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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Мета та завдання кваліфікаційної роботи магістра 

Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" виконують та готують 

до захисту кваліфікаційну роботу. Підготовка кваліфікаційної роботи є 

завершальним етапом навчання студента на професійно-кваліфікаційному рівні 

магістра. Під час захисту кваліфікаційної роботи Екзаменаційна комісія визнає 

відповідність знань студента вимогам освітньо-професійної програми, здібності 

студента до самостійної роботи на біотехнологічних виробництвах або 

виробництвах, які застосовують біотехнологічні процеси, у науково-дослідних 

лабораторіях біотехнологічного спрямування, у вищих навчальних закладах 

згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010. 

У кваліфікаційній роботі відображається самостійне комплексне 

дослідження одного з актуальних питань біотехнології. На відзнаку від 

дипломної роботи бакалавра, кваліфікаційна робота магістра повинна містити 

більш глибокий аналіз літературних джерел за обраною тематикою, конкретну 

новизну дослідження, обґрунтування актуальності теми, більш розширену 

обробку експериментальних даних методами математичної статистики. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра є проведення наукових 

досліджень з використанням біооб’єктів для оптимізації біотехнологічного 

процесу, вивчення умов культивування, отримання біологічно активних 

речовин, переробки відходів промисловості біотехнологічними методами та ін. 

Задачею виконання кваліфікаційної роботи магістра є систематизація, 

закріплення та розширення теоретичних та практичних знань та умінь за 

спеціальністю, придбання навичок проведення самостійної роботи при пошуку 

нових біотехнологічних рішень та оцінка підготовки молодого спеціаліста до 

самостійної роботи на сучасних підприємствах, у науково-дослідних інститутах 

та вищих навчальних закладах. 

Під час виконання кваліфікаційної роботи вирішуються наступні 

завдання: 

- поглиблення теоретичних та практичних знань та умінь з обраного 

напрямку та спеціальності; 

- обгрунтування актуальності дослідження за допомогою літературного 

огляду та патентного пошуку; 

- аналіз сучасних наукових досліджень у галузі біотехнології та 

придбання вмінь їх використовувати при вирішенні прикладних проблем; 

- аналіз та вибір методів дослідження; 

- вибір, обґрунтування та складання технологічної схеми (при 

необхідності); 

- виконання матеріальних розрахунків (при необхідності); 

- вибір, розрахунок кількості необхідного устаткування (при 

необхідності); 

- вибір безпечних умов проведення біотехнологічного процесу та 

охорони довкілля; 
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- пошук нових методик та технологій вирішування сучасних проблем та 

завдань у біотехнології; 

- доведення випускником своїх можливостей до самостійної діяльності з 

даної спеціальності на професійно-кваліфікаційному рівні магістра. 

Протягом виконання кваліфікаційної роботи студент-магістр повинен 

показати вільне володіння практичними та теоретичними навичками з усіх 

дисциплін, застосування яких необхідно при виконанні наукового дослідження; 

вміти обирати методики дослідження, аналізувати їх, проводити практичні 

досліди, розраховувати статистичні та економічні показники, знати правила 

проведення заходів з техніки безпеки. 

 

1.2. Організація виконання кваліфікаційної роботи магістра  

Теми кваліфікаційних робіт розробляються випускаючою кафедрою 

мікробіології, вірусології та біотехнології з урахуванням призначень магістрів  

на місце майбутньої роботи, проходження баз виробничої практики за фахом, 

технологічної, переддипломної (науково-дослідної) практик, наукових тем 

кафедри (госп. договірних та держ. бюджетних) та затверджуються на засіданні 

кафедри. 

Теми кваліфікаційних магістерських робіт, їх керівники затверджуються 

наказом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Завдання на кваліфікаційну магістерську роботу керівник розробляє 

відповідно до затвердженої наказом по ДНУ теми для кожного студента 

окремо. Завдання на кваліфікаційну роботу магістра оформляється відповідно 

до встановленої форми (додаток Б). У ньому зазначається термін здачі 

завершеної роботи. 

Роботи магістрів повинні бути представлені українською мовою, 

розпечатані на принтері або у машинописному варіанті, твердому переплетенні, 

а також у електронному варіанті. Структура та обсяг кваліфікаційної роботи 

магістра наведено у таблиці 1.1. 

Оформлення кваліфікаційної роботи виконується відповідно вимогам до 

оформлення кваліфікаційної роботи магістра зі збереженням основних розділів, 

змісту та правил оформлення (див. розділи 2 та 3). 

