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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підсумкова державна атестація фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр» проводиться у вигляді захисту дипломної роботи у формі
магістерської

дисертації

за

спеціальністю

згідно

з

вимогами

ОКХ.

Магістерська дисертація подається до захисту із двома зовнішніми рецензіями
фахівців за даною спеціальністю. Вимоги до рецензій встановлені в «Положенні
про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів
НТУУ «КПІ».
Виконання магістерської дисертації є заключним етапом магістерської
підготовки і має на меті:
• систематизацію, закріплення і поглиблення набутих теоретичних знань і
формування умінь застосування цих знань під час вирішення конкретних
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наукових та прикладних завдань;
• розвиток компетенцій самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння
методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень;
• набуття компетенцій систематизації отриманих результатів досліджень,
формулювання нових висновків і положень, набуття досвіду їх прилюдного захисту.
Магістерська дисертація є найважливішим підсумком магістерської підготовки, у зв’язку із чим зміст роботи і рівень її захисту враховуються як один з
основних критеріїв при оцінці якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми.
За результатами виконання магістерської дисертації має бути не менше
двох публікацій. Оформлення магістерської дисертації має відповідати вимогам
до звітів про НДР (ДСТУ 3008–95. Державний стандарт України. Документація.
Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення). Ілюстративний
матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень і подаватися за допомогою мультімедійних засобів. Зміст
ілюстративного матеріалу має з достатньою повнотою відображувати основні
положення, які виносяться на захист.
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ
Магістерська дисертація – це дослідження певного об’єкту – матеріального (системи, обладнання, пристрою тощо) або нематеріального (певного
процесу, програмного продукту або інформаційної технології тощо), його характеристик, властивостей (що є предметом дослідження).
Об’єктом дослідження магістерської атестаційної роботи зі спеціальності
8.05050402 "Зварювальні установки" є технології й обладнання для зварювання,
наплавлення, паяння, нанесення покриттів, а також термічного різання й інших
споріднених процесів.
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Магістерська дисертація являє собою закінчену теоретичну або експериментальну науково- дослідну роботу, пов’язану з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки за спеціальністю "Зварювальні
установки". Магістерська дисертація є кваліфікаційною роботою, яка виконується магістрантом самостійно під керівництвом наукового керівника на базі
теоретичних знань і практичного досвіду, отриманих студентом протягом усього
терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи. Магістерська
дисертація має бути пов’язана з вирішенням конкретних наукових або прикладних задач, які обумовлені специфікою спеціальності.
Магістерська дисертація має бути результатом закінченого наукового
дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати
наукові задачі, що мають теоретичне і практичне значення. Зміст магістерської
дисертації передбачає:
• формулювання

наукової

(науково-технічної)

проблеми,

визначення

об’єкту, предмету та мети дослідження, аналіз стану рішення проблеми за
матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей
дослідження;
• аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір
(розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення; – науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;
• викладання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, прикладного чи науково- методичного значення;
• перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів;
• апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на
винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних
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заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського
рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов’язковими
результатами їх рецензування.
У

