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Вступ 

 

Розрахунково-графічна робота (РГР)  це самостійне дослідження, яке на 

основі теоретичного матеріалу з основних тем курсу спрямоване на вироблення 

навичок практичного виконання техніко-економічних розрахунків. В процесі її 

виконання перевіряються ключові питання курсу, набуваються практичні 

навички управління НДДКР на виробничих підприємствах, перевіряється 

ступінь засвоєння основних положень предмета.  

Метою написання РГР є: 

 систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань і 

практичних умінь студента; 

 набуття досвіду роботи з літературою та іншими джерелами інформації, 

вміння узагальнювати і аналізувати наукову інформацію, виробляти власне 

ставлення до проблеми; 

 вироблення вміння застосовувати інформаційні та комп'ютерні 

технології для вирішення прикладних завдань; 

 розвиток навичок оволодіння спеціалізованим програмним 

забезпеченням; 

 проведення детального аналізу результатів власних досліджень і 

формування змістовних висновків щодо якості отриманих результатів. 

Виконуючи РГР, студент збагачує знання і вміння, засвоєні в період 

вивчення предмета, а саме: визначати мету, виділяти завдання, формулювати 

проблеми і знаходити способи їх вирішення. 

Працюючи над РГР, студент формує вміння та здібності, які будуть 

важливими в майбутньому при вирішенні більш складних завдань (курсова, 

випускна, дипломна робота, наукове дослідження і т.п.). 

Студенти працюють над темою РГР роботи під керівництвом викладача. 

Кожен студент отримує окремий варіант розрахунково-графічної роботи. 

Розрахунково-графічна робота представляється в електронному та 

паперовому вигляді. Файли з електронною версією подаються на перевірку 

через систему дистанційного навчання. 

Обсяг роботи  20-25 сторінок тексту (з урахуванням списку джерел 

інформації і додатків). 

За виконану розрахунково-графічну роботу студент може отримати до 30 

балів, з урахуванням своєчасності та якості виконання всіх складових роботи.  

Розрахунково-графічна робота виконується студентом персонально, під 

час самостійної підготовки, за межами навчального розкладу. Студент має 

особисту відповідальність за дотримання певного графіка роботи, якість і 

повноту розробки, обґрунтованість прийнятих рішень, дотримання ДСТУ в 

оформленні, і за своєчасний захист РГР. 
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1 Порядок виконання розрахунково-графічної роботи та її зміст 

 

Безпосереднє керівництво роботою студента по виконанню РГР здійснює 

керівник, в обов'язки якого входить: 

1) видача завдання на виконання РГР; 

2) надання студенту допомоги в розробці календарного графіка 

виконання РГР; 

3) допомога в підборі необхідної літератури; 

4) проведення консультацій відповідно до графіка; 

5) контроль за ходом виконання РГР; 

6) перевірка виконаної РГР. 

У встановлені терміни студент звітує перед керівником РГР про хід її 

виконання. 

РГР повинна містити: 

 титульний лист; 

 зміст; 

 вступ; 

 короткі теоретичні відомості; 

 розрахунково-графічну частину; 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки (при необхідності). 

Зміст  перелік розділів та підрозділів. Усі розділи та підрозділи  

нумеруються. У змісті проти  кожного заголовка вказуються сторінки. 

Вступ. У ньому коротко характеризуються актуальність дослідження, 

мета і завдання РГР. Обсяг вступу 1-2 сторінки. 

У вступі необхідно: обґрунтувати актуальність теми, мету, предмет та 

об’єкт дослідження, окреслити цілі та завдання дослідження, обґрунтувати 

методи дослідження, побудувати структуру роботи та вказати основні джерела 

інформації. При роботі над вступом необхідно грамотно сформулювати 

проблему або викласти в загальному вигляді ту позицію, яку ви будете 

доводити в основній частині РГР, чому досліджувана тема РГР є важливою в 

сучасних умовах. 

Основна частина РГР складається з п’яти розділів. У розрахунково-

графічної частині необхідно здійснити функціонально-вартісний аналіз об’єкта 

дослідження згідно отриманого у викладача завдання.  

