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ВСТУП 
 

Значна кількість класифікаційних схем документованої інформації 

широко використовується в практиці роботи з документами. Зокрема, 

семантичні класифікації застосовуються в бібліотечно-бібліографічній 

діяльності, функціональні класифікації – в управлінській сфері, а класифікації 

матеріальних носіїв враховуються в архівній справі. При цьому в основі як 

наукової, так і практичної документної діяльності використовується 

системний підхід, безпосередньо пов'язаний з класифікацією документів. 

Кожен документ, який сам по собі являється складною інформаційної 

системою, незалежно від характеру інформації, яка міститься в ньому – 

масової, спеціальної або особистої, – є елементом більш значної документної 

системи. Вся сукупність документів тієї чи іншої країни, що знаходяться в 

оперативному й ретроспективному середовищі, являє собою складну 

багаторівневу документну систему, яка складається з безлічі підсистем, які в 

свою чергу, являються самостійними системами документації відносно їх 

структурних складових. Така системна класифікація документованої 

інформації, що базується на основі комплексу ознак, є надзвичайно важливою 

для розв’язання практичних завдань [1]. 

Дисципліна «Основи технічної творчості» містить розділ «Ведення 

технічної документації» під час вивчення якого студенти оволодівають 

теоретичними знаннями та набувають практичних навичок щодо правових 

основ розробки, пошуку, зберігання й використання в господарській, 

технічній, науковій та навчальній сферах нормативно-технічної документації, 

типових проектів, звітних матеріалів, а також щодо засвоєння основних понять 

техніки в рамках узагальнених методів технічної творчості. Засвоєння такої 

системи понять дозволить міркувати на одній мові про різні об'єкти техніки і 

достатньо чітко порівнювати їх властивості. 

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен знати: основні 

положення і вимоги, які стосуються питань правових основ розробки, пошуку, 
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зберігання та використання в технічній, науковій і навчальній сферах 

нормативно-технічної документації, типових проектів, звітних матеріалів; 

основні інваріантні технічні та психологічні особливості, рівні творчої 

діяльності, а також уміти: оформляти науково-технічні звіти, курсові проекти 

та роботи відповідно до вимог відповідних державних і міждержавних 

стандартів, відшукувати необхідні довідкові матеріали, складати 

бібліографічні описи опрацьованої літератури та нормативних документів. 

 

Тема 1 ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ І ВИДИ ТЕХНІЧНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

План 

 

1.1 Визначення поняття «документу». 

1.2 Класифікація документів. 

1.3 Визначення поняття «документація». 

1.4 Технічна документація. 

1.5 Графічна документація. 

1.6 Пояснювальна записка. 

1.7 Технічні умови. 

1.8 Технічний опис та інструкція щодо експлуатації. 

 

Документ (від латинського слова «documentum» – зразок, свідоцтво, 

доказ) – це матеріальний об’єкт, який включає інформацію в зафіксованому 

вигляді та спеціально призначений для її передачі у часі і просторі. 

Носіями документа можуть бути папір, перфокарта, фотоплівка, 

магнітофонна стрічка, диск, дискета, флеш-карта. 

Текст документу, викладений природною або формалізованою мовою, 

може зберігатись у вигляді зображення, звуків інформації тощо. 
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За складом документи поділяються на науково-технічні, правові, 

клерувальні, звітні тощо. 

Документація – це сукупність документів, пов’язана з будь-яким 

питанням, явищем, процесом, особою, закладом тощо. 

Найвищим органом у світі, який поєднує провідні інформаційні центри 

та бібліотеки, що працюють у галузі інформатики та науково-інформаційної 

діяльності, є Міжнародна федерація документації. Заснована в Брюсселі у  

1885 році. Секретаріат знаходиться у Гаазі (Нідерланди). До матеріалів, що 

видаються, належать: бюлетень «Новини МФД», праці конференцій, збірники 

статей, посібники тощо. 

Технічна документація – це система графічних і текстових документів, 

які використовуються в процесі конструювання, виготовлення та експлуатації 

промислових виробів (деталей, складових частин, збірних одиниць, 

комплексів і комплектів), а також у процесах проектування, будівництва й 

експлуатації будівель та споруд. 

До графічних документів відносяться різного роду креслення (збірне, 

загального вигляду, схема тощо). Технічними документами являються різного 

роду переліки (специфікація, яка визначає склад збірної одиниці, комплексу 

або комплекту, відомість специфікацій, відомість посилаючих документів 

тощо), пояснювальна записка, технічні вимоги, а також експлуатаційні 

документи (технічний опис, інструкція щодо експлуатації тощо, побудова яких 

визначена стандартами). 

У технічній документації на промислові вироби зазначається вид, будова 

та склад виробу, а також регламентується ЄСКД та ЄСТД, що входять до 

Державної системи стандартизації. 

Пояснювальна записка (ПЗ) застосовується для описання пристрою та 

принципу дії розроблюваного виробу, а також пояснювання прийнятих 

технічних і техніко-експлуатаційних рішень. ПЗ складається на стадіях 

існування технічних пропозицій, ескізного та технічного проектів. 
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Технічні умови (ТУ) являються невід’ємною частиною комплексу 

технічної документації на продукцію (вироби, матеріали тощо), що значно 

впливає на якість виготовлення продукції. Технічні умови розробляються в 

умовах відсутності державних, республіканських і галузевих стандартів, які б 

розповсюджувались на даний вид продукції, а також у випадку виникнення 

необхідності доповнити або уточнити вимоги такого роду стандартів. 

Вимоги, які встановлені у технічних умовах, повинні бути не нижчими 

за існуючі вимоги щодо стандартів даної продукції, і не повинні суперечити 

вимогам діючих стандартів і ТУ щодо сировини, напівфабрикатів і 

комплектуючих виробів. 

Технічний опис застосовується для вивчення виробів з метою їх 

експлуатації і повинен описувати їх побудову та принцип дії, а також технічні 

характеристики та інші відомості, які є необхідними для споживача для 

можливості використання технічних можливостей виробу повною мірою. 

Інструкція щодо експлуатації містить відомості, які необхідні для 

правильної експлуатації (використання, транспортування, зберігання та 

технічного обслуговування) виробів та підтримання їх постійної 

працездатності. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 Дати визначення документу. 

2 Як класифікуються документи? 

3 Як зберігаються тексти документів? 

4 Що відноситься до носіїв документів? 

5 Назвіть класифікацію документів за складом. 

6 Навести визначення технічної документації. 

7 Навести визначення графічної документації. 

8 Навести визначення пояснювальної записки. 
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9 Навести визначення технічних умов. 

10 Навести визначення технічного опису? 

11 Призначення інструкції щодо експлуатації. 

12 Коли була заснована Міжнародна федерація документації? 

13 Назвати функції, які виконує Міжнародна федерація документації. 

 

Тема 2 ПРАВОВІ АКТИ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

План 

 

2.1 Загальні вимоги. 

2.2 Нумерація томів (книг) і частин. 

2.3 Нумерація сторінок звіту. 

2.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. 

2.5 Оформлення рисунків. 

2.6 Правила оформлення таблиць. 

2.7 Переліки. 

2.8 Примітки. 

2.9 Правила оформлення виносок. 

2.10 Оформлення формул і рівнянь. 

2.11 Оформлення посилань. 

2.12 Правила оформлення титульного аркуша. 

2.13 Список авторів. 

2.14 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів. 
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2.1 Загальні вимоги 

 

Залежно від особливостей і змісту звіт складається у вигляді тексту, 

ілюстрацій, таблиць або у вигляді їх поєднання. 

Звіт викладається на паперовому та (чи) електронному носієві 

(паперовий та електронний документи відповідно). 

Символи в рівняннях і формулах, написи та пояснювальні дані на 

рисунках, схемах, графіках, діаграмах і в таблицях створюються і вводяться у 

текст з використанням відповідних редакторів комп’ютерної програми. 

Звіт друкується шрифтом Times New Roman чорного кольору прямого 

накреслення через півтора – два міжрядкові інтервали кеглем 14. 

Розмір шрифту для написання заголовків у рядках і колонках таблиць і 

пояснювальних даних на рисунках та в таблицях встановлюється виконавцем 

звіту. 

Звіт як паперовий документ друкується з використанням комп’ютера та 

принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). У 

разі необхідності допускається використання аркушів паперу формату А3 

(297×420 мм). Допускається включення до звіту сторінок, виконаних методом 

репрографії. 

Звіт як електронний документ виконується згідно з вимогами Закону 

України «Про електронні документи та електронний документообіг». 

Звіти, оформлені одночасно як електронний і паперовий документи, 

мають однакову юридичну силу та їх можна використовувати незалежно. 

У звіті не бажано вживати іншомовних слів і термінів за наявності 

рівнозначних слів і термінів мови, якою подано звіт. 

Мова звіту визначається статтею 21 Закону України «Про засади 

державної мовної політики». 

Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів полів: верхнє, і 

нижнє – не менше 20 мм, ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 10 мм. 
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Під час виконання звіту необхідно дотримуватись рівномірної 

щільності, контрастності й чіткості зображення ліній, літер, цифр та інших 

знаків. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними 

впродовж усього звіту. 

Окремі слова, формули та знаки, які вписуються в надрукований текст, 

також мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має 

максимально наближуватись до щільності основного тексту. 

Помилки та графічні неточності, подані на паперовому носії, 

допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і 

нанесенням на тому самому місці або між рядками виправленого зображення 

машинописним способом або від руки (чорним чорнилом, тушшю чи пастою). 

Виправлення потрібно виконувати чорним кольором. 

Незалежно від способу виконання звіт повинен забезпечувати 

можливість виготовлення з нього копій належної якості способами 

репрографії і відповідати основним вимогам до документів, які підлягають 

мікрофільмуванню, згідно з чинними стандартами з репрографії та 

мікрографії. 

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті 

наводяться мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви й 

наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи (за першого 

згадування) оригінальну назву. 

Дозволяється в тексті звіту, крім заголовків, слова та словосполучення 

скорочувати згідно з правописними нормами та ДСТУ 3582. 

Такі структурні елементи, як «СПИСОК АВТОРІВ», «РЕФЕРАТ», 

«ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ПЕРЕДМОВА», «ВСТУП». «ВИСНОВКИ», 

«РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумеруються, а їх назви 

правлять за заголовки структурних елементів. 

Для розділів й підрозділів наявність заголовка обов’язкова. Пункти і 

підпункти можуть мати заголовки. 
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Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів друкуються з 

абзацного відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в 

кінці. Дозволяється розташовувати посередині рядка. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з 

абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту 

і дорівнювати п’яти знакам. 

Якщо заголовок складається з кількох речень, то потрібно їх розділяти 

крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. 

Відстань між заголовком, приміткою, прикладом і подальшим або 

попереднім текстом має складати не менше ніж два міжрядкових інтервали. 

Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками 

приймається такою, як у тексті. 

Не допускається розміщувати назви розділу, підрозділу, а також пункту 

й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 

рядок тексту. 

Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх 

виконання повинно відповідати вимогам стандарту ДСТУ 3008-2015 з 

урахуванням можливостей комп’ютерної техніки. 

 

2.2 Нумерація томів (книг) і частин 

 

У випадку, якщо різні звіти випускаються окремими, томами (книгами), 

пов’язаними між собою однією спільною темою, то їх зручно групувати в 

збірник, об’єднаний однією спільною назвою. У такому разі кожний звіт буде 

ідентифікуватись як том (книга) збірник і матиме свою власну назву. Томи 

(книги) звітів у такому разі нумеруються послідовно арабськими цифрами, 

наприклад, том 1, том 2 і т.д. 
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Звіт допускається поділяти на частини, які нумеруються послідовно 

арабськими цифрами, наприклад, частина 1, частина 2 і т.д. і зберігають 

однакову назву роботи і звіту. 

 

2.3 Нумерація сторінок звіту 

 

Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись 

наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторінки 

проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Якщо звіт поділяється на частини, то нумерація сторінок у другій та 

наступних частинах має продовжуватись, наприклад, частина 1: С.1-123; 

частина 2: С.124-235. 

Якщо різні звіти випускаються окремими томами (книгами), які 

пов’язуються між собою однією спільною темою (збірник звітів), то в 

кожному такому томі має бути окрема нумерація сторінок, наприклад, звіт А 

(том 1): С.1-90; звіт Б (том 2): С.1-150. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок звіту, але 

номер сторінки на титульному аркуші не проставляється. 

Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих сторінках, включаються до 

загальної нумерації сторінок звіту. 

 

2.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту слід нумерувати 

арабськими цифрами. 

Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення 

суті звіту і нумеруватись арабськими цифрами без крапки, починаючи з  

цифри «1». 
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Підрозділи як складові частини розділу нумеруються у межах кожного 

розділу окремо. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапка не 

ставиться, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу 

або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового 

номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та 

порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту 

крапка не ставиться, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т.д. 

Якщо текст поділяється тільки на пункти, то їх слід нумерувати 

порядковими номерами (за винятком додатків). 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, 

відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2 або 2.1.4 тощо. 

Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі – на 

підпункти, то номер підпункту складається з номера розділу, порядкового 

номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, 

наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т.д. 

Після номера підпункту крапка не ставиться. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт 

складається з одного підпункту, його не нумерують. 

 

2.5  Оформлення рисунків 

 

Усі графічні матеріали звіту (ескізи, діаграми, графіки, схеми, 

фотографії, рисунки, креслення тощо) повинні мати однаковий напис 

«Рисунок». 
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Рисунок потрібно розміщувати в звіті одразу після тексту, де вперше 

посилаються на нього, або якнайближче до нього на наступній сторінці, а за 

потреби – в додатках до звіту.  

Якщо рисунки створені не автором звіту, то, розміщуючи їх у звіті, 

необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства України про авторські 

права. 

Виконання рисунків має відповідати положенням ДСТУ 1.5 та  

ДСТУ 3008:2015. 

Графічні матеріали звіту виконуються із застосуванням обчислювальної 

техніки (комп’ютер, сканер, ксерокс тощо та їх поєднання) та подаються на 

аркушах формату А4 у чорно-білому чи кольоровому зображенні. 

Рисунки слід нумерувати наскрізно арабськими цифрами, за винятком 

рисунків, наведених у додатках. 

Дозволяється рисунки нумерувати в межах кожного розділу. У цьому 

разі номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера 

рисунка в цьому розділі, які відокремлюють крапкою. Наприклад,  

«Рисунок 3.2» – ________________ , тобто другий рисунок третього розділу. 

                          (назва рисунка) 

 

Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та стислою. 

Якщо з тексту звіту зрозуміло зміст рисунка, його назву можна не наводити. 

За потреби пояснювальні дані до рисунка подаються безпосередньо 

після графічного матеріалу перед назвою рисунка. 

Назва рисунка друкується з великої літери та розміщується під ним 

посередині рядка, наприклад, «Рисунок 2.1 – Схема розміщення». 

Рисунок виконується на одній сторінці аркуша. Якщо рисунок не 

поміщається на одній сторінці, то його можна переносити на наступні 

сторінки, розміщуючи назву рисунка на першій сторінці, а пояснювальні дані 

– на наступних сторінках, і під ними виконувати напис: 

«Рисунок _______, аркуш ______». 
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Рисунки, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням 

їх номерів, назв (якщо вони є) і номерів сторінок початку рисунків. 

 

2.6 Правила оформлення таблиць 

 

Цифрові дані звіту треба оформлювати як таблицю відповідно до форми, 

поданої на рисунку 2. 

 

Таблиця _______ – ____________________________  

         номер    назва таблиці 

 

Рисунок 2 

 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, 

можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування 

таблицею. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. 

На всі таблиці потрібно виконувати посилання в тексті звіту. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 

в межах розділу, за винятком таблиць, які наводяться в додатках. 
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Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1», тобто перша 

таблиця другого розділу. 

Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка 

складається з позначення додатка та порядкового номера таблиці в додатку, 

відокремлених крапкою. 

Наприклад, «Таблиця В.1 – ____________», тобто перша таблиця додатка В. 

      назва таблиці 

 

Якщо в тексті звіту подано лише одну таблицю, її нумерують. 

Назва таблиці має відображати її зміст, бути конкретною та стислою. 

Якщо з тексту звіту можна зрозуміти зміст таблиці, її назву можна не 

наводити. 

Назву таблиці друкується з великої літери і розміщується над таблицею 

з абзацного відступу. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, то 

таблицю потрібно поділяти на частини, розміщуючи одну частину під одною, 

або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи 

в кожній частині таблиці її головку і боковик. 

Якщо таблиця поділяється на частини, то допускається її головку або 

боковик заміняти відповідно номерами граф або рядків, нумеруючи їх 

арабськими цифрами в першій частині таблиці. 

Слово «Таблиця » подають лише один раз над першою частиною 

таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують 

«Продовження таблиці » або «Кінець таблиці _____ » без повторення її назви. 

Заголовки граф таблиці починаються з великої літери, а підзаголовки – з 

малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. 

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуться з великої 

літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. 

Заголовки й підзаголовки граф указують в однині. 
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Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням 

їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок початку таблиць, на яких 

вони розміщені. 

 

2.7 Переліки 

 

Переліки, за потреби, можуть бути наведені у розділах, підрозділах, 

пунктах і (або) підпунктах. Перед переліком ставиться двокрапка (крім 

пояснювальних переліків на рисунках). 

Якщо подаються переліки одного рівня підпорядкованості, на які у звіті 

немає посилань, то перед кожним із переліків ставиться знак «тире». 

Якщо у звіті є посилання на переліки, підпорядкованість позначається 

малими літерами української абетки, далі — арабськими цифрами, далі — 

через знаки «тире». 

Після цифри або літери певної позиції переліку ставиться кругла дужка. 

Приклад: 

а) __________________________________________________________; 

б) __________________________________________________________;  

1) _____________________________________________________; 

      – ___________________________________________________; 

      – ___________________________________________________; 

2) _____________________________________________________; 

в) __________________________________________________________.  

 

У разі розвиненої та складної ієрархії переліків дозволяється 

користуватися можливостями текстових редакторів автоматичного створення 

нумерації переліків (наприклад, цифра – літера – тире). 

Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного 

відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості. 
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2.8 Примітки 

 

Примітки наводяться в звіті за необхідності пояснення змісту тексту, 

таблиці або рисунків. Примітки розташовуються безпосередньо за текстом, під 

рисунком (перед його назвою), під основною частиною таблиці (у її межах). 

У випадку, якщо наводиться одна примітка, вона не нумерується. 

Слово «Примітка» друкується кеглем 12 через один міжрядковий 

інтервал з абзацного відступу з великої літери з крапкою в кінці. У тому 

самому рядку через проміжок з великої літери друкується текст примітки тим 

самим шрифтом. 

Приклад: 

Примітка._______________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

У випадку, якщо в звіті наводиться декілька приміток, їх потрібно 

послідовно нумерувати арабськими цифрами з крапкою. Після слова 

«Примітки» потрібно ставити двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера 

примітки з великої літери наводити текст примітки. 

Приклад: 

Примітка 1. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Примітка 2. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

2.9  Правила оформлення виносок 

 

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або в таблицях, 

допускається оформляти, застосовуючи виноски. 

Виноски позначаються надрядковими знаками у вигляді арабських цифр 

(порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок повинна бути окремою 

для кожної сторінки. 
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Знаки виноски проставляються безпосередньо після того слова, числа, 

символу, речення, до якого наводиться пояснення, та перед текстом 

пояснення. 

Пояснювальний текст виноски пишеться з абзацного відступу: 

− у тексті звіту – у кінці сторінки, на якій зазначено виноску; 

− у таблиці – під основною частиною таблиці, але в її межах. 

Текст виноски розміщується під таблицею або в кінці сторінки й 

відокремлюється від таблиці або тексту тонкою горизонтальною лінією 

довжина якої складає від 30 мм до 40 мм з лівого берега (поля). 

Текст виноски друкується кеглем 12 через один міжрядковий інтервал. 

 

2.10 Оформлення формул та рівнянь 

 

Формули та рівняння розташовують посередині сторінки симетрично 

тексту окремим рядком безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. 

Найвище та найнижче розташування запису формул (и) та (чи) рівняння 

(-нь) має бути на відстані не менше ніж один рядок від попереднього й 

наступного тексту. 

Нумерують лише ті формули та (чи) рівняння, на які є посилання в 

тексті звіту чи додатка. 

Формули і рівняння в звіті (за винятком формул і рівнянь, наведених у 

додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. 

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і 

порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, 

наприклад, формула (1.3), тобто третя формула першого розділу. 

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння 

в дужках у крайньому правому положенні на рядку. 
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Номер формули чи рівняння друкують на їх рівні праворуч у крайньому 

положенні в круглих дужках, наприклад (3). У багаторядкових формулах або 

рівняннях їхній номер проставляють на рівні останнього рядка. 

У кожному додатку номер формули чи рівняння складається з великої 

літери, що позначає додаток, і порядкового номера формули або рівняння в 

цьому додатку, відокремлених крапкою, наприклад (А.3). 

Якщо в тексті звіту чи додатка лише одна формула чи рівняння, їх 

нумерують так: (1) чи (А.1) відповідно. 

Пояснення познак, які входять до формули чи рівняння, треба подавати 

безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, у якій їх 

наведено у формулі або рівнянні. 

