
Урок № 51 

Тема «Правила та вимоги оформлення письмової роботи» 

1. Опрацювати теоретичний матеріал 
Оформлення роботи є важливим елементом її виконання. Єдиних вимог до 

зовнішнього оформлення структури, обсягу, змісту і стилю викладу письмових 

робіт не існує, проте діючі нормативні документи встановлюють загальні 

принципи щодо оформлення таких робіт.  

Письмову роботу виготовляють рукописним способом або за допомогою 

комп’ютера: 

 шрифт 14 Times New Roman,  

 1,5 інтервал.  

 Відступи: зверху, знизу – 2 см; зліва – 3 см; справа – 1 см)  

друкують машинописним способом на одній стороні аркуша білого паперу 

формату А4 (210х297 мм), через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на 

сторінці.  

Щільність тексту письмової роботи повинна бути однаковою.. 

 

Заголовки структурних частин письмової роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами 

симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім 

першої великої) з абзацного відступу (крапка в кінці заголовка не ставиться). 

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту, в кінці ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна 

дорівнювати 3-4 інтервалам. 

Кожну структурну частину письмової роботи треба починати з нової сторінки. 

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, 

формул здійснюється арабськими цифрами без знака №.  

Першою сторінкою письмової роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок, але номер сторінки не ставлять, на наступних 

сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в 

кінці. Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних 

джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після 

номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з 

номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У 

кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.». Потім у тому ж 

рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. 

Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між 

якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: 

«1.3.2.». Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати 



заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в 

письмовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках, 

включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.» 

і нумерують послідовно в межах розділу, за ви ключенням ілюстрацій, поданих у 

додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис. 1.2». Номер 

ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розмішують послідовно під 

ілюстрацією. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в 

межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться 

крапка, наприклад: «Таблиця 1.2». 

Формули в письмовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в 

розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля 

аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1). 

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові пояснювальні дані, 

нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші 

декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад: 

«Примітки:1.2» 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять 

крапку. 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна 

таблиця повинна мати назву, яку розмішують над таблицею і друкують 

симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву 

не підкреслюють. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба 

подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у 

формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з 

нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче 

кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо 

рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) 

або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (х) і ділення (. 

Додатки оформлюють як продовження письмової роботи на наступних її 

сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань 

у тексті роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, 

кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен 

мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої літери 

симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що 

позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами 



української абетки, за винятком літер Г, Є, Ї, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, 

додаток Б тощо. 

Один додаток позначається як додаток А. Текст кожного додатка за необхідності 

може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного 

додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку 

(літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В. 3.1 – підрозділ 3.1 

додатка Б. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка 

Д; формула А.1 – перша формула додатка А. 

2. Завдання. Проаналізуйте фрагмент документа, укажіть помилки 

оформлення письмової роботи (письмово в зошиті) 

 

3. Виконане завдання (у вигляді фото) надіслати викладачу на 

електронну пошту ok_vik@i.ua , в темі листа укажіть предмет, групу, 

прізвище, ім’я  

Або  

0502018107 
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