Висновки. У них повинні бути висновки та пропозиції, де коротко 

наводяться результати проведеного функціонально-вартісного аналізу. Вони 

повинні бути короткими, чіткими, конкретними. 

Висновок займає близько 1 сторінки розрахунково-графічної роботи. 

Його зміст полягає в тому, що в ньому наводяться короткі узагальнення і 

аргументовані висновки по всій роботі, які уточнюють, підкріплюють сенс, і 

значення викладеного матеріалу в основний частини розрахунково-графічної 

роботи. 
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Список використаних джерел. У нього включаються ті джерела, які були 

використані при підготовці РГР. 

Додатки. У додатки виносяться ілюстрації та інші матеріали, які 

додатково пояснюють хід і результати вирішення завдань. На додатки повинні 

бути посилання в РГР. 

РГР подається на попередню перевірку викладачу в електронному вигляді 

через систему дистанційного навчання ЧНТУ, для чого студент повинен бути 

зареєстрований у цій системі та записаний на курс «НДДКР на виробничих 

підприємствах». Запис на курс студентом здійснюється самостійно.  

Електронний варіант роботи повинен бути поданий у текстовому 

редакторі, сумісним з Microsoft Word for Windows (розширення doc, docx). 

Після врахування зауважень викладача та відповідних виправлень остаточний 

варіант РГР подається також у паперовому вигляді.  

Захист розрахунково-графічної роботи. Процедура захисту розрахунково-

графічної роботи проходить у формі співбесіди наукового керівника зі 

студентом. Співбесіда  усна форма відповідей студента на питання, що 

задаються науковим керівником по темі розрахунково-графічної роботи. Під 

час співбесіди з науковим керівником студент повинен продемонструвати 

вміння і навички: відстоювати викладений матеріал; збору, аналізу і обробки 

вихідних даних; аналізувати та інтерпретувати дані; аргументувати свої 

висновки і пропозиції. 

Оцінка розрахунково-графічної роботи визначається викладачем в 

процесі співбесіди. Неправильно оформлена робота не приймається. 

Робота зарахована якщо: 

 враховані технічні вимоги до роботи і її оформлення; 

 зміст відповідає темі; 

 враховані зауваження наукового керівника, висловлені під час 

виконання розрахунково-графічної роботи; 

 дані вичерпні відповіді на запитання наукового керівника. 

 

 

2 Вимоги до написання основної частини розрахунково-графічної роботи 

 

2.1 Вимоги до написання теоретичної частини РГР 

 

Теоретичний розділ є першим розділом РГР. Мета написання теоретичної 

частини полягає у ознайомлення студента з теоретичним надбанням щодо 

обраної теми. Теоретична частина РГР повинна містити: 

 детальне обґрунтування методики  функціонально-вартісного аналізу; 

 відображення дискусійного аспекту теми; 

 аналіз різних точок зору. 

Проста компіляція витягів з чужих праць не є метою написання 

теоретичної частини РГР, рекомендується основну частину теоретичного 

огляду приділити самостійному порівнянню джерел. 
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Для досягнення цієї мети необхідно вирішити три завдання: 

систематизувати зібраний матеріал, сформувати власну позицію по 

досліджуваному питанню,  логічно викласти свої теоретичні розробки. 

Збір і аналіз літературних джерел за темою курсової роботи  це 

найважливіший момент у створенні теоретичної частини. Доцільно 

дотримуватися правила  відбирати тільки такий матеріал, який найбільш вдало 

розкриває тему РГР та допоможе написати грамотний аналітичний огляд 

наукової літератури саме з цієї проблеми. Обов’язково в теоретичній частині 

повинні бути посилання на літературні джерела, які зручно оформлювати з 

використанням функції «перехресне посилання» Microsoft Word. Для цього слід 

уникати в роботі автоматичної нумерації абзаців, окрім списку літератури. 

Посилання повинні бути у квадратних дужках. Обсяг теоретичної частини РГР 

повинен бути у межах 3  5 сторінок.  