До обов’язків керівника кваліфікаційної роботи магістра належать: 

- розробка завдання на кваліфікаційну роботу відповідно теми, що 

затверджується для кожного студента; 

- надання допомоги студенту у розробці календарного плану роботи на 

період дипломування; 

- консультації студента згідно з розкладом за розділами кваліфікаційної 

роботи, які належать до профілюючої кафедри, та забезпечення консультацій 

викладачами інших кафедр; 

- допомога студенту у підборі необхідної наукової, технічної та 

довідкової літератури, нормативних та інших матеріалів з теми, що 

розробляється; 

- постійний контроль та перевірка виконання кваліфікаційної роботи 

відповідно до календарного плану; 
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- контроль за самостійним виконанням студентом дослідницької 

частини кваліфікаційної роботи; 

- своєчасне визначення відставання студента від календарного плану 

дипломування, встановлення причин відставання та можливостей виконання 

кваліфікаційної роботи у терміни, що встановлені планом, а також доцільності 

подальшої роботи студента над кваліфікаційної дипломною роботою у разі 

значного відставання. 

 

Таблиця 1.1 - Структура кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 

162 «Біотехнології та біоінженерія»  

Структура кваліфікаційної роботи Орієнтований 

обсяг аркушів 

Титульний аркуш  1 

Завдання на кваліфікаційну роботу  2  

Реферат  1-2 

Зміст 1-2 

Вступ 1-3 

Огляд літератури 

 1 Назва підрозділу 

 2 Назва підрозділу 

  2.1 Назва підпідрозділу 

  2.2 Назва підпідрозділу 

15-20 

Експериментальна частина 

 3 Матеріали та методи дослідження 

  3.1 Назва підпідрозділу 

  3.2 Назва підпідрозділу 

  3.3 Назва підпідрозділу 

 4 Результати досліджень та їх обговорення 

  4.1 Назва підпідрозділу 

  4.2 Назва підпідрозділу 

25-40 

Висновки 1-3 

Список літератури 3-5 

Додатки 3-5 

Загальний обсяг роботи 60-80 
Примітка: кількість підрозділів і підпідрозділів, а також їх назви визначаються 

індивідуально. 

 

До обов’язків студента при виконанні кваліфікаційної роботи належать: 

- виконування кваліфікаційної роботи відповідно завдання, яке 

розробив керівник кваліфікаційної роботи; 

- розроблення календарного плану роботи на період дипломування; 

- розроблення плану виконання теоретичної (огляд літератури) та 

практичної (експериментальної) частин кваліфікаційної роботи магістра; 
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- підготовка матеріального забезпечення (посуду та реактивів) для 

проведення експериментальної частини роботи разом з учбовим майстром 

(лаборантом); 

- виконування експериментальної частини роботи відповідно 

розробленої методики дослідження; 

- самостійне виконання літературного огляду з урахуванням вимог 

керівника до даної частини кваліфікаційної роботи; 

- на базі аналітичного огляду наукової інформації визначення 

актуальних проблем біотехнологічної галузі; 

- теоретичне обґрунтування мети та задач дослідження; 

- розробка оптимального плану (схеми) експерименту; 

- вибір та обґрунтування методів дослідження; 

- розробка (при необхідності) нових методик експерименту; 

- організація та проведення експерименту дослідження; 

- математична обробка і аналіз отриманих результатів експериментів; 

- відвідування консультацій викладача для більш ретельного виконання 

кваліфікаційної роботи; 

- серйозне та добросовісне відношення до виконання кваліфікаційної 

роботи; 

- самостійне виконання графічної частини (при наявності). 

Відповідальність за правильність прийнятих у роботі рішень та 

виконаних розрахунків покладається на студента. Студент має право не 

погоджуватися з рекомендаціями керівника та відстоювати прийняті у роботі 

рішення під час захисту перед Екзаменаційною комісією. 

Студент спочатку дає на перевірку керівнику чорновий варіант 

кваліфікаційної роботи та разом з керівником аналізує та виправляє можливі 

помилки та недоліки. Для остаточної перевірки кваліфікаційна робота 

подається керівнику у завершеному вигляді, переплетені, з підписами на 

титульному листі студента та консультантів з окремих розділів (при наявності). 

Під час перевірки кваліфікаційної роботи керівник та консультанти зазначають 

помилки, похибки у розрахунках та інші недоліки. Виправлення студентом 

зазначених у пояснювальній записці та на кресленнях (схемах) (при наявності) 

помилок не дозволяється. 

Після перевірки кваліфікаційної роботи керівник підписує її та складає 

письмовий відгук згідно з встановленою формою. 

У разі виявлення під час перевірки у кваліфікаційній роботі великої 

кількості грубих порушень та відхилень від встановлених норм та правил вона 

не допускається до захисту. 

Питання про можливість переробки кваліфікаційної роботи та допущення 

студента до захисту у поточному навчальному році або перенесення захисту на 

наступний навчальний рік вирішується на засіданні профілюючої кафедри з 

участю керівника кваліфікаційної роботи, консультантів розділів (при 

наявності), де виявлені грубі порушення та відхилення, та студента – автора 

роботи. Рішення кафедри затверджує проректор з навчальної роботи. 
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Після перевірки керівником завідувач кