10.Вимоги до оформлення звіту з практики
Основним документом, що свідчить про виконання студентом
програми науково-дослідної та педагогічної практики є письмовий звіт.
Зміст звіту повинен розкривати знання і уміння студента, набуті ним у
вирішенні питань, визначених метою і завданням практики. Звіт
складається індивідуаль Місце практики і розподіл часу кожним
студентом.
Звіт по практиці повинен складатися з наступних розділів:
1) Вступ.
2) Організаційна структура установи.
3) Опис технологічної схеми виробництва.
4) Конструктивні особливості досліджуваних апаратів.
5) Експериментальне дослідження об'єкту.
6) Питання

охорони

праці,

техніка

безпеки

і

організації

виробництва.
7) Висновки.
До звіту повинні бути прикладені наступні схеми і креслення.
1) Структурна схема виробництва.
2) Технологічна схема виробництва.
3) Функціональна схема установки.
4) Конструктивне креслення основного вимірювального апарату.
5) Докладний опис декількох систем вимірювання.
Звіт повинен бути підписаний керівником від підприємства; його
підпис

повинен

бути

завірений

печаткою.

До

звіту

додається

характеристика студента, складена керівником від підприємства з оцінкою
по п'ятибальній системі.
Об'єм звіту - 30-40 сторінок друкованого тексту на листах формату
А4
Рекомендується наступна послідовність викладення матеріалу в
звіті:
1. Титульна сторінка звіту (зразок оформлення – Додаток В).

2. Завдання до практики.
3. Індивідуальний графік практики, (Додаток Б).
4. Зміст звіту із зазначенням сторінок.
5. Вступ.
6. Основна частина.
6.1. Напрями та характеристика наукової роботи установи на
який проходять практику.
6.2. Літературний

огляд

(стислий

аналіз

науково-

інформаційних джерел, проаналізованих практикантом та відібраних
для написання наукової роботи магістра).
6.3. Аналіз та оцінка стану об’єкту роботи на основі зібрання
фактологічного, статистичного та фактичного матеріалу.
6.4. Результати наукових праць за обраною тематикою.
6.5. Результати педагогічної діяльності.
7. Висновки.
8. Додатки.
9. Анотація (українською та англійською мовами, див.Додаток Ж).
Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені у інструктивних
матеріалах Інституту, наскрізній та відповідних робочих програмах
практики, з обов’язковим урахуванням державного стандарту до звітів з
науково-

дослідної

роботи.

Звіт оформлюється

згідно

наступних

документів: «Звіт про науково-педагогічну роботу», «Загальні правила та
вимоги до оформлення», «Загальні вимоги до текстових документів» та
«ЄКСД – текстові документи».
Звіт виконується українською мовою без стилістичних,
орфографічних і синтаксичних помилок.
Загальний обсяг звіту з практики не повинен перевищувати 40
сторінок друкованого тексту (шрифт – Time New Roman Cyr, розмір – 14,
інтервал – 1,5. Береги: верхній – 2 см, нижній – 2 см, лівий – 2,5 см,
правий – 1 см).
Звіт друкується з одного боку аркуша білого паперу. Зміст містить назви

та номери початкових сторінок всіх розділів та підрозділів звіту.
Текст основної частини звіту поділяють на розділи і підрозділи
згідно типової структури звіту з практики.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць,
формул, подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до
загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші, першому аркуші
змісту номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер
поставляють по центру нижній частині сторінки без крапки. Нумерація
сторінок звіту повинна бути наскрізною: перша сторінка – титульний
аркуш, друга – завдання і так далі відповідно до наведених рекомендацій.
Кожну структурну частину звіту треба починати з нової сторінки.
Заголовки структурних частин звіту друкують великими літерами
симетрично до тексту (по центру).
Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, після номера крапку не
ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.
Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої
великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.
Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2,0 інтервалам
основного тексту.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими
ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім
у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати у роботі
безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній
сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках звіту, їх включають
до загальної нумерації.
Ілюстрації позначають словом Рис. і нумерують послідовно в межах
розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між
якими ставиться крапка. Після номера йде назва ілюстрації.
Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи (умовні позначки)
розміщують безпосередньо під ілюстрацією.
Посилання на ілюстрації в тексті вказують порядковим номером в
дужках, наприклад, (рис. 1.2), за винятком таблиць, поданих у додатках.
Таблиці нумерують послідовно, за винятком тих, що розміщуються
в додатках. У правому верхньому куті над відповідним заголовком
таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номерів. Номер
таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера
таблиці, між якими ставиться крапка. Назва таблиці міститься нижче, по
центру сторінки.
В разі перенесення частини таблиці на наступну сторінку над
перенесеною частиною пишуть слова «Продовження табл.» і вказують
номер таб- лиці.
На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово
«таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: табл. 1.2. У повторних
посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати слово «дивись»
(наприклад, див. табл. 1.3).
У таблицях обов’язково зазначається одиниця виміру. Якщо одиниці
виміру є однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться у
заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів.
Числові ве- личини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових
знаків. Заголо- вки колонок таблиць починаються з великої літери.
Формули

нумеруються

в

межах

розділу.

Номер

формули

складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі,
між якими ставиться крапка. Номери формул пишуться біля правого поля
сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках.
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах
треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій
вони у ній подані, і кожне починати з нового рядка. Перший рядок

пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.
Рівняння та формули треба відокремлювати в тексті знизу і зверху
інтервалами не менше ніж в один рядок. Якщо рівняння не вміщується в
одному рядку, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків
плюс, мінус, множення, ділення.
Посилання в тексті на формули оформлюють порядковим номером
формули (наприклад: у формулі 3.1).
У звіті додатки мають важливе значення, тому їм необхідно
приділити значну увагу. Їх кількість та якість свідчать про те, наскільки
студент глибоко вивчив практичні матеріали діяльності організації
(підприємства), сумлін- но віднісся до збору інформації.
Всі додатки до звіту повинні бути пронумеровані. Посилання у
текстовій частин звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатку.
Кожен із додатків нумерується у правому верхньому куті і на кожен є
посилання у тексті. Додатки повинні позначатися літерами (крім Г; Є; З; І;
Ї; Й; О; Ч; Ь), мати заголовок, надрукований з великої літери по центру
сторінки.
Виконаний звіт з науково-педагогічної практики скріплюють.

