнт підсилення фотоприймача; пI  - значення струму порогу спрацьовування 

амплітудного селектору; mk  - коефіцієнт глибини модуляції допплерівського 

сигналу; /S N  - відношення сигнал,шум; 0k  - коефіцієнт, що враховує дисперсію 

блоку формування інтервалу часу, який вимірюється; еτ  - еталонний відрізок часу 

пристрою вимірювання періоду сигналу. 

 

Посилання у тексті на порядкові номери формул дають в дужках, наприклад: 

«у формулі (1.3)».  

 

 2.2.6 Приклад оформлення бібліографічного опису використаної 

літератури 
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Харитонов – Новосибирск: НГТУ, 2011. – 643 с. 

2. Westerweel J. Fundamentals of digital particle image velocimetry./J. 

Westerweel//Meas. Sci. Technol. - 1997. - vol. 8. - РР. 1379-1392. 
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Гродзовский//Ученые записки ЦАГИ. – 1974. – т.5. №2. – С.80-89. 

4. Merzkirch, D. Rockwell, C. Tropea Laser Doppler Anemometry for Fluid 

Dynamics. / W. Merzkirch - Springer-Verlag Berlin Heidelberg. – 2010.- 274 p. 

5. Патент на винахід 119049 Україна, МПК G01P 3/36 (2006/1) G01 5/00 

Лазерний допплерівський анемометр з компенсацією постійної складової 

сигналу/Дивнич В.М. - № a 2016 06275; заявл. 09.06.2016; опубл. 25.04.2019, 

Бюл.№8. 
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 2.2.7 Приклад оформлення  титульного аркушу проекту. 

 

 
 