 

2.2 Вимоги до написання аналітичної частини розрахунково-графічної 

роботи  

 

Аналітична частина РГР починається з другого розділу. Другий розділ 

РГР  «Загальна характеристика об’єкта дослідження». Цей розділ повинен 

містити короткий опис об’єкта функціонально-вартісного аналізу (ФВА), який 

студент повинен зробити самостійно. Обов’язково слід указати призначення, 

основні споживчі його властивості. 

Всі рисунки, схеми роботи, фотографії повинні бути розміщенні тільки в 

додатках до РГР, оскільки вони є запозиченими, а не розроблені студентом 

самостійно. Мета написання цього розділу  підготовка до опису функцій 

об’єкта ФВА. Обсяг цього розділу  2-3 сторінки.  

Третій розділ РГР  «Аналіз структури об’єкта дослідження». В цьому 

розділі необхідно навести структурну схему об’єкта дослідження. Структурна 

схема визначає основні функціональні частини виробу, їх призначення і 

взаємозв'язки між ними. Дійсне розташування складових частин на структурній 

схемі не враховують і спосіб зв'язку не розкривають. Побудова схеми повинно 

давати наочне уявлення про складові виробу та послідовності взаємодії 

функціональних частин.  

Не можна починати цей розділ безпосередньо з рисунку схеми, необхідно 

спочатку навести склад структурних елементів, дати посилання на рисунок, 

навести його і тільки потім охарактеризувати кожний структурній елемент 

схеми. Рисунок схеми повинен бути згрупованим, виконаним за принципами 

побудови організаційних діаграм. Приклад такої схеми наведено на рисунку 

2.1.  

 



 8 

Парта

Стільниця Каркас Екран Фурнітура

 
 

Рисунок 2.1  Прилад структурної схеми шкільної парти 

 

Рекомендується оформлювати як вказану схему, так інші подібні рисунки 

за допомогою програми Microsoft Visio, що значно полегшує процес 

оформлення рисунків.  

Після наведеної схеми складається таблиця собівартості вказаних 

структурних елементів об’єкта ФВА (за наявності відповідного посилання). 

Приклад такої таблиці наведено у таблиці 2.1.  

 

Таблиця 1.1 – Собівартість виготовлення парти 

№ Назва блоку Собівартість, грн Питома вага, % 

1 Стільниця 400 35 

2 Екран 220 25 

3 Каркас 380 30 

4 Фурнітура 40 10 

 Всього 1040 100 

Джерело: складено за [вказати джерело]. 

 

Після таблиці зі структурною схемою потрібно навести джерело, звідки 

взято собівартість структурних елементів, можна навести адресу сторінки в 

Інтернеті. За даними таблиці 1 необхідно провести АВС  аналіз собівартості 

виготовлення об’єкту дослідження. Число груп при проведенні АВС  аналізу 

може бути будь-яким, але найбільшого поширення став поділ сукупності на три 

групи: А, В і С (75: 20: 5), чим і обумовлено назву методу (ABC-Analysis). 

Група А  незначна кількість об'єктів з високим рівнем питомої ваги за 

обраним показником. 

Група В  середнє число об'єктів із середнім рівнем питомої ваги за 

обраним показником. 

Група С  велика кількість об'єктів з незначною величиною питомої ваги 

за обраним показником. 

Економічний сенс досліджень в рамках АВС  аналізу зводиться до того, 

що максимальний ефект досягається при вирішенні завдань, що відносяться до 

групи А, менший  групи В та незначний  С. Результати АВС  аналізу 

наводяться на відповідному рисунку, де за допомогою кривої кумулятивних 

витрат (кривої Лоренца) визначається, який зі структурних елементів об’єкта 

дослідження відноситься до зон А, В, С.  



 9 

На рисунок наносяться значення питомої ваги структурних елементів 

об’єкту ФВА у порядку її зменшення. Кожне наступне значення питомої ваги 

додається на графіку до попереднього. Зразок такого аналізу наведено на 

рисунку 2.2. 
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Рисунок 2.2  Прилад АВС   аналізу собівартості шкільної парти 

 

На рис. 2.2 цифри у дужках у РГР наводити не потрібно, на зразку вони 

показані для пояснення методики побудови кривої Лоренца. 