процесі

підготовки

і

захисту

дисертації

магістрант

має

продемонструвати:
• уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові
шляхи до вирішення проблеми;
• володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у
процесі роботи;
• здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;
• уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у
науковій та практичній діяльності
• володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні
досліджень та оформленні атестаційної роботи.
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ
Магістерська дисертація складається з вступної та основної частин, а також додатків. Вступна частина містить такі структурні елементи:
• обкладинку;
• титульний аркуш;
• завдання (див. «Положення про організацію дипломного проектування та
державну атестацію студентів НТУУ «КПІ», 2006 р.);
• реферат;
• зміст;
• перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів.
Реферат обсягом 200...500 слів українською та іноземною мовами має
відображувати інформацію, яку подано в дисертації, у такій послідовності:
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• відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за переліком посилань;
• об’єкт та предмет дослідження, мета роботи;
• методи (методики) дослідження та апаратура;
• результати роботи та їхня новизна;
• рекомендації щодо використання результатів роботи;
• результати перевірки можливостей практичного використання отриманих
результатів;
• пропозиції щодо можливих напрямів продовження досліджень;
• перелік 5...15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для
розкриття суті роботи, надрукованих прописними буквами в називному
відмінку в рядок через коми.
Зміст, що подається на наступному після реферату аркуші, має включати:
• вступ;
• найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони
мають заголовки) основної частини роботи;
• висновки;
• рекомендації;
• перелік посилань;
• найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.
Перелік умовних позначень подається за змістом із нового аркуша і має
включати пояснення всіх застосованих у роботі мало розповсюджених умовних
позначень, символів, скорочень і термінів.
У вступі, що починається з нової сторінки, викладається:
• оцінка сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної і зарубіжної наукової (науково-технічної) літератури та патентного пошуку із зазначенням практично вирішених задач, проблем, що існують у даній
предметній галузі, зазначення провідних фірм та провідних вчених і
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спеціалістів, які мають розробки із цієї проблеми;
• світові тенденції вирішення поставлених завдань;
• актуальність роботи;
• мета роботи і галузь застосування результатів;
• взаємозв’язок з іншими науковими роботами.
В основній частині магістерської дисертації необхідно викласти відомості про об’єкт та предмет дослідження, необхідні та достатні для розкриття
суті даної роботи. При цьому основна увага приділяється новизні роботи. Має
бути зазначено певний рівень наукової новизни отриманих результатів. Основна
частина повинна, як правило, містити:
• обґрунтування і вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження поставлених задач
• розробку методик досліджень, опис експериментального обладнання,
аналіз похибок експериментів;
• розробку моделей технічних систем і процесів, що досліджуються в роботі;
• постановку задачі моделювання, обґрунтування припущень і розробку
базової моделі, аналіз адекватності розроблених моделей;
• розробку алгоритмів і методик проведення моделювання;
• формулювання результатів теоретичних та експериментальних досліджень;
• аналіз основних наукових (науково-технічних) результатів із точки зору
достовірності, наукової та практичної цінності.
Обов’язковим розділом основної частини є "Охорона праці та безпека
при надзвичайних ситуаціях".
Кожний розділ основної частини має закінчуватися висновками. Загальні
висновки розміщують на окремому аркуші. У них дається оцінка отриманих результатів та пропозиції щодо їх використання. Текст висновків можна розділяти
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на підпункти. На підставі отриманих висновків у роботі можуть надаватися
рекомендації, які розміщують на новій сторінці.
У рекомендаціях визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми; подають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.
З нового аркуша наводиться перелік посилань на літературні джерела, у
тому числі публікації магістранта. Бібліографічні описи наводять у порядку їх
згадування в тексті та відповідно до стандартів із бібліотечної та видавничої
справ. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.
До додатків можуть бути включені:
• додаткові ілюстрації або таблиці;
• матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (фотографії, проміжні математичні докази, розрахунки; протоколи випробувань; копія технічного завдання, програми
робіт, договору; інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних
програм та ін.);
• опис нової апаратури і приладів, що використовуються під час проведення
експерименту.
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ
За умови повного затвердження магістерської дисертації, студент
допускається до його захисту перед ДЕК.
Під час захисту студент стисло (до 10-ти хвилин), логічно й
аргументовано має викласти актуальність даної теми, мету та задачі які ставились під час досліджень, та засоби їх досягнення, зміст і результати досліджень.
Під час доповіді необхідно уникати загальних слів, бездоказових
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тверджень, тавтології.
Зміст доповіді при захисті магістерської дисертації передбачає:
• формулювання наукової (науково-технічної) задачі;
• визначення об’єкта, предмета та мети дослідження;
• аналіз стану рішення проблеми (задачі) за матеріалами вітчизняних і
зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;
• аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір
(розроблення) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення;
• науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;
• викладення отриманих результатів та оцінювання їхнього теоретичного,
прикладного чи науково-методичного значення;
• перевірку можливостей практичної реалізації отриманих результатів;
• апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді публікацій у
наукових журналах і збірниках з обов’язковими результатами рецензування, патентів (заявок) на винахід, корисну модель, промисловий зразок тощо, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня).
Під час доповіді студент повинен обов’язково посилатися на авторів
(співавторів) і джерела, з яких він запозичив матеріали або окремі результати.
Після доповіді члени ДЕК задають питання по магістерської дисертації,
що можуть стосуватись як текстової частини (методів досліджень, методик
узагальнень, тощо) і графічної частини (викладення результатів досліджень,
математичних моделей, оформлення специфікацій, креслень, тощо), так і взагалі технології та обладнання, для підтвердження розуміння студентом процесу та
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засад виконання наукової роботи.
Якість захисту комісія оцінює за чотирьох бальною системою (відмінно,
добре, задовільно, незадовільно) і оцінкою ECTS (A, B, C, D. E, F).
Результати захисту оцінюються зо 100-бальною шкалою:
95...100 - повна відповідь та бездоганне виконання текстової і графічної
частини роботи (не менше 90% потрібної інформації) : оцінка А, «відмінно»;
85...94 балів - достатньо повна відповідь або текстова і графічна частина
містять незначні помилки (не менше 85% потрібної інформації або незначні
неточності): оцінка В, «добре»;
75...85 балів - не достатньо повна відповідь або текстова і графічна частина містять помилки (не менше 75% потрібної інформації або неточності):
оцінка С, «добре»;
65...74 балів - неповна відповідь або текстова і графічна частина містять
суттєві помилки (не менше 65% потрібної інформації та деякі помилки): оцінка
D, «задовільно»;
60...64 балів - неповна відповідь або текстова і графічна частина містять
значні помилки (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки): оцінка
E, «задовільно»;
менше за 59 балів - незадовільна відповідь(нездатності студента захистити основні положення проекту) або текстова і графічна частина не відповідають вимогам: оцінка Fx, «незадовільно».
Оцінка «незадовільно» (F) виставляється за плагіат або при повній нездатності студента захистити основні положення проекту.
Результати оголошуються після захисту всіх проектів на цьому засіданні.
Зброшурована магістерська дисертація та графічний матеріал вкладаються до теки.
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Магістерська дисертація здається в архів кафедри електрозварювальних
установок на зберігання, електронна версія проекту здається відповідальному
представникові кафедри.
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ДОДАТОК А
Правила оформлення магістерської дисертації
Магістерська дисертація має бути виконана комп’ютерним способом відповідно до чинної нормативно-технічної документації на виконання документів
із використанням друкуючих і графічних пристроїв виводу ЕОМ. Робота
оформлюється на аркушах формату А4 (210х297 мм), шрифт Times New Roman
розміром 14 пунктів через 1,5 інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на
сторінці. Розміри поля: верхнє, нижнє і ліве – 20 мм, праве – 10 мм.
Окремі слова та формули, що вписуються до надрукованого тексту,
мають бути чорного кольору та мати близьку до основного тексту густоту.
Власні імена наводяться мовою оригіналу (при першому згадуванні –
обов’язково).
Структурні