Пояснення познак треба подавати без абзацного відступу з нового рядка, 

починаючи зі слова «де» без двокрапки. Познаки, яким встановлюють 

визначення чи пояснення, рекомендовано вирівнювати у вертикальному 

напрямку. 

Приклад оформлення математичної формули: 

Відомо, що 

2
2

2
1

21

σσ +

−
=

MM
Z ,         (1) 

 

де  М1, М2 – математичне очікування; 

σ1, σ2 – середні квадратичні відхили. 

 

Фізичні формули подають аналогічно математичним формулам, 

дотримуючи положень, наведених вище, але з обов’язковим записом у 

поясненні познаки одиниці виміру відповідної фізичної величини. Між 

останньою цифрою та одиницею виміру залишають проміжок (крім 

позначення одиниць плоского кута – кутових градусів, кутових мінут і секунд, 

які пишуть безпосередньо біля числа вгорі). 
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Приклад 

Масу твердого тіла в кілограмах обчислюють за формулою (2.2): 

 

,
a

F
m =         (2.2) 

 

де F – сила, що діє на тіло, H; 

a – пришвидшення тіла, м/с2. 

 

Хімічні формули та рівняння подають буквами латинської абетки. 

Пояснення познак, що входять до формули чи рівняння, наводять за потреби. 

Під формулою хімічної сполуки може бути розміщено її назву. 

Приклад оформлення хімічної формули 

 

2222 HBeONaNaOHBe +=+       (7) 
                             берилат натрію 

 

Структурні хімічні формули можна подавати витягнутими як у 

горизонтальному, так і вертикальному напрямку. 

Знаки зв’язку в цих формулах мають бути однакової довжини. Довші 

знаки зв’язку виправдані у тих випадках, коли це спричинено особливостями 

побудови формули. 

Приклади 

 

(3.3) 
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Знаки зв’язку розташовують на рівні середини символу хімічного 

елемента (за висотою або за шириною) на однаковій відстані від нього. 

У формулах і (чи) рівняннях верхні та нижні індекси, а також показники 

степеня, в усьому тексті звіту мають бути однакового розміру, але меншими за 

букву чи символ, якого вони стосуються. 

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку 

наступного рядка. У випадку перенесення формули чи рівняння на знакові 

операції множення, застосовується знак «×». Перенесення на знаку ділення «:» 

слід уникати. 

Кілька наведених і не відокремлених текстом формул пишуть одну під 

одною і розділяють комами. 

Приклад 

,),( 11 Syxf =     (29) 

.),( 22 Syxf =     (30) 

 

Числові значення величин. 

Числові значення величин з допусками наводяться так: 

(65 ± 3) %; 

80 мм ± 2 мм або (80 ± 2) мм. 

Діапазон чисел фізичних величин наводять, використовуючи 

прикметники «від» і «до». 

 

(3.4) 
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Приклад 

Від 1 мм до 5 мм (а не від 1 до 5 мм). 

Якщо треба зазначити два чи три виміри, їх подають так:  

80 мм × 25 мм × 50 мм (а не 80 × 25 × 50 мм). 

 

2.11 Оформлення посилань 

 

У тексті звіту можна робити посилання на структурні елементи самого 

звіту та інші джерела. 

У разі посилання на структурні елементи самого звіту зазначають 

відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, позицій 

переліків, рисунків, формул, рівнянь, таблиць, додатків. 

Посилаючись, треба використовувати такі вирази: «у розділі 4», «див. 

2.1», «відповідно до 2.3.4.1», «(рисунок 1.3)», «відповідно до таблиці 3.2», 

«згідно з формулою (3.1)», «у рівняннях (1.23) – (1.25)», «(додаток Г)» тощо. 

Дозволено в посиланні використовувати загальноприйняті та 

застандартовані скорочення згідно з ДСТУ 3582, наприклад, «згідно з рис. 10», 

«див. табл. 3.3» тощо. 

Посилаючись на позицію переліку, треба зазначити номер структурного 

елемента звіту та номер позиції переліку з круглою дужкою, відокремлені 

комою. Якщо переліки мають кілька рівнів – їх зазначають, наприклад: 

«відповідно до 2.3.4.1, б), 2)». 

Посилання на джерело інформації, наведене в переліку джерел 

посилання, рекомендовано подавати так: номер у квадратних дужках, за яким 

це джерело зазначено в переліку джерел посилання, наприклад, «у роботах 

[2]–[3]». Дозволено наводити посилання на джерела інформації у виносках. У 

цьому разі оформлення посилання має відповідати його бібліографічному 

опису за переліком посилань із зазначеного номера. 
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Цитата в тексті «... тільки 36 % респондентів відносять процес створення 

інформаційного суспільства до пріоритетних [3]1)». 

Відповідне подання виноски: 

_________________ 
1) [3] Пархоменко, В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-

технічної діяльності : Монографія / В. Д. Пархоменко, О. В. Пархоменко. – К. : 

УкрІНТЕІ, 2006. – 224 с. 

 

2.12 Правила оформлення титульного аркуша 

 

Інформацію на титульному аркуші можна подавати, застосовуючи 

шрифти різних розмірів і накреслень, які виконавець вважає інформативним та 

естетичним. 

Гриф обмеження доступу до змісту звіту чи розповсюдження інформації 

звіту розташовується, як правило, праворуч у верхньому куті титульного 

аркуша. 

Ідентифікатори звіту рекомендовано розташовувати ліворуч у верхньому 

куті титульного аркуша один під одним у такій послідовності: 

− індекс за таблицями Універсальної десяткової класифікації (УДК); 

− індекси Міжнародної патентної класифікації (МПК) – за потреби; 

− універсальний код продукції та послуг (УКПП) за Державним 

класифікатором продукції та послуг ДК 016 – за потреби; 

− номер державної реєстрації; 

− напис «Інв. №    ». 

Ідентифікатори, за винятком інвентарного номера, проставляються 

виконавцем роботи. 

Відомості про виконавця роботи – про юридичну особу (організацію) 

або фізичну особу містять: 

1) для юридичної особи (організації) – виконавця роботи: 
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− назву центрального органу виконавчої влади, до сфери управління 

якого належить організація; 

− повну і скорочену назви організації; 

− поштову адресу; 

− номери телефону, факсу та адресу електронної пошти. 

2) для фізичної особи – виконавця роботи: 

− ініціал(и) та прізвище; 

− домашню адресу, номер телефону та адресу електронної пошти (за 

наявності). 

Відомості про виконавця роботи, починаючи з поштової адреси, 

друкуються у рядок з відокремленням одна від одної крапкою з комою і 

розташовуються переважно в верхній частині аркуша. 

Гриф затвердження оформляється лише у випадках, якщо виконавцем 

роботи є юридична особа (організація). 

Гриф затвердження містить слово «ЗАТВЕРДЖУЮ», назву посади з 

зазначенням назви організації, вчений ступінь особи, вчене звання особи, яка 

затверджує звіт, особистий підпис, його розшифровку й дати затвердження 

звіту. Тут же ставиться печатка організації, яка затверджує звіт. 

Гриф затвердження розміщується праворуч у верхній частині титульного 

аркуша. 

Гриф погодження складається зі слова ПОГОДЖЕНО, посади із 

зазначенням назви організації, наукового ступеня, вченого звання особи, яка 

погодила звіт, особистого підпису, його розшифрування й дати погодження 

звіту. Саме тут проставляється печатка організації, яка погодила звіт, якщо 

погодження виконувала зовнішня організація. 

Якщо погодження здійснюється на листі, треба позначити скорочену 

назву організації, яка погоджує звіт, дату й вихідний номер листа. 

Гриф погодження розміщується ліворуч у верхній частині титульного 

аркуша. 
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Підписи й дати виконуються чорнилами (тушшю, пастою) чорного 

кольору. 

Дата наводиться арабськими цифрами в один рядок у такій 

послідовності: число, місяць, рік.  

Наприклад, дата 18 серпня 2009 року слід оформлювати таким чином: 

18.08.2009. Можна застосовувати словесно-цифровий спосіб оформлювання 

дати, наприклад: 18 серпня 2009 року. 

Повна назва документа містить: 

а) слово «ЗВІТ» друкується великими літерами посередині рядка; 

б) вид і назву роботи, за результатами проведення якої підготовлено 

звіт. Вид роботи вказується великими літерами, під видом роботи друкується її 

назва малими літерами з першої великої; 

в) шифр роботи (за наявності); 

г) документ, на підставі якого виконано роботу (державна чи 

галузева програма, договір, контракт тощо); 

д) назву звіту, яка друкується великими літерами. 

Якщо назва роботи і назва звіту тотожні, то назва роботи, яка водночас є 

назвою звіту, друкується великими літерами. 

Якщо звіт складається з двох і більше частин, то кожна частина повинна 

мати однакові титульні аркуші та назви роботи й звіту У цьому разі на 

титульному аркуші другої та наступних частин наводяться усі дані, які 

згадувалися раніше. 

е) вид звіту – остаточний або проміжний (друкується малими літерами в 

дужках посередині рядка); 

ж) номер тому (книги) у випадку, якщо звіти випускаються окремими 

томами (книгами) і (або) номер частини, якщо звіт складається з кількох 

частин; 

з) назву частини (за наявності), що друкується після номера частини 

посередині рядка великими літерами, 
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Розривати слова знаком переносу на титульному аркуші не 

дозволяється. 

 

Приклади 

 

 

Підписи відповідальних осіб оформляються таким чином: ліворуч 

зазначаються посади, наукові ступені, вчені звання керівника підрозділу 

організації – виконавця роботи й керівника роботи, далі залишається вільне 

місце для особистих підписів і праворуч від них у відповідних рядках 

зазначаються ініціали та прізвища осіб, які підписали звіт; нижче особистих 

підписів зазначаються дати підписання. 

У разі, якщо виконавцем роботи є фізична особа, на титульному аркуші 

розміщуються підпис, ініціал(и) та прізвище фізичної особи. 

Якщо всі необхідні підписи не вміщуються на титульному аркуші, їх 

можна перенести на наступну сторінку титула. На цю саму сторінку 

переносяться всі наступні дані. У цьому разі на першій сторінці титульного 

аркуша на останньому рядку праворуч роблять запис: «Продовження на 
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звороті»; на звороті сторінки ліворуч у верхньому куті зазначають: 

«Продовження титульного аркуша». 

Рік затвердження звіту розташовується посередині рядка в нижній 

частині титульного аркуша (якщо аркуш має продовження – на останній його 

сторінці). 

Дата пріоритету автора зазначається на титульному аркуші за 

використання виразу: «Рукопис закінчено...» з подальшим зазначенням дати 

словесно-цифровим способом. 

У спеціальних записах наводяться додаткові відомості щодо назви 

конференції, де було представлено роботу, із зазначенням дати і місця її 

проведення або, якщо звіт був підготовлений як частина роботи, поданої на 

здобуття наукового ступеня, у кінці титульного аркуша зазначається: «Цей звіт 

підготовлений як частина роботи, поданої на здобуття наукового ступеня...», 

зазначається факт розгляду результатів роботи Вченою (Науково-технічною) 

радою тощо. 

 

2.13 Список авторів 

 

Ініціали та прізвища, посади, наукові ступені, вчені звання авторів у 

списку розміщуються одне під одним. Ліворуч зазначаються посади, наукові 

ступені, вчені звання, залишаються вільні місця для особистих підписів, 

праворуч зазначаються ініціал(и) та прізвища кожного з авторів. Біля кожного 

прізвища в дужках зазначається підготовлена ним фактична частина звіту. 

Якщо автор працює в іншій організації, то у списку авторів в дужках 

потрібно наводити назву такої організації. 

Якщо до списку авторів долучено фізичну особу, то в дужках (після 

назви виконаної нею частини звіту) потрібно вказати її домашню адресу. 

Посади, наукові ступені, вчені звання авторів дозволяється записувати у 

скороченому вигляді згідно з ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. 
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Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. 

Загальні вимоги та правила» (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). 

 

2.14 Скорочення та умовні познаки 

 

Переліки скорочень та умовних познак розташовуються стовпцем за 

абеткою. Ліворуч в абетковому порядку наводяться скорочення або умовні 

познаки спочатку українською мовою, а потім іншими мовами (за наявності), а 

праворуч – їх розшифрування. 

 

2.15 Правила оформлення додатків 

 

Додатки позначаються великими літерами української абетки 

послідовно, крім літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: ДОДАТОК А,  

ДОДАТОК Б. 

Дозволяється позначати додатки літерами латинської абетки, крім  

літер І та О. 

У разі повного використання літер української і (або) латинської абеток 

дозволено позначати додатки арабськими цифрами. Якщо додаток один, то 

його також потрібно позначати літерою, наприклад, ДОДАТОК А. 

За потреби текст додатків можна поділити на розділи, підрозділи, 

пункти й підпункти, які потрібно нумерувати в межах кожного додатка. У 

такому разі перед кожним номером ставиться позначення додатка (літера) і 

крапка. Наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 

додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4  

додатка Ж. 

Рисунки, таблиці, формули та рівняння в тексті додатків потрібно 

нумерувати в межах кожного додатка, починаючи з літери, що позначає 
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додаток. Наприклад: рисунок Г.3 – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – 

друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А. 

Якщо в додатку один рисунок, одна таблиця, одна формула або одне 

рівняння, то їх нумерують. Наприклад: рисунок А.1, таблиця Г.1, формула 

(В.1). 

Посилання в тексті додатка на рисунки, таблиці, формули, рівняння 

виконуються згідно із вимогами, наведеним вище. 

Джерела, які цитуються лише в додатках, потрібно розглядати 

незалежно від тих, які цитуються в основній частині звіту. Їх потрібно 

розміщувати наприкінці кожного додатка в переліку джерел посилання. 

Форма цитування, правила складання переліку джерел посилання та 

виносок у додатках є аналогічними до прийнятих в основній частині звіту. 

Перед номером цитати та відповідним номером у переліку джерел посилання й 

виносках ставляться позначення додатка. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 У якому вигляді може бути звіт? 

2 Якими повинні бути параметри аркуша формату А4? 

3 Яким чином оформляються заголовки структурних елементів? 

4 У якій частині аркуша формату А4 розміщуються заголовки 

структурних елементів? 

5 Як оформляються структурні елементи звіту (розділи, підрозділи, 

пункти, підпункти)? 

6 Яким повинен бути шрифт основного тексту? 

7 Яким повинен бути абзацний відступ? 

8 Яким чином оформляються прізвища, назви установ і т.д.? 

9 Яким чином виправляються помилки у тексті? 

10 Як оформляється заголовок, якщо він складається з двох і більше 

речень? 
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11 Якою повинна бути відстань між основами рядків заголовка? 

12 Як нумеруються частини звіту? 

13 Як нумеруються сторінки звіту? 

14 Як нумеруються розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту? 

15 Як оформляються рисунки? 

16 Як оформляються таблиці? 

17 Як оформляються переліки? 

18 Як оформляються примітки? 

19 Назвіть правила оформлення виносок. 

20 Як оформляються формули та рівняння? 

21 Як оформляються числові значення величин? 

22 Як оформляються хімічні формули? 

23 Як оформляються посилання? 

24 Як оформлюється титульний аркуш? 

25 Як оформлюється список авторів? 

26 Як оформляються скорочення та умовні позначки? 

27 Як оформляються додатки? 

 

Тема 3 ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ПРАВИЛА ОБРОБКИ ДЖЕРЕЛ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

План 

 

3.1 Нормативні документи для оформлення джерел інформації. 

3.2 Приклади оформлення бібліографічного опису  

 

Бібліографічний опис (БО) – це сукупність бібліографічних відомостей 

про документ (автор, назва документу, місце і рік видання, загальна кількість 
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сторінок тощо), записаних за певними правилами й призначена для його 

ідентифікації та загальної характеристики. 

Бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид, читацьке призначення 

документа. Без нього неможливо написати рецензію, реферат, огляд 

літератури, послатися на певне дослідження у науковому, навчальному 

виданні. Завдяки цьому бібліографічний опис широко використовується у 

науковій та інформаційній діяльності. 

Бібліографічний опис, як правило, складається мовою тексту видання. 

Опис може складатися також мовою, якою подано місце видання та назва 

видавництва, коли текст написаний іншою мовою. У такому разі мову тексту 

документу вказують в описі. 

Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, 

забезпечення можливості обміну результатами каталогізації розроблено новий 

національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. (ГОСТ 7.1-2003, 

IDT)», який набрав чинності з 1 липня 2007 року [2]. 

Виконання функцій бібліографічного опису можливе за умов 

дотримання відповідної методики складання описів, однакової для всіх. 

Бібліографічний опис джерел інформації для реферату, курсової, 

кваліфікаційної, дипломної, магістерської та наукових робіт складається 

відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, 

дотримання вимог яких є обов’язковим. 

Бібліографічний опис документів здійснюється відповідно до 

існуючих стандартів: 

1 ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1-2003, IDT). 
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Слова і словосполучення скорочуються відповідно до: 

1 ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 

описі. Загальні вимоги і правила» – К.: Держстандарт України, 1998. 

2 ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на 

русском языке. Общие требования и правила». 

 

3.2 Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел 

інформації 

 

Книги одного автора 

 

1 Барабаш Юрій Якович. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. 

Шевченко / Юрій Барабаш ; передм. Панченка Володимира. – К. : ВД “Києво-

Могилян. акад.”, 2007. – 744 с. : покажч. імен с. 723–741. – (Б-ка Шевченків. 

комітету / [Загребельний П. А. (голова вид. ради), Дзюба І. М.,  

Лубківський Р. М.]. – ISBN 966-01-0320-4 (серія). – ISBN 966-518-382-6. 

2 Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / 

Гарольд Блум ; [заг. ред. Ростислава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – 

(“Висока полиця”). – ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 966-359-091-0 (серія). 

3 Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження 

операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : 

ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979-966-613-532-5. 

4 Еко Умберто. Роль читача : дослідження з семіотики текстів / 

Умберто Еко ; пер. з англ. Мар’яна Гірняк ; [наук. ред. Марія Зубрицька ; ред. 

Ірина Фаріон]. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с. – ISBN 966-7007-107-3. 

5 Кондратович Олександра Павлівна. Українські звичаї: Народини. 

Коса ж моя... / Олександра Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 

240 с. : ноти. – ISBN 978-966-361-220-1. 
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Книги двох авторів 

 

1 Крижановська Оксана Олегівна. Історія середніх віків. Вступ до 

історії західноєвропейського Середньовіччя : курс лекцій : навч. посіб. для 

студ. ВНЗ / О. О. Крижановська, О. П. Крижановський. – Вид. 2-ге, стер. – К. : 

Либідь, 2006. – 368 с. – ISBN 966-06-0412-2. 

2 Попова Ирина Николаевна. Грамматика французского языка. 

Практический курс Le Français : учеб. для студ. вузов / И. Н. Попова,  

Ж. А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М. : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 

480 с. 

3 Савчин Володимир Павлович. Електронне перенесення в 

напівпровідникових структурах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савчин,  

Р. Я. Шувар. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 688 с. –  

ISBN 978-966-613-569-1. 

 

Книги трьох авторів 

 

1 Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : навч. посіб. / Яніна 

Максимівна Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович 

Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 106 с. : іл. – ISBN –. 

2 Гайский Виталий Александрович. Применение функций Уолша в 

системах автоматизации научных исследований / В. А. Гайский, Н. Д. Егупов, 

Ю. П. Корнюшин. – К. : Наук. думка, 1993. – 212 с. – ISBN 5-12-003076-9. 

3 Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i Delphi : 

навч. посіб. / Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : 

[Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с. – ISBN 966-7449-17-3. 
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Книги чoтирьох авторів 

 

1 Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ /  

В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с. – 

ISBN 966-95287-8-Х. 

 

2 Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / за 

ред. В. М. Русанівського ; [уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко,  

Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ;  

Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К. : Довіра, 

2006. – 960 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4. 

 

Книги п’яти й більше авторів 

 

1 Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової 

бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог. Т. 1. ХІ–ХVІ ст. / [уклад. :  

М. М. Кольбух (голов. ред.), Т. М. Гуцаленко, О. О. Дзьобан та ін.]. – Львів : 

Оріяна-Нова, 2007. – 522 с. : іл. – ISBN 978-966-02-2334-Х. –  

ISBN 978-966-2128-05-5. 

2 Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки,  

1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., 

Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с. – 

ISBN 966-325-052-6. 

3. Правова статистика : підручник / [авт. кол. : Моісєєв Є. М.,  

Джужа О. М., Василевич В. В. та ін.]. – К. : Атіка, 2008. – 392 с. –  

ISBN 978-966-326-262-8. 
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За назвою 

 

1 З фольклорної криниці Франкового села. Народні пісні, перекази, 

спогади / записи Олекси Ошуркевича ; розшифр. і нотація мелодій Мирослава 

Стефанишина, Юрія Рибака. – Луцьк : Волин. книга, 2007. – 167 с. : ноти. – 

ISBN 978-966-361-187-7. – ISBN 978-966-361-128-8.  

2 Володимир Винниченко – художник = Volodymyr Vynnychenko the 

Artist : альбом / [упорядкув. та комент. : Гальченко С., Маслянчук Т.]. – К. : 

Мистецтво, 2007. – 224 с. : іл. – Переднє слово і текст парал. англ., резюме і 

перелік іл. рос. та фр. – ISBN 978-966-577-073-2. 

3 “Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х 

років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор. 

