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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Інструкція з оформлення титульних аркушів індивідуальних 

студентських проектів (робіт) містить загальні вимоги до розроблення, змісту і 

побудови титульних аркушів в Національному аерокосмічному університеті 

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет). У 

додатках наведено приклади і шаблони для розроблення індивідуальних 

студентських проектів (робіт). 

1.2 Індивідуальна студентська робота є однією з форм організації 

навчального процесу, яка передбачає створення умов для найповнішої реалізації 

творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх 

здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність, яка виконується на 

основі знань, умінь і навичок, здобутих у процесі лекційних, семінарських, 

практичних і лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального 

курсу в цілому. 

1.3 Титульний аркуш є першою сторінкою індивідуальної студентської 

роботи, яка служить основним джерелом інформації, необхідної для оброблення і 

пошуку документа, і містить, зокрема: 

– назву міністерства; 

– повне найменування вищого навчального закладу; 

– повне найменування інституту, факультету, кафедри (предметної 

комісії); 

– назву індивідуальної студентської роботи (пояснювальна записка до 

дипломного проекту (роботи), курсовий проект (робота) тощо); 

– освітньо-кваліфікаційний рівень для пояснювальної записки до 

дипломного проекту (роботи); назву дисципліни для інших видів робіт; 

– тему індивідуальної студентської роботи; 

– відомості про виконавця, керівника роботи; пояснювальна записка до 

дипломного проекту (роботи) додатково містить відомості щодо 

рецензента. 

1.4 Титульний аркуш індивідуальних студентських робіт, за винятком 

пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи), додатково містить 

відомості обліку успішності з полями для оцінювання результатів захисту роботи, 

а саме: 

. 
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1.5 Титульний аркуш курсового проекту (роботи) додатково містить 

відомості щодо членів комісії з місцем для особистого підпису, а саме: 
 

. 
 

1.6 Титульні аркуші усіх індивідуальних студентських робіт містять назву 

міста і рік виконання роботи. 

 

2 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША 

 

2.1 Титульний аркуш індивідуальної студентської роботи оформлюють на 

папері білого кольору формату A4 (210 мм x 297 мм). 

При оформленні титульного аркуша індивідуальної студентської роботи 

необхідно дотримуватися таких параметрів: 

– відступ від країв аркуша паперу: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній 

та нижній – 20 мм; 

– шрифт – Times New Roman 14 pt (окрім назви індивідуальної 

студентської роботи, яка виконується шрифтом розміром 22 pt), чорного 

кольору; 

– інтервал шрифту – звичайний (без розтягування або ущільнення); 

– міжрядковий інтервал – 1; 

– абзацні відступи й інтервали не використовуються (нульові). 

2.2 Приклад оформлення титульного аркуша дипломного проекту (роботи) 

наведено у додатку А, курсового проекту (роботи) – у додатку Б, інших 

індивідуальних студентських робіт – у додатку В. 

2.3 Шаблони форм титульних аркушів, які необхідно використовувати під 

час оформлення індивідуальних студентських робіт в Університеті, наведено у 

додатку Г. 

Шаблони форм титульних аркушів у додатку Г наведено у такій 

послідовності: 

– дипломного проекту; 

– дипломної роботи; 

– курсового проекту; 
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Додаток А 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) 
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Додаток Б 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША 

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) 
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Додаток В 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ 
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Додаток Г 

ШАБЛОНИ ФОРМ ТИТУЛЬНИХ АРКУШІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ 

 

При роботі зі шаблонами титульних аркушів необхідно в полях для 

заповнення ввести відповідну інформацію про приналежність індивідуальної 

студентської роботи. 

Увага! При використанні цих шаблонів форм колонтитули на сторінках з 

титульними аркушами не наводяться. 
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Повна назва факультету 

 

Повна назва кафедри 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до дипломного проекту 
 бакалавра  

(освітньо-кваліфікаційний рівень) 
 

на тему «Тема дипломного проекту» 

 

 

Шифр дипломного проекту 

 

 

 

Виконав: студент  4 курсу  групи №       

напряму підготовки (спеціальності) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(шифр і назва напряму підготовки (спеціальності)) 

____________________________________ 
(прізвище й ініціали студента) 

Керівник: ___________________________ 
(прізвище й ініціали) 

Рецензент: __________________________ 
(прізвище й ініціали) 
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Пояснювальна записка 

до дипломної роботи 

 бакалавра  
 (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

на тему «Тема дипломної роботи» 

 

 

Шифр дипломної роботи 

 

 

 

Виконав: студент  4 курсу  групи №       

напряму підготовки (спеціальності) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(шифр і назва напряму підготовки (спеціальності)) 

____________________________________ 
(прізвище й ініціали студента) 
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Курсовий проект 
з назва дисципліни з якої розробляється проект 

(назва дисципліни) 

на тему: «Тема курсового проекту» 
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напряму підготовки (спеціальності) 

____________________________________ 

____________________________________ 
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____________________________________ 
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Кількість балів: _____ 

Оцінка:  ECTS _____  
 

Члени комісії: _________  ______________ 
 (підпис) (прізвище й ініціали) 

_________  ______________ 
 (підпис) (прізвище й ініціали) 

_________  ______________ 
 (підпис) (прізвище й ініціали) 
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Повна назва кафедри 

 

 

 

Курсова робота 
з назва дисципліни з якої розробляється робота 

(назва дисципліни) 

на тему: «Тема курсової роботи» 
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Розрахунково-графічна робота 
з назва дисципліни з якої виконується робота 

(назва дисципліни) 
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Розрахункова робота 
з назва дисципліни з якої виконується робота 

(назва дисципліни) 

на тему: «Тема розрахункової роботи» 
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Модульна робота 
з назва дисципліни з якої виконується робота 

(назва дисципліни) 

на тему: «Тема модульної роботи» 
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на тему: «Тема реферату» 
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