За результатами проведеного розгляду обирають для проведення 

функціонально-вартісного аналізу ті частини виробу, які потрапили у зони А та 

В. 

Четвертий розділ РГР  «Визначення функцій об’єкта дослідження». У 

цьому розділі потрібно виявити функції, які виконує об’єкт дослідження. Для 

цього слід спочатку ознайомитись з основами класифікації таких функцій. 

Класифікація функцій  це угруповання функцій за певними ознаками. По 

відношенню до зовнішнього середовища функції поділяють на зовнішні та 

внутрішні. Зовнішні функції виконуються об'єктом аналізу в цілому і 

відображають функціональні відносини між об'єктом аналізу і сферою його 

застосування (зовнішнім середовищем), відображають зв'язок об'єкта аналізу зі 

сферою його застосування, тобто з системою, елементом якої він є. 

Внутрішні функції визначаються основними конструктивними, 

структурними, організаційними рішеннями, закладеними в уже згадуваному 

об'єкті, принципом його дії. Вони призначені для реалізації зовнішніх функцій, 

але залежать від конструктивного рішення. 

Таким чином: 

 зовнішні функції відображають умови експлуатації об'єкта аналізу; 
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 внутрішні функції відображають конструктивно-технологічні зв'язки 

всередині об'єкта аналізу. 

У свою чергу зовнішні функції за ступенем задоволення заданої потреби 

поділяють на головні і другорядні. Головні  функції призначення, головна 

мета існування об'єкта в цілому. 

Другорядні (збагачують, кон'юнктурні) функції відображають побічні дії 

об'єкта, його додаткові властивості. Другорядні функції принципово не 

впливають на працездатність об'єкта і відображають або обмеження, які 

необхідно дотримати при виконанні об'єктом його головною (головних) 

функції, які додаткові зручності і переваги. це: 

 функції, що забезпечують можливість і зручність користування 

(Естетичні, ергономічні, екологічні функції); 

 функції, спрямовані на розширення ринку збуту і обсягів продажів 

(наприклад, яскрава, барвиста упаковка; модний дизайн; лідерство за 

надійністю роботи і т.п.). 

Внутрішні функції в залежності від їх ролі в досягненні заданих 

параметрів об'єкта можуть бути основними і допоміжними. Основні функції 

забезпечують працездатність об'єкта відповідно до його призначення 

(реалізують принцип дії даного об'єкта, створюють необхідні умови для 

здійснення головної функції). Вилучення будь-якої з них якісно перетворює 

об'єкт. Допоміжні функції або сприяють реалізації основних функцій 

(допомагають основним), або реалізують другорядні функції. Склад 

допоміжних функцій і їх кількість залежать від конкретного технічного 

виконання. 

Важливим у методиці проведення ФВА є правильне формулювання 

функції, при якому слід використовувати дієслово та іменник. Наприклад, 

«забезпечити швидкість», «захистити від пошкоджень»,  

Функціональна модель (ФМ) виробу може бути представлена деревом 

функцій, за допомогою метода дерева цілей. Функції, що аналізуються, 

подаються за ієрархічними рівнями. 

Для побудови дерева функцій визначається вагомість функцій та 

коефіцієнти відносної важливості. Вагомість функцій визначається експертним 

шляхом на основі функціональної моделі і проводиться послідовно по її рівнях, 

починаючи з верхнього. Умовою при оцінці вагомості функцій, є рівність: 

 
n

i
ijr

1

1,        (1) 

 

де rij  вагомість і-ї функції j-го рівня ФМ для функції вищого рівня, n – 

кількість функцій, які належать даному j-му рівню ФМ і мають загальну 

вершину вищого рівня ФМ. 

Оцінка відносної важливості Rij кожної функції ФМ дається для 

встановлення ролі функції і задоволення цілей створення виробу в цілому і 

виконується за формулою: 
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jm

j
ij rijR ,       (2) 

 

де m – кількість рівнів ФМ. 