– Львів : Піраміда, 2006. – 344 с. : іл. – (Українська Літературна Спадщина). – 

До 750-ліття Львова. – Видавничий проект “Приватна колекція”. –  

ISBN 966-8522-70-2. 

 

Збірник без загальної назви 

 

1 Зразки процесуальних документів : (заяви, позовні заяви, скарги, 

клопотання) / уклад. : М. М. Лядецький, М. І. Хавронюк. Стратегія і тактика 

цивільного процесу : практ. посіб. / В. М. Кравчук. – К. : Атіка, 2007. – 352 с. – 

ISBN 966-326-076-9. 

2 Новітня українська суспільна географія : хрестоматія для студ. 

геогр., екон. і фак. міжн. відн. / упоряд. Олег Шаблій. – Львів : ВЦ ЛНУ  

ім. І. Франка, 2007. – 1008 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. –  

ISBN 978-966-613-542-4. 

3 Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. 

Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. –  

ISBN 5-699-07260-8. 
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Багаторівневий опис 

 

1 Апокрифи і легенди з українських рукописів : [у 5 т.] / зібрав, 

упоряд. і пояснив Іван Франко ; [передм. Я. Мельник]. – Репр. вид. – Львів : 

[ЛНУ ім. І. Франка], 2006– . – До 150-ліття від дня народження Івана Франка. – 

На обкл. : Апокріфи і лєґенди з українських рукописів. – ISBN 966-613-411-Х. 

Т. 1 : Апокрифи старозавітні. – Репр. вид. 1896 р. – 2006. – 512 с. –  

ISBN 966-613-421-7. 

Т. 2 : Апокрифи новозавітні. А. Апокрифічні євангелія. – Репр. вид.  

1899 р. – 2006. – 532 с. – ISBN 966-613-439-Х. 

 

Однорівневий опис 

 

1 Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : 

навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 

2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3. 

2 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka 

oparta na wiedzy / [red. Michał Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii 

Ekonomii. – Rzeszów : [b. w.], 2007. – 626 s. – ISBN 978-83-7338-309-8. 

 

Аналітичний опис 

 

1 Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / Л. Войтович // 

Миколаївщина : зб. наук. ст. / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН 

України ; [редкол. : Л. Войтович (відп. ред.), О. Головко, М. Литвин та ін.]. – 

Львів, 2006. – Т. 3. – С. 177–223. – ISBN 966-02-1224-0. 

2 Грицак Ярослав. Малий епізод до великої історії, або Ще раз про 

коло ідей “Руської Трійці” / Я. Грицак // Україна: культурна спадщина, 

національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознав. ім.  

І. Крип’якевича ; [редкол. : Я. Ісаєвич (голова), О. Аркуша (відп. ред.),  
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В. Горинь та ін.]. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, 2001. –  

Вип. 9 : Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія. – С. 139–143. –  

ISBN 966-02-2209-2. 

3 Губерначук С. У гербах української шляхти / С. Губерначук // 

Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 32–33. 

4 Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Ярослав 

Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Серія : книгознавство, 

бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка,  

2006. – Вип. 1. – С. 7–19. – ISSN 0201-758X. – ISSN 0460-0509. 

5 Мудрий М. Національно-політичні орієнтації в українському 

суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної 

історіографії / М. Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. 

– Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – Вип. 37, ч. 1 : Статті та повідомлення. –  

С. 465–500. 

6 Hrytsak Y. Історія одного імені / Y. Hrytsak // States, Societies, 

Cultures : East and West : Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski = Держави, 

суспільства, культури : Схід і Захід : зб. на пошану Ярослава Пеленського / 

National Academy of Sciences of Ukraine, European Research Institute,  

W. K. Lypynsky East European Research Institute ; ed. by : J. Duzinkiewicz 

(Editor-in-Chief), M. Popovych, V. Verstiuk, N. Jakovenko. – New York : Ross, 

2004. – P. 351–368. – ISBN 0-88354-181-5. 

7 Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози 

майбутнього / Ірина Каленюк, Костянтин Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – 

С. 3–5. 

8 Кондратюк К. Українське національне відродження XIX – початку 

XX століть у сучасній вітчизняній історіографії / Костянтин Кондратюк, 

Віктор Мандзяк // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: 

здобутки і проблеми : колект. моногр. / за ред. Л. Зашкільняка ; М-во освіти і 

науки України ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2004. – 406 с. 

– ISBN 966-613-185-4. 
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9 Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет А. Могильний : 

некролог] / Олесь Шевченко, Василій Соловей, Станіслав Вишенський //  

Літ. Україна. – 2008. – 11 верес. 

10 Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки / 

І. С. Субота, Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 

2008. – № 2. – С. 22–23. 

11 Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? /  

А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // 

Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4. 

12 Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних 

речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін,  

М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234. – Резюме 

рос., англ. – Бібліогр. : с. 233. 

 

Газета 

 

Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. 

Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– . – К. : Пресса 

України, 2008– . – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008,  

25 листоп., № 221 (3881). 

 

Дисертації 

 

1 Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в 

умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 

08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. : 

с. 192–205. 

2 Мацевко Ірина Іванівна. Неославізм у суспільно-політичному 

житті Галичини (1908–1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко 

Ірина Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр. : с. 171–200. 
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Журнал 

 

Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; 

голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001– . – К. : Знання, 2008– . – Щомісяч. – ISSN 

1682-2366. 2008, № 8–10. 

 

Автореферати дисертацій 

 

1 Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких 

граматиках першої половини ХІХ ст. : тавтореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина 

Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с. 

2 Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання: 

кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

Ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с. 

 

Рецензія (аналітичний опис) 

 

1 Ющенко О. Перша авторська енциклопедія / Олекса Ющенко // 

Літ. Україна. – 2008. – 11 верес. – Рец. на кн. : Україна : енциклопед. словник / 

О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2008. – 324 c. 

 

Інтерв’ю (аналітичний опис) 

 

1 Павлюк І. Ігор Павлюк: “Письменник – це літописець ласки і 

болю” : [інтерв’ю з поетом, письм. Ігорем Павлюком] / спілкувався Сергій 

Соловйов // Березіль. – 2008. – № 7–8. – С. 102–106. 
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Нотні видання 

 

1 Кирило Стеценко. Кантати і хори [Ноти] : [зб. хорових творів] / 

[упоряд. М. С. Юрченко ; вступ. ст. Л. О. Пархоменко ; худож. оформ.  

Ю. Г. Кудь]. – К. : Муз. Україна, 2008. – 324 с. : ноти : с. 11–320. – До 125-ти 

річчя від дня народж. классика укр. музики. – У зб. вперше друкується 

богослужбовий цикл “Панахида”. – ISMN M 707502-85-3. 

2 Барвінський Василь. Прелюдії [Ноти] : для фортепяна = Wassyl 

Barwinskyj. Praeludien : für klavier / Василь Барвінський. – К. ; Ляйпціґ : Укр. 

накладня, 1918. – 27 с. : ноти. – (Видавництво “Україна”). – Укр. муз. фест., 

Торонто = Ukrainian Music Festival, Toronto. 

3 Педагогический репертуар [Ноты] : для фортепьяно : учеб. для 

детск. муз. школ : 5-й кл. – М. : Гос. муз. изд-во, 1958. – 23 с. : ноты. –  

Содерж. : Прощальный вальс ; Мазурка ; Хор волшебных дев / М. Глинка. 

Рондо  / Д. Бортнянський. Две прелюдии / Л. Гурилев и др. 

 

Картографічні видання 

 

1 Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні 

гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. Володимир 

Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с. : іл., карти, схеми. – 

ISBN –. 

2 Львів [Карти] : панорама історичного центру : довідник-путівник / 

[Р. Атоян ; відп. за вип. І. Чумак]. – 3-тє вид., випр. та допов. – 1 : 80. – Львів : 

[Укрпол / М. Чумак], 2008. – 1 к. : кольор. мальов. ; 48×69/12 см. – Тексти : 

Хронологія Львова : етапи. Площа Ринок. 
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Електронні ресурси 

 

1 Наш Львів [Електронний ресурс] = Lwow = Lemberg = Leopolis : 

[фільм з субтитр.]. – 4 ГB. – К. : Студія “Талан” : СТ “Укрмюзік”, 2007. –  

1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium 324 MHz 

; 256 Mb RAM ; 128 Mb Video ; від 4-х до 56-х DVD-ROM ; Windows 

98/МЕ/XP/2000. – Назва з контейнера. 

2 Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты 

регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование 

любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс 

Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; 

Делаем знания доступными). – Систем.18 вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb 

RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – 

Назва з контейнера. 

3 Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі 

[Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : 

підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, 

А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – 

Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 

 

Опис з помилкою 

 

1 Ценгелевич [має бути Ценглевич] Каспер // Довідник з історії 

України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; вид-во 

“Генеза” ; [за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста]. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. –  

К. : Генеза, 2001. – С. 1033. – ISBN 966-504-179-7. 

2 Чарнецький [має бути Чарноцький] Адам Зоріан // Довідник з 

історії України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ;  

вид-во “Генеза” ; [за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста]. – Вид. 2-ге, доопрац. і 

допов. – К. : Генеза, 2001. – С. 1038–1039. – ISBN 966-504-179-7. 
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3 Чимський [має бути Чинський] Ян // Довідник з історії України 

(А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; вид-во “Генеза” ;  

[за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста]. – Вид 2-ге, доопрац. і допов. – К. : Генеза, 

2001. – С. 1056–1057. – ISBN 966-504-179-7. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 За якими документами оформляються джерела інформації? 

2 Як оформляються книги, авторами яких є одна, дві або три особи? 

3 Як оформляються книги, авторами яких є чотири особи? 

4 Як оформляються книги, авторами яких є п’ять осіб і більше? 

5 Як оформляються книги, що мають назву? 

6 Як оформляються багатотомні видання? 

7 Як оформляються дисертації? 

8 Як оформляються автореферати дисертацій? 

9 Як оформляються стандарти? 

10 Як оформляються електронні ресурси? 

11 Як оформляються статті з книги? 

12 Як оформляються статті з енциклопедії або словника? 

13 Як оформляються статті з журналів та періодичних збірників? 

14 Як оформляються віддалені ресурси? 

 

Тема 4. ТИПОВІ ПРОЕКТИ, ЇХ СТРУКТУРА, ПРИЗНАЧЕННЯ 

І ВИКОРИСТАННЯ 

 

План 

4.1 Загальні положення. 

4.2 Проект та його структура (складові). 

4.3 Робоча документація та її структура (складові). 

4.4 Робочий проект. 
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4.5 Технічні рішення. 

4.6 Робочі креслення. 

4.7 Застосування типової проектної документації. 

4.8 Основні терміни, які використовуються в типових проектах. 