елементи:

«РЕФЕРАТ»,

«ЗМІСТ»,

«ВИСНОВКИ»,

«РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх найменування є заголовками структурних елементів.
Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть
мати заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів необхідно розміщувати посередині рядка і друкувати прописними літерами без крапки в кінці.
Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів необхідно починати з абзацу
(5 знаків). Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом має
бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок у нижній частині
сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.
Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера
підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. Номер пункту складається з номера розділу, номера підрозділу (якщо він є) і порядкового номера пу-
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нкту, розділених крапками тощо.
Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту. Титульний аркуш
також включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять.
Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони
згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації (власні та
запозичені) мають бути посилання в роботі. Усі ілюстрації, які виносяться на
захист, необхідно навести в основній частині атестаційної роботи або в
додатках. Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми мають відповідати
вимогам нормативно-технічної документації.
Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу та називаються «Рисунок», що разом із назвою ілюстрації (у разі необхідності) розміщується під рисунком, наприклад, «Рисунок 3.2 – Схема розміщення» (другий
рисунок третього розділу).
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується
вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Нумерують таблиці як і рисунки. Слово «Таблиця» розміщують ліворуч над
таблицею.
Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, у якому вони
згадуються, посередині рядка з полями зверху та знизу не менше одного рядка.
Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, розділених крапкою. Номер проставляється в дужках на рівні формули в кінці рядка. Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити
безпосередньо під формулою, у тій самій послідовності, у якій вони подані у
формулі. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без
двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка.
Посилання в тексті на джерела необхідно вказувати порядковим номером
за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками.
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Додатки потрібно розміщувати в порядку появи посилань на них у тексті.
Кожен додаток має починатися з нової сторінки. Додатки позначають посередині рядка прописними буквами (А, Б, В... ....). Наприклад, «Додаток А». Далі, симетрично до тексту, друкується заголовок додатка. Додатки повинні мати
спільну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.
У разі необхідності текст додатка можна поділити на розділи, підрозділи і
пункти (наприклад, Г.4.1.3 – пункт 4.1.3 додатка Г).
Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння необхідно нумерувати в межах
кожного додатка (наприклад, рисунок Е.3, таблиця Б.2 – друга формула Додатка
Б тощо).
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ДОДАТОК Б
Титульний аркуш
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Зварювальний факультет
Кафедра електрозварювальних установок

"На правах рукопису"

«До захисту допущено»

УДК__________

Завідувач кафедри
___________________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

“___”_____________20___р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ
зі спеціальності 8.05050402, «Зварювальні установки»
на тему: ________________________________________________________
_______________________________________________________________

Студент групи

(шифр групи)

_____________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник_______________________.________
(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали)

___________
(підпис)

___________
(підпис)

Консультанти: (за рішенням кафедри)

Київ – 20__
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ДОДАТОК В
Завдання на магістерську дисертацію
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри
_______________________
_______________________
(підпис)

(ініціали,прізвище)

“___”___________20__р.