Кожній функції присвоюється шифр. Функції першого рівня 

функціональної моделі отримують порядкові номери виду F1, F2 ... Fn. Функції 

наступних рівнів мають шифр, який складається з двох частин: перша 

характеризує функцію вищого рівня, яку забезпечує дана; друга  номер самої 

функції, наприклад, f11, f12 ... f21 і т.д. 

Для дворівневого ФВА у загальному вигляді дерево функцій має 

виглядати, як показано на рисунку 2.3. 
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Рисунок 2.3  Загальний вигляд дерева функцій для дворівневої 

функціональної моделі 

 

Склад функцій, вагомість та відносну важливість, зазвичай, визначають 

методом експертної оцінки. При виконанні даної РГР студент це робить 

одноосібно (з використанням Інтернету, підручників, посібників та ін.).  

Приклад дерева функцій наведено на рисунку 2.4. 
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Рисунок 2.4  Приклад дерева функцій для шкільної парти 

 

За результатами побудови функціональної моделі у РГР повинні бути 

зроблені короткі висновки стосовно її структури. Студенту слід пам’ятати, що 

починати новий розділ таблицею чи рисунком без відповідного посилання не 

можна, закінчувати розділ рисунком чи таблицею також не дозволяється. 

П’ятий розділ РГР  «Визначення вартості функцій об’єкта ФВА». У 

цьому розділі здійснюється вартісна оцінка функцій, яка передбачає визначення 

витрат на реалізацію кожної функції об'єкта ФВА. Найчастіше під витратами на 

реалізацію функцій розуміються витрати на виготовлення носіїв цих функцій. 

Вартісна оцінка витрат на здійснення функцій виконується за статтями 

кошторису або калькуляції собівартості.  
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Витрати розраховуються по кожному носію функцій, потім на основі 

функціональної моделі оцінюється вартість кожної функції об'єкта. 

Якщо один і той же носій бере участь в реалізації кількох функцій, то 

витрати на нього повинні бути розподілені між цими функціями одним з 

прийнятних способів: 

1) порівну; 

2) пропорційно значущості (важливості) кожної функції у реалізації 

єдиної для розглянутих функцій функції більш високого рівня; 

3) на основі експертного аналізу носія функцій. 

Студент самостійно обирає метод розподілу витрат, однак слід 

зауважити, що найбільш реалістичним є саме третій метод, оскільки внесок 

кожного структурного елементу об’єкту ФВА у ту чи іншу функцію залежить 

від різних факторів, і оцінити вплив останніх можна за наявності відповідного 

досвіду та знань. Якщо студент обирає саме цей метод, то роль такого експерта 

йому і відводиться. Допускається для навчальних цілей такий розподіл витрат 

робити приблизно на основі власного досвіду, при ускладненнях розподілу 

рекомендується звернутись за консультацією до викладача. За результатами 

розподілу витрат за функціями слід скласти відповідну таблицю, приклад якої 

наведено нижче. 

Після складання таблиці розподілу витрат за функціями необхідно 

навести коротке обґрунтування такого розподілу. Наприклад, обґрунтуванням 

розподілу витрат за функцією забезпечення безпеки може бути використання 

нетоксичних матеріалів для виготовлення шкільної парти (див. табл. 2.2). 

Шостий розділ РГР  «Побудова та аналіз функціонально-вартісної 

діаграми об’єкту ФВА». Цей розділ є підсумковим та ґрунтується на попередніх 

розрахунках. Починати його слід з короткого опису методики побудови 

функціонально вартісної діаграми.  

По осі абсцис відкладаються функції fij, а по осі ординат: вище нуля  

відносна важливість функцій Rij (див. рис. 3); нижче нуля  питома вага 

вартості функцій Сij (див. табл. 2.2). Приклад функціонально-вартісної діаграми 

наведено на рисунку 2.5.  