 

 

Інструкція з типового проектування встановлює порядок розробки, 

узгодження, експертизи, затвердження, видання, поширення й застосування 

типової проектної документації – типових проектів, типових проектних 

рішень, креслень типових будівельних конструкцій, виробів і вузлів для 

застосування під час проектування й будівництва нових та розширення й 

реконструкції технічного переозброєння діючих підприємств, будинків і 

споруд галузей народного господарства, галузей промисловості та видів 

будівництва, а також порядок її перегляду й скасування. 

 

4.1 Загальні положення 

 

Дана Інструкція встановлює порядок розробки узгодження, експертизи, 

затвердження, видання, поширення, застосування, перегляду й скасування 

типової проектної документації – типових проектів, типових проектних 

рішень, креслень типових будівельних конструкцій, виробів і вузлів – для 

застосування під час проектування й будівництва нових, а також розширення, 

реконструкції й технічного переозброєння діючих підприємств, будинків і 

споруд промисловості, транспорту, зв’язку, сільського й водного господарства, 

житлових будинків і суспільних будинків (ТИПОВА ПРОЕКТНА 

ДОКУМЕНТАЦІЯ). 

Типові проекти розробляються відповідно до Інструкції про склад, 

порядок розробки, узгодження й затвердження проектно-кошторисної 

документації на будівництво підприємств, будинків і споруд. 
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Типові проекти повинні розроблятися для багаторазового застосування 

під час будівництва повторюваних виробничих і допоміжних будинків і 

споруд, підприємств у цілому зі стабільною технологією виробництва, а також 

житлових та суспільних будинків і споруд і об’єктів сільськогосподарського 

призначення. 

Для будівництва підприємств, будинків і споруд, технологія 

виробництва яких часто змінюється, але які мають ряд повторюваних 

будівельних, технологічних рішень повинні розроблятися типові проектні 

рішення будівельно-технологічних секцій, блоків-секцій, блоків 

агрегатованого устаткування, технологічних ліній тощо. 

Креслення типових будівельних конструкцій, виробів і вузлів повинні 

розроблятися для багаторазового застосування під час проектування й 

будівництва будинків і споруд, а також для масового виготовлення 

конструкцій і виробів. 

За виникнення необхідності зведення ряду однакових об’єктів 

галузевого призначення відповідно до вимог, встановлених дійсною 

Інструкцією на будівництво першого з них розробляється індивідуальний 

проект, який потім використовується для будівництва інших аналогічних 

об’єктів. 

 

4.2 Проект 

 

Типовий проект і типові проектні рішення повинні містити певні 

розділи, які характеризують і обґрунтовують основні проектні рішення*, до 

яких належать: 

1 Загальна пояснювальна записка, яка містить вихідні дані для 

проектування; дані про галузь застосування типових проектів (типових 

проектних рішень); коротку характеристику об’єкта; дані про проектну 

потужність об’єкта, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції; 

відомості про потребу в паливі, воді, тепловій та електричній енергії, трудових 
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ресурсах; дані щодо оцінки прогресивності й економічності основних 

проектних рішень; дані щодо складу підприємства, споруд, щодо обсягів 

основних робіт, щодо результатів виконання економічних розрахунків і оцінки 

встановлених проектів техніко-економічних показників, а також щодо 

результатів порівняння таких показників з показниками кращих вітчизняних і 

закордонних об’єктів; 

дані щодо економіки виробництва й використання в проекті досягнень 

науки й техніки; відомості про проведені узгодження прийнятих рішень і 

дотримання вимог норм, правил, інструкцій і державних стандартів, у тому 

числі норм по вибухо- і пожежобезпечності; відомості про основні рішення 

схем генерального плану, майданчикового транспорту, інженерних мереж і 

комунікацій, які знаходяться всередині; заходи щодо цивільної оборони; 

рекомендації щодо раціональної організації будівництва, установлення 

термінів дії типової проектної документації. 

Пояснювальна записка повинна містити відомості про основні рішення, 

які спрямовані на комплексне й раціональне використання корисних копалин, 

відходів виробництва, вторинних енергоресурсів, а також на раціональне й 

ощадливе використання трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів; 

показники питомих витрат на виробництво одиниці продукції, на одиницю 

створюваної потужності, будівельно-монтажних робіт і результати порівняння 

їх з показниками кращих вітчизняних і закордонних об’єктів, а також з 

показниками, встановленими в завданні на розробку типової проектної 

документації. 

* Склад типових проектних рішень уточнюється завданням на їхню 

розробку. 

 

До складу пояснювальної записки повинні входити загальні відомості 

про заходи щодо охорони навколишнього природного середовища; відомості 

про кількість і состав стічних вод і викидів в атмосферу, а також відходів, які 

не утилізуються у виробництві; розрахункові дані, що характеризують 

ефективність намічуваних заходів і проектованих споруд. Основним 
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кресленням, що додається до пояснювальної записки, є схема генерального 

плану з оптимальним розташуванням будинків і споруд, а також 

внутрімайданчикових доріг, трас комунікацій, об’єктів благоустрою й 

озеленення; 

2 Технологічні рішення – розділ, що містить: виробничу розрахункову 

програму щодо випуску продукції (надання послуг); коротку характеристику й 

обґрунтування рішень щодо технології виробництва, трудомісткості й 

станкоємності виготовлення продукції, механізації й автоматизації 

технологічних процесів і керування виробництвом; результати порівняння їх з 

передовими технічними рішеннями вітчизняної й закордонної практики; 

пропозиції щодо організації контролю за якістю продукції; склад і оцінку 

прогресивності обраного устаткування та показники його завантаження; 

характеристику цехових і міжцехових комунікацій; обґрунтування чисельності 

виробничого персоналу (зазначені відомості приводяться по підприємству в 

цілому й по кожному виробництву або цеху); принципові рішення щодо 

наукової організації праці*; рішення щодо теплопостачання, 

електропостачання й електроустаткування, щодо експлуатації 

електроустановок, щодо автоматизації технологічних процесів**, а у 

випадках, якщо завданням на розробку типової проектної документації 

передбачається застосування нових технологічних процесів, агрегатів і 

виробництв, які обладнанні автоматизованими системами керування на базі 

сучасних засобів обчислювальної техніки – основні технічні та принципові 

рішення щодо автоматизованих систем керування підприємств (АСКП)****; 

заходи щодо охорони навколишнього природного середовища; паливно-

енергетичний і матеріальний баланси технологічних процесів з урахуванням 

всіх твердих, рідких і газоподібних відходів виробництва й рішення щодо 

максимального використання кожного з видів таких відходів; 

До складу основних креслень належать: принципові схеми 

технологічних процесів і механізації виробництва; технологічне компонування 

щодо корпусів (цехів) із зазначенням розміщення великого устаткування й 
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транспортних засобів; схема вантажопотоків; схема функціональної 

структури; схема організаційної структури; структурна схема комплексу 

технічних засобів; схеми автоматизації технологічних процесів; принципові 

схеми електропостачання й теплопостачання (внутрімайданчикові); схеми 

організації зв’язку й сигналізації (внутрімайданчикові). 

3 Будівельні рішення – розділ, що містить: короткий опис і 

обґрунтування основних архітектурно-будівельних рішень щодо будинків і 

споруд з оцінкою їх прогресивності; обґрунтування принципових рішень щодо 

освітленості робочих місць, зниження виробничих шумів і вібрацій, 

побутового, санітарного обслуговування працюючих; заходи щодо електро-, 

вибухо- і пожежобезпечності, захисту будівельних конструкцій від корозії; 

основні рішення щодо водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції й 

кондиціювання повітря; рішення щодо об’єктів цивільної оборони (оформлені 

в установленому порядку); основні положення щодо організації будівництва. 

До складу основних креслень належать: плани й розрізи будинків і 

споруд зі схематичним зображенням основних несучих конструкцій, які 

обгороджують фасади будинків; ескізні рішення щодо антикорозійного 

захисту будівельних конструкцій. 

Для виробничих будинків зі складними системами опалення, вентиляції 

й кондиціювання повітря допускається розробка їх планів і розрізів із 

зображенням зазначених систем, а також планів і розрізів основних споруд 

водопроводу й каналізації й ескізних рішень щодо антикорозійного захисту 

мереж і споруд. 

У випадках, коли це передбачено в завданні на розробку типової 

проектної документації, надаються архітектурно-просторові рішення (макет) 

або інші демонстраційні матеріали. 

4 ПроеOктно-коштоOрисна документаOція (англ. design specifications and 

estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) – 

комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) 

майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне й конструктивне 
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рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, 

коштах. 

Зміст і обсяг документації (проектні завдання і робочі креслення, 

зведення витрат, кошторисно-фінансові розрахунки та ін.) для окремих 

об'єктів будівництва визначаються затвердженими інструкціями з розробки 

проектів і кошторисів. 

5 Паспорт проекту – це розділ, що являє собою каталоговий аркуш, 

розроблений на стадії проектування (крім об’єктів житло-цивільного 

призначення), оформлений за встановленою формою. 

У проекті (у відповідних його розділах) повинні наводитись: вихідні 

вимоги щодо розробки устаткування індивідуального виготовлення, 

включаючи нетипове й нестандартизоване устаткування, розроблене 

відповідно до ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення 

продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських 

робіт. Загальні положення». 

 

4.3 Робоча документація 

 

До складу типових проектів та типових проектних рішень повинні 

входити: 

− пояснювальна записка, робочі креслення, специфікації 

устаткування, відомості потреб у матеріалах, відомості обсягів будівельних і 

монтажних робіт, розроблені й оформлені відповідно до вимог державних 

стандартів системи проектної документації для будівництва (СПДБ); 

− розрахунки показників зміни кошторисної вартості будівельно-

монтажних робіт, витрат праці й витрат основних будівельних матеріалів за 

використання в проектах досягнень науки, техніки й передового досвіду, 

виконані з дотриманням вимог відповідної інструкції; 

− кошториси, складені в порядку, що відповідає діючій Інструкції; 

− каталоговий аркуш, складений за встановленою формою. 
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Під час розробки робочої документації проектна організація повинна 

здійснювати необхідну доробку й конкретизацію принципових технологічних, 

архітектурно-будівельних та інших рішень, прийнятих у затвердженому 

проекті. 

 

4.4 Робочий проект 

 

Типовий проект і типові проектні рішення повинні складатися у вигляді 

загальної пояснювальної записки, яка містить короткі відомості про ухвалені 

рішення та робочу документацію, що відповідають вимогам відповідної 

інструкції. 