ЗАВДАННЯ
на магістерську дисертацію
студенту ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації ______________________________________________________

затверджена наказом по університету від “___”________ 20___р. №_____
2. Термін здачі студентом оформленої дисертації “___”________20___р.
3. Об’єкт дослідження ________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Предмет дослідження _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Перелік питань, які мають бути розроблені
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Перелік публікацій _________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Перелік ілюстративного матеріалу
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Дата видачі завдання “___”__________________20___р.
Науковий керівник
Завдання прийняв до виконання

________

____________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

_________
(підпис)

____________
(ініціали, прізвище)
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ДОДАТОК Г
Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел, який наводять
у дисертації
Характеристика Приклад оформлення
джерела
Книги:
1. Голошубов В.І. Зварювальні джерела живлення: Навчальний посібник / Голошубов В.І. - К.: Арістей, 2005.
Один автор
- 448 с.
2. Шюфнер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів: Підручник / Шюфнер Е., пер. з
нім. В.П. Бабак, Г. В. Юхименко. - К.: Либідь, 1992. 296 с.
3. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т
математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т.
59).
Два автори
1. Дорф Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р.
Бышоп; Пер. с англ. Б.И. Копылова. - М.: Лаборатория
Базовых Знаний, 2004. - 832 с.: илл.
2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч.
закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів :
Растр-7, 2007. — 375 с.
Три автори

Чотири автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
1. Методика нормування ресурсів для виробництва
продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ
"Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. —
(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового
комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] /
О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М.
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Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. —
(ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий
авторів
А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. —
510 с.
2. Автоматичне керування електрозварювальними процесами і установками: навч. посіб. / [О. П. Бондаренко,
В.С.Гавріш, О.Т.Дишленко, та ін.] ; під ред. В.К.Лєбєдєва, В.П.Черниша. — К.: Вища шк., 1994. - 391 с.: іл.
Багатотомний
1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945
документ
/ [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії
науки в Україні).
Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост.
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. —
Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия
"Нормативная база предприятия").
Т. 1. — 2005. — 277 с.
3. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична
статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С.
М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.
Матеріали
конференцій,
з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф.
молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна
реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр.
політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. —
Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. —
167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб.
текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф.
/ Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
3. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів
конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 /
відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т
пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. —
(Ресурс 2000).
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4. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. —
215 с.
Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного
повреждения материалов нейтронами источника ННЦ
ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин
В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт /
НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. инт" ; ХФТИ 2006-4).
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності
твердих радіоактивних відходів гамма-методами /
Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. —
Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України,
2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т
пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.].
— Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н.
Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд.
М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006.
— 138 с.

Атласи

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки
в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген.
конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та
ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України
[та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. —
К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у
процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л.
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Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький.
— 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ :
Пороги, 2005. — 218 с.
3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В.
Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.
Законодавчі
нормативні
документи

та 1. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. /
упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ
мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. —
(Нормативні директивні правові документи).
2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних
пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових
електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид.
— К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України,
2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO
7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004
— ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01].
— К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. —
(Національні стандарти України).
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального
та лабораторного електричного устаткування. Частина
2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг
(EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).
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Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост.
Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. —
Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия
"Нормативная
база
предприятия").
Т. 5. — 2007. — 264 с.
Т. 6. — 2007. — 277 с.

Дисертації

1. Шевченко М.В. Моніторинг якості джерел живлення
для дугового зварювання протягом життєвого циклу:
дис. ... кандидата техн. наук : 05.03.06 / Шевченко Микола Васильович. – К., 2012. – 149 с.

Автореферати
дисертацій

1. Шевченко М.В. Моніторинг якості джерел живлення
для дугового зварювання протягом життєвого циклу:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.
наук : спец. 05.03.06 „Зварювання та споріднені процеси
і технології” / М. В. Шевченко. — Київ, 2007. — 20, с.

Авторські свідо- 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для
цтва
захвата неориентированных деталей типа валов / В. С.
Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ;
заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти
1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38,
Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева
В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ;
опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Частина книги, 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичноперіодичного,
го застосування системного аналізу в наукових досліпродовжуваного
дженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна //
видання
Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — №
6. — С. 15—18, 35—38.
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек
в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак,
Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — №
6. — С. 14—17.
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р.
Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні
дослідження та інформаційні технології. — 2007. — №
1. — С. 39—61.
4. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний
для проектирования технологии взрывной штамповки /
В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан //
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Електронні
ресурси

Современное состояние использования импульсных
источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х.,
2007. — С. 33.
1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій
[Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів
III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В.
Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса :
Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика)
— 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем.
вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ;
MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
2. Розподіл
населення
найбільш
численних
національностей за статтю та віком, шлюбним станом,
мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний
ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001
р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко.
— К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт.
диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис
населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32
Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з
титул. екрану.
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі:
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний
ресурс] / 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.

Примітки:
1. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові
чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи
містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.
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2. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.
3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті,
необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно
від виду публікації.
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