Для оформлення вказаної діаграми належним чином слід скористатись 

наступними порадами: обрати тип діаграми гістограма з накопиченням; у 

перший рядок ввести коди функцій f1, f2, … fn; у другий рядок ввести значення 

Rij у відсотках, для наведеного прикладу це 36, 12, 12, 16, 12, 12; У третій рядок 

ввести суми Rij та Сij для кожної функції з від’ємним знаком (-54, -42, -23, -40, -

42, -15). Це дозволить отримати на діаграмі розташування значень Сij у тому 

самому стовпчику, що і Rij , тільки вниз від осі абсцис. Також необхідно 

підписати вісь ординат з урахуванням того, що електронний варіант РГР може 

містити кольорове зображення діаграм, а друкований варіант, як правило, є 

чорно-білим.  

За наведеною діаграмою необхідно зробити висновки стосовно балансу 

відносної важливості та вартості кожної з функцій, при цьому особливу увагу 

слід приділити функціям з явним дисбалансом у будь-який бік.  
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Таблиця 2.2  Приклад таблиці розподілу витрат за функціями 

Назва функції 

Розподіл витрат за структурними елементами 

шкільної парти, які беруть участь у забезпеченні 

функцій, грн Вартість, грн 
Питома вага 

Сij, % 
стільниця каркас екран фурнітура 

f1.1 Забезпечити 

дотримання стандарту 

щодо шкільних меблів 

90 10 80  180 18 

f1.2 Забезпечити міцність 

конструкції 
100 100 100 10 310 30 

f 1.3 Захистити від 

пошкоджень 
30 40 30 10 110 11 

f2.1 Створює естетичний 

вигляд 
100 50 90 10 250 24 

f 2.2 Забезпечує безпеку 

використання 
60 10 60 10 140 14 

f.2.3 Забезпечує 

відповідність інтер'єру 

класу 

20 10 20  30 3 

Всього 400 220 380 40 1040 100 
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Рисунок 2.5  Приклад функціонально-вартісної діаграми 

 

Для цього зіставляються дані у верхній і нижній частинах цієї діаграми і 

визначаються функції, для яких реальні витрати не відповідають значимості. 

Такі функції повинні в першу чергу піддаватися подальшому аналізу з метою 

визначення напрямків удосконалення їх реалізації Далі слід пояснити можливі 

причини дисбалансу та запропонувати напрямки НДДКР для його подолання у 

вигляді складання технічного завдання конструкторським або технологічним 

підрозділам підприємства, що виготовляє об’єкт ФВА. 

У висновках до РГР потрібно навести основні результати виконання РГР, 

які повинні відповідати завданням, поставленим у вступі. 

 

 

3 Оформлення розрахунково-графічної роботи 

 

Розрахунково-графічна робота має бути оформлена відповідно до вимог 

ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення». 

РГР повинна бути виконана у форматі А4 через півтора інтервали. 

Загальний обсяг роботи  20-25 сторінок тексту. Текст роботи слід 

розташовувати, дотримуючись таких берегів: ліве  25 мм, праве  15 мм, 

верхнє та нижнє  20 мм. Паперовий варіант РГР повинен бути зброшурований. 

Виконується РГР державною мовою. Шрифт роботи: Тimes New Roman, кегель 

– 14; міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання тексту по ширині. Абзацний 

відступ 1,25; відстань між структурними елементами та основним текстом 

повинна складати два рядки; відстань між назвою розділу та назвою підрозділу 

– два рядки, відстань між назвою підрозділу та основним текстом – один рядок. 
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Не можна розміщувати назву розділу, підрозділу в нижній частині 

сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. 

Титульний аркуш розрахунково-графічної роботи вважається першою 

сторінкою, але номер «1», на ньому не ставиться. На титульному аркуші 

повинна міститися наступна інформація: найменування вузу, кафедра, по якій 

виконується РГР, назва теми, назва студентської групи, напрям підготовки та 

спеціальність, прізвище та ініціали студента, прізвище та ініціали керівника, а 

також його вчений ступінь і посада, місто і поточний рік. 

Титульний лист оформлюється відповідно до додатку А. 

На другій сторінці розташовується зміст роботи. У змісті навпроти 

відповідних частин в обов'язковому порядку повинні бути проставлені номери 

сторінок, з яких вони починаються.  