 

4.5 Технічні рішення 

 

Технічні рішення типових будівельних конструкцій, виробів і вузлів 

повинні мати в своєму складі: 

1 Пояснювальну записку, до складу якої входять вихідні дані для 

проектування; короткі відомості про наявний досвід проектування, 

виготовлення й застосування аналогічних конструкцій, виробів і вузлів; 

розрахункові схеми, величини й сполучення розрахункових навантажень і їхнє 

обґрунтування; коротку характеристику й показники варіантів конструктивних 

рішень і обґрунтування прийнятого варіанта; номенклатуру конструкцій і 

виробів (із зазначенням основних розмірів, маси, витрати матеріалів) і галузь 

застосування; короткий опис способів виготовлення, складування, 

транспортування й монтажу конструкцій і виробів, захисту їх і вузлів від 

корозії, забезпечення вогнестійкості; основні техніко-економічні показники (у 

тому числі щодо трудомісткості виготовлення й монтажу) в зіставленні з 

показниками аналогів; 

2 Основні креслення – схеми розташування й креслення загальних 

видів конструкцій, виробів, вузлів, їхніх основних складових частин, вузлів 
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сполучення, а також інші креслення (крім складальних), необхідні для оцінки 

проектних рішень. 

Технічні рішення, після того, як їх ухвалює замовник, являються 

підставою для розробки робочих креслень типових будівельних конструкцій, 

виробів і вузлів. 

 

4.6 Робочі креслення 

 

Склад робочих креслень типових будівельних конструкцій, виробів і 

вузлів, їхнє комплектування й оформлення повинні відповідати вимогам 

державних стандартів. Одночасно з розробкою робочих креслень будівельних 

конструкцій і виробів, призначених для серійного виробництва, складаються 

технічні умови й карти технічного рівня і якості такої продукції згідно з 

нормативними документами. 

 

4.7 Застосування типової проектної документації 

 

Застосовувані типові проекти (типові проектні рішення) підприємств, 

будинків, споруд повинні бути прив’язані до конкретного майданчика 

будівництва з урахуванням особливостей такого майданчика району 

будівництва. 

Прив’язка типових проектів (типових проектних рішень) виконується 

під час підготовки робочої документації на будівництво. До складу проекту на 

будівництво входять каталогові аркуші обраних для застосування типових 

проектів (типових проектних рішень). 

Під час виконання прив’язки типових проектів (типових проектних 

рішень) проектні організації повинні: 

– визначати координати частин будинків і споруд; 
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– уточнювати розміри, глибину закладення й конструктивні рішення 

фундаментів, розробляти додаткові конструктивні заходи, необхідні за 

гідрогеологічними умовами будівельного майданчика; 

– уточнювати рішення цокольних або підвальних поверхів будинків, а 

також вузлів примикання тунелів, галерей і інших подібних споруд залежно 

від рельєфу будівельного майданчика; 

– розробляти вузли примикання внутрішніх мереж водопостачання, 

каналізації, теплофікації, енергопостачання й зв’язку, а також транспортних 

пристроїв і комунікацій до зовнішніх; 

– виходячи з кліматичних умов району будівництва, перевіряти 

відповідність опору теплопередачі огороджувальних конструкцій 

нормативним вимогам, а також кількість і тип опалювальних приладів і 

вентиляційних пристроїв; 

– уточнювати обсяги робіт і визначати кошторисну вартість будівництва 

з урахуванням місцевих умов і цін. 

Проектні організації, крім виконання робіт щодо прив’язки, повинні 

вносити в типові проекти (типові проектні рішення) необхідні зміни у 

випадках, якщо передбачене в них устаткування, конструкції й вироби зняті з 

виробництва, а також змінені положення й вимоги нормативних документів. 

Допускається з дозволу міністерства (відомства), що являється 

забудовником, вносити в типові проекти, які прив’язуються (типові проектні 

рішення), зміни, пов’язані із застосуванням більш прогресивних технологічних 

процесів, високопродуктивного устаткування й засобів механізації та 

автоматизації, удосконалювання планувальних і конструктивних рішень (з 

використанням типових будівельних конструкцій і виробів, включених до 

територіальних каталогів, а також відомчі каталоги для спеціалізованих видів 

будівництва), блокуванням виробництв, застосуванням індустріальних методів 

будівництва, що забезпечують зниження вартості й поліпшення техніко-

економічних показників об’єктів будівництва. 
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Не допускається внесення до типових проектів змін, які викликають 

необхідність їхньої переробки. У таких випадках у встановленому порядку 

розробляються індивідуальні проекти. 

У матеріалах, які стосуються прив’язки типового проекту (типового 

проектного рішення), проектні організації повинні наводити обґрунтування 

щодо внесених змін, а також дані про результати зіставлення техніко-

економічних показників застосовуваного й відкоректованого типового проекту 

(типового проектного рішення). 

Проектні організації відповідають за правильність вибору типового 

проекту (типового проектного рішення) для прив’язки; за якість документації, 

виконаної із застосуванням типових проектів (типових проектних рішень); за її 

відповідність сучасному рівню науки й техніки, вимогам норм і правил 

будівельного й технологічного проектування, стандартам, правилам техніки 

безпеки й вибухо- і пожежобезпечності. 

У робочих кресленнях на будівництво будинків і споруд повинні 

робитися посилання на застосовані типові будівельні конструкції, вироби й 

вузли з указанням позначення відповідних робочих креслень виробів і вузлів. 

Якщо за умовами застосування потрібно внести зміни до робочих 

креслень типових виробів (наприклад, передбачити установку додаткових 

заставних виробів), то в складі робочої документації на будівництво об’єкта 

повинні бути виконані креслення, які містять доповнення й зміни до робочих 

креслень, і специфікація застосованих типових виробів. 

Зміненим виробам привласнюють марки застосованих типових виробів з 

доданням буквеного або цифрового індексу. 

У випадку, якщо в році, наступному після року скасування прив’язаного 

раніше типового проекту (типового проектного рішення), не було почате 

будівництво, повинна бути здійснена прив’язка нового діючого типового 

проекту (типового проектного рішення), введеного замість скасованого. 
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4.8 Основні терміни, які використовуються в типових проектах 

 

Конструкція будівельна – це частина будинку, споруди певного 

функціонального призначення, яка складається з елементів, взаємно 

пов’язаних у процесі виконання будівельних і монтажних робіт. Будівельна 

конструкція виконує в будинку (споруді) несучі, обгороджувальні або інші 

функції, або поєднує деякі з них (фундамент, стіна, перекриття, сходи, підлога, 

повітровід, санітарно-технічний вузол, колодязь, резервуар тощо). 

Елемент будівельної конструкції – це складова частина будівельної 

конструкції (ростверк, панель стіни, плита перекриття, марш сходовий, ланка 

повітроводу, кільце колодязя, арматурний каркас монолітної залізобетонної 

конструкції тощо). 

Будівельний виріб – це елемент будівельної конструкції (або 

конструкція в цілому), виготовлений поза місцем його застосування (панель 

стіни, балка кроквяна, плита перекриття, марш сходовий, ланка повітроводу, 

кільце колодязя, дошка підвіконна, санітарно-технічна кабіна та інші елементи 

й конструкції, які поставляються для використання в будівництві в готовому 

вигляді). 

Закладений виріб – це виріб (як правило металевий), що 

встановлюється в будівельну конструкцію або в елементи будівельних 

конструкцій під час їхнього виготовлення, який призначений для забезпечення 

спільної роботи таких конструкцій (елементів) з іншими будівельними 

конструкціями (елементами), а також для кріплення до будівельних 

конструкцій технологічного, інженерного устаткування й комунікацій. 

Поєднувальний (з’єднувальний) виріб – це виріб (як правило, 

металевий), призначений для по’єднання (через заставні вироби або 

безпосередньо) будівельних конструкцій або їхніх елементів у процесі 

виконання будівельних і монтажних робіт. 
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Кріпильний виріб – це виріб (як правило, металевий), призначений для 

скріплення між собою елементів будівельної конструкції або їхніх складових 

частин (болт, шпилька та милиця (костиль) та інших. 

Деталь – це виріб або його складова частина, що являє собою одне ціле, 

яке не може бути без руйнування розібраним на більш прості складові частини 

(стержень арматурний, шайба, пружина, дошка підвіконна тощо). 

Вузол будівельний – це поєднання (з’єднання) між собою будівельних 

конструкцій, елементів будівельних конструкцій і їхніх складових частин. 

Типові будівельні конструкції, вироби і вузли – це відповідно 

будівельні конструкції, вироби і вузли, відібрані з числа їм подібних або 

спеціально розроблені для багаторазового повторення в будівництві, які 

мають, як правило, кращі порівняно з аналогами техніко-економічні показники 

і якісні характеристики. Обов'язковою умовою віднесення будівельних 

конструкцій, виробів, вузлів до типових є наявність затвердженої в 

установленому порядку типової проектної документації, яка забезпечує 

виготовлення й застосування в будівництві даних конструкцій, виробів і 

вузлів. 

Робоче креслення вузла – це креслення із зображенням будівельного 

вузла з усіма розмірами, марками поєднувальних і кріпильних виробів, з 

даними про застосовані матеріали, іншими даними, необхідними й достатніми 

для виконання будівельних і монтажних робіт. 

Приклад рішення вузла – це креслення із зображенням будівельного 

вузла, значення розмірів якого, марки виробів і матеріалів або інші дані 

вимагають уточнення відповідно до об’єкта будівництва або можуть бути 

змінені на розсуд розроблювача проекту об’єкта будівництва. 

Основний документ – це документ, який повністю й однозначно 

визначає даний виріб (креслення деталі; збірне креслення виробу, який 

пов’язаний зі специфікацією; збірне креслення виробу, специфікація на який 

не виконується) або його складові (специфікація, що виконується окремо від 
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збірного креслення; під час розробки типових будівельних виробів 

застосовувати такий вид основного документа не рекомендується). 

Неосновний документ – це документ, який розроблений у складі 

проектної документації, якщо він не є основним документом (пояснювальна 

записка, схема розташування, відомість витрат сталі, креслення форми тощо). 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 Навести визначення типового проекту. 

2 Яким є призначення типового проекту? 

3 Де використовуються типові проекти? 

4 Навести визначення інструкції з типового проектування. 

5 Назвати складові частини проекту. 

6 Навести визначення загальної пояснювальної записки. 

7 Навести визначення технологічного рішення. 

8 Навести визначення будівельного рішення. 

9 Навести визначення кошторисної документації. 

10 Навести визначення паспорта проекту. 

11 Які документи належать до робочої документації? 

12 Навести визначення робочого проекту. 

13 Навести визначення технічного рішення. 

14 Навести склад робочих креслень. 

15 Навести визначення будівельної конструкції. 

16 Навести визначення елементу будівельної конструкції. 

17 Навести визначення будівельного виробу. 

18 Навести визначення закладеного виробу. 

19 Навести визначення поєднуючого виробу. 

20 Навести визначення кріпильного виробу. 

21 Навести визначення деталі. 
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22 Навести визначення будівельного вузла. 

23 Навести визначення типових будівельних конструкцій, виробів і 

вузлів. 

