
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі дипломних та магістерських робіт

до Наукової бібліотеки ЧНУ

Відповідальна особа від факультету передає у відділ інформаційних

технологій Наукової бібліотеки:

1. Компакт диск в кількості 2 примірників (оригінал для зберігання,

копія для використання), на якому записані студентські роботи всього

факультету.

Умови: диск DVD-R; запис відбувається на мінімальній швидкості.

Студентські роботи записані у форматі .pdf (програмне забезпечення Acrobat

Reader). Назва диску – 4 символи англійськими буквами назва факультету,

нижнє тире, рік – geog_2010. У випадку, якщо роботи не вміщуються на

один компакт-диск, вони записуються на двох і більше з наскрізною

нумерацією файлів робіт, назва дисків відповідно – geog_2010_1,

geog_2010_2 і т. д. Назва файлів записується як назва факультету, рік

захисту, число, яке відповідає порядковому номеру роботи в загальному

списку по факультету у форматі трьох знаків – geog_2010_001.

Спеціальний маркером для компакт-дисків на диску написано назву

диску і в дужках кількість записаних робіт, наприклад - geog _2010 (54)

Також на диску записано файл загального списку робіт (п. 2. даного

положення) у форматі .rtf (програмне забезпечення Microsoft Word).



Список скорочень факультетів

Факультет Скорочення
1. Інститут біології, хімії та біоресурсів ibch
2. Інститут фізичних та комп’ютерних наук iftc
3. Географічний geog
4. Економічний econ
5. Іноземних мов inoz
6. Історії, політології та міжнародних відносин hist
7. Математики math
8. Педагогіки educ
9. Фізичної культури fcis
10. Філологічний phil
11. Філософсько-теологічний soph
12. Юридичний laws

2. Загальний список робіт з підписом декана і печаткою (4 прим.):

3. Роздруковані титульні сторінки всіх робіт з диску для опису їх в

картковому каталозі.

Умови: Додатково в правому верхньому кутку титульної сторінки

вказати номер файлу, факультет, рік – geog_2010_001 (згідно загального

списку п. 2 даної інструкції).

4.  Проста папка на зав’язках для списків, титульних та компакт  дисків.

№
з/п Номер файлу Прізвище,

ініціали Назва роботи Кафедра Науковий
керівник

1. ibch_2016_001 Гусєва А.М.

Морфологія
плодів та
насіння
квіткових
рослин світової
флори.

Кафедра
ботаніки,
лісового і садо-
паркового
мистецтва

Буджак В. В.

2. ibch_2016_002 Волохін О.М.

Географія
грунтів з
основами
ґрунтознавства.

Кафедра
грунтознавства

Нікорич В. А.

3. ibch_2016_003 … … … …