Розділи повинні мати порядкові номери у межах всього документа, 

позначені арабською цифрою без крапки. Слово «розділ» не пишеться. Зміст, 

вступ, висновки і список використаних джерел також починаються з нової 

сторінки і не нумеруються. 

Сторінки РГР нумеруються арабськими цифрами у верхньому правому 

куті листа. Титульний лист не нумерується, але його включають в загальну 

нумерацію. 

При використанні формул в розрахунково-графічної роботи 

використовують редактор формул (Equation), що є у редакторі Word. Шрифт 

формул  Тimes New Roman, кегль 14; індекси – кегель 10, 11; написання 

функцій і грецьких символів  пряме; змінних  похиле. Всі змінні, невідомі, 

константи і т.п., наведені в формулах, повинні бути хоча б один раз пояснені і 

розшифровані. 

Ілюстрації (схеми, рисунки, графіки і т. п.) слід розташовувати в тексті на 

тій сторінці, де вони згадуються, або на наступній сторінці. Починати розділ з 

таблиці або рисунку не можна, ним обов’язково повинно передувати 

посилання. Ілюстрації нумеруються в межах розділу арабськими цифрами, 

повинні мати найменування і пояснювальні дані (підрисунковий текст),  

позначаються словом «Рисунок». 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених крапкою. Відстань між ілюстрацією та її назвою 

повинна складати один рядок. Відстань між назвою рисунку та основним 

текстом – один рядок. Шрифт всіх ілюстрацій повинен бути Тimes New Roman, 

кегель – 14, як виняток, дозволяється кегель 12.  Для оформлення ілюстрацій 

доцільно використовувати програмне забезпечення Microsoft Visio. 

Для зручності порівняння даних використовують таблиці. Таблиці 

нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Над лівим верхнім кутом 

таблиці поміщають напис «Таблиця» із зазначенням її номера, наприклад: 

«Таблиця 2.1  Назва таблиці» (перша таблиця другого розділу). Кожна таблиця 

повинна мати свій заголовок, на всі таблиці повинні бути посилання в тексті.  

Таблицю слід розміщати після тексту, де вона згадується вперше, або на 

наступній сторінці. Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з прописної 
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літери, а підзаголовки  з малої, якщо вони складають одне речення з 

заголовком, або з прописної, якщо вони мають самостійне значення. 

Шрифт тексту в таблицях повинен бути Тimes New Roman, кегель – 14, як 

виняток дозволяється кегель 12. Також дозволяється використовувати 

міжрядковий інтервал – 1. У таблицях, де наводяться числові значення, 

обов’язково повинні бути зазначені одиниці виміру. У випадку якщо таблиця не 

вміщується на одній сторінці, для перенесення таблиці на наступну сторінку до 

таблиці необхідно додати рядок з номерами стовпчиків. На наступній сторінці з 

абзацу зазначається: «Продовження таблиці»  та її номер. 

Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони 

згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути 

залишено один вільний рядок, нумерувати їх слід порядковою нумерацією в 

межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового 

номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя 

формула першого розділу. Номер формули зазначають на рівні формули в 

дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в 

якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу та 

числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення 

починають з абзацу словом «де» без двокрапки. 

Посилання в тексті РГР на джерела слід зазначати порядковим номером 

за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Додатки слід 

оформлювати як продовження роботи на її наступних сторінках, розташовуючи 

додатки в порядку появи посилань на них у тексті РГР. 

Перед наведенням першого додатку необхідно до роботи додати чистий 

аркуш, на якому в середині повинно бути зазначено: ДОДАТКИ (Тimes New 

Roman, кегель – 14), цей аркуш враховується до загальної кількості та нумерації 

сторінок РГР. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, на якій 

посередині рядка малими літерами з першої великої повинно бути надруковано 

слово «Додаток» з його позначенням. Додатки позначаються послідовно 

великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь 

(наприклад, Додаток А). Кожен додаток повинен мати заголовок, надрукований 

малими літерами з першої великої у наступному рядку симетрично відносно 

сторінки. Додатки повинні мати спільну з РГР наскрізну нумерацію сторінок.   
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Додаток А 
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