24 Що собою являє робоче креслення вузла? 

25 Із якою метою наводиться приклад рішення вузла? 

26 Що собою являє основний документ і які документи належать до 

основних? 

27 Що собою являє неосновний документ і які документи належать до 

неосновних? 

 

Тема 5. СТРУКТУРА КАТАЛОГУ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ТА 

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

План 

5.1 Нормативні документи України. 

5.2 Класифікація стандартів і будівельних норм. 

5.3 Використання стандартів і будівельних норм. Користування 

каталогом. 

 

5.1 Нормативні документи України 

 

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного 

рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України 

(далі – Каталог) відповідно до Закону України «Про стандартизацію» є 

офіційне видання Мінрегіону України. Каталог розроблений на виконання 

Законів України «Про будівельні норми» та «Про стандартизацію», згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 № 483 «Про 

затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та 

Типового положення про фонд галузевих будівельних норм» та наказом 

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від  
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02.12.2010 року №470 «Про створення та забезпечення функціонування 

Центрального фонду будівельних норм».  

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України делеговані повноваження щодо стандартизації у галузі 

будівництва і промисловості будівельних матеріалів (класи 91 і 93 згідно з 

Українським класифікатором нормативних документів ДК 004:2008, крім 

позицій, які стосуються лічильників, машин та устаткування). 

Каталог містить будівельні норми та нормативні документи 

національного рівня, які прийняті Мінрегіоном України та його 

попередниками (ДержбудУРСР, Мінінвестбуд України, Мінбудархітектури 

України, Держкомістобудування України, Держбуд України, Мінбуд України, 

Мінрегіонбуд України) і які чинні на території України станом на 1 січня  

2017 року. 

Назви будівельних норм та нормативних документів національного рівня 

подано трьома мовами (українською, російською та англійською). 

До Каталогу включено інформацію про технічні комітети стандартизації 

та (або) базові організації з науково-технічної діяльності у галузі будівництва 

та промисловості будівельних матеріалів, які здійснюють супровід 

будівельних норм або нормативних документів національного рівня, та 

вказано коди УКНД згідно з ДК 004:2008. 

Відомості про чинні міждержавні НД наводяться в покажчику 

«Міждержавні стандарти», який видається окремо. 

Відомості про стандарти з єдиними вимогами для народного 

господарства та оборони країни наводяться в покажчику «Стандарти щодо 

озброєння та військової техніки». 

Інформація про технічні умови наводяться в довіднику «Продукція, що 

випускається за технічними умовами України», який видається Українським 

центром стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ). 
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Для отримання інформації про чинні ОСТ і ТУ колишнього СРСР 

потрібно звертатися до центральних органів виконавчої влади, відповідальних 

за вироблення продукції та надання послуг, на які поширюється чинність ОСТ 

або ТУ. 

Інформація про чинні міждержавні та державні будівельні норми і 

правила наводяться в «Каталозі чинних нормативних документів у 

будівництві». Поточна інформація та зміни публікуються в «Інформаційному 

бюлетені Держбуду України» та в журналах «Будівництво і стандартизація» і 

«Будівництво України». 

Перелік нормативних та інших офіційних документів (санітарних норм і 

правил) з питань санітарно-профілактичної та протиепідемічної діяльності з 

усіх гігієнічних дисциплін наводиться у «Збірнику важливих офіційних 

матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань» (офіційне видання 

Міністерства охорони здоров’я України). 

Чинні нормативні акти (стандарти, правила, норми, положення, 

інструкції, рекомендації, переліки тощо) з питань охорони праці наводяться в 

«Державному реєстрі міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 

охорону праці» (офіційне видання Держгірпромнагляд). Оперативна 

інформація наводиться в журналі «Охорона праці». 

Перелік норм і правил щодо безпеки в атомній енергетиці України 

встановлює Державний комітет ядерного регулювання України. 

Позначення нормативного документу (НД) включає індекс, цифрове 

позначення та відокремлені рискою дві останні цифри року затвердження. 

Починаючи з 2000 року, рік затвердження НД проставляється повністю і 

відокремлюється двокрапкою. 

Вимоги до позначень стандартів викладено в ДСТУ 1.5:2015 

«Национальная стандартизация. Правила разработки, изложения и 

оформления национальных нормативных документов (ISO/IEC Directives Раrt 

2:2011, NEQ)». Починаючи з 01.07.2001 року, міжнародні й регіональні 

стандарти, приймаються як національні і позначаються згідно з ДСТУ 1.7:2015 
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«Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і 

регіональних нормативних документів (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; 

ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ)» із зазначенням ступеня їх відповідності. 

 

5.2 Каталог класифікації стандартів і будівельних норм 

 

Позначення НД у Каталозі класифікації стандартів і будівельних норм 

мають такі індекси: 

� ДСТУ – національні стандарти, затверджені 

Держспоживстандартом України; 

� ДСТУ.../ ГОСТ, ГОСТ МЭК, ГОСТ ИСО, ГОСТ ЕН – національні 

стандарти України, які прийнято Міждержавною радою із стандартизації, 

метрології та сертифікації як міждержавні стандарти; 

� ДСТУ ГОСТ – національні стандарти, за допомогою яких 

упроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання; 

� ДСТУ Б – національні стандарти в галузі будівництва та 

будівельних матеріалів, які затверджено Держбудом України; 

� ДСТУ ІSO – національні стандарти, за допомогою яких 

упроваджено стандарти Міжнародної організації із стандартизації (ІSO). 

Номер стандарту відповідає номерові міжнародного стандарту, а рік – рокові 

затвердження національного стандарту. За таким самим правилом 

позначаються національні стандарти, які впроваджують стандарти 

Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС) або стандарти, прийняті спільно 

цими організаціями (з індексом ІSO/ІЕС); 

� ДСТУ ЕN – національні стандарти, за допомогою яких 

упроваджено європейські стандарти (ЕN); 

� ДСТУ ІЕС – національні стандарти, за допомогою яких 

упроваджено стандарти Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС); 

� ДСТУ CISPR – національні стандарти, за допомогою яких 

упроваджено стандарти Міжнародного спеціального комітету з радіозавад; 
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� ДСТУ ETSI – національні стандарти, за допомогою яких 

упроваджено стандарти Європейського інституту стандартизації у сфері 

телекомунікацій; 

� ДСТУ IDF – національні стандарти, за допомогою яких 

упроваджено стандарти Міжнародної федерації виробників молока; 

� ДСТУ ITU – національні стандарти, за допомогою яких 

упроваджено стандарти Міжнародного Союзу телекомунікацій; 

� ДСТУ UIC – національні стандарти, за допомогою яких 

упроваджено стандарти Міжнародного Союзу залізниць; 

� ДСТУ UN/ECE R – національні стандарти, за допомогою яких 

упроваджено стандарти Європейської економічної комісії ООН; 

� РСТ УССР – республіканські стандарти колишньої УРСР; 

� ДК – державні класифікатори; 

� СОУ – стандарти організації України; 

� ГСТУ – галузеві стандарти України. 

 

Позначення національних стандартів України в «Каталозі нормативних 

документів» наводяться без індексу, а позначення республіканських 

стандартів – з індексом РСТ. 

 

5.3 Використання каталогу стандартів і будівельних норм 

 

Каталог стандартів і будівельних норм містить систематизований виклад 

назв чинних в Україні нормативних документів. 

У першій частині даного Каталогу ДСТУ, ДСТУ Б, РСТ, КНД та Р 

укладаються відповідно до «Класифікатора нормативних документів»  

ДК 004-2008, який погоджено з Міжнародною класифікацією стандартів (ICS), 

прийнятою Міжнародною організацією зі стандартизації (ІSO). Структура 

коду складається із семи цифр, розділених двома крапками – ХХ.ХХХ.ХХ. 
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Перші дві цифри означають клас (від 01 до 99), третя цифра – групу, дві 

останні – підгрупу. 

У першій частині Каталогу будівельних норм та нормативних 

документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості 

будівельних матеріалів України (далі Каталог) нормативні документи 

розташовуються за зростанням позначень класифікаційних угруповань. У 

даній частині Каталогу наводиться назва документа, а також зазначається на 

заміну якої нормативної чи технічної документації вводиться стандарт. 

Якщо нормативний документ належить до двох або більше 

класифікаційних угруповань, то він розміщується в усіх таких угрупованнях. 

Друга частина Каталогу містить чинні державні класифікатори України, 

розташовані в порядку зростання їх цифрових позначень, та перелік таких 

позначень. 

У третій частині Каталогу наводиться послідовний перелік позначень 

нормативних документів України (ДСТУ та РСТ, ДСТУ Б та Р) у порядку 

зростання їх позначень (із зазначенням коду згідно з ДК 004:2008), термінів 

упровадження та дії, кількості внесених змін і номерів інформаційних 

покажчиків стандартів (ІПС), у яких надруковано зміни та поправки. 

У четвертій частині Каталогу наводиться предметний покажчик, що 

служить для тематичного відшукання нормативних документів у відповідних 

класифікаційних угрупованнях за ключовими словами у назві об’єкта 

стандартизації. Після їх визначення в першій частині Каталогу можна 

відшукати інформацію щодо чинних нормативних документів, а в третій – 

інші дані щодо відповідного документа. 

У п’ятій і шостій частинах Каталогу наводяться відомості щодо 

стандартів організацій та галузевих стандартів України, розташовані таким 

самим чином, як і в першій та третій частинах каталогу. 

У сьомій частині Каталогу наводяться відомості про зазначення ступеня 

відповідності національних стандартів України міжнародним стандартам ІSO, 

ІЕС та європейським стандартам ЕN згідно з ДСТУ 1.7:2015 із зазначенням 
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відповідного коду згідно з ДК 004-2008. Перелік укладено за зростанням 

номерів ДСТУ. 

У восьмій частині Каталогу наводяться відомості про міжнародні 

стандарти ІSO, ІЕС та європейські стандарти ЕN, які впроваджено через 

національні стандарти України, і ступінь відповідності згідно з ДСТУ 1.7:2015 

із зазначенням відповідного коду ДСТУ згідно з ДК 004:2008. Перелік 

укладено за зростанням номерів ЕN, ІЕС та ІSO. 

У дев’ятій частині Каталогу наводяться відомості щодо скасованих 

національних стандартів та відповідних чинних нормативних документів. 

Протягом року поточна інформація про нові затвердження стандартів 

або зміни до чинних стандартів, а також скасування стандартів публікується у 

щомісячних інформаційних покажчиках «Стандарти» Держспоживстандарту 

України. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 Що відноситься до нормативних документів України? 

2 Яким чином класифікуються стандарти? 

3 Яким чином класифікуються будівельні норми? 

4 Яку структуру має каталог нормативних документів? 

5 Яке призначення має каталог нормативних документів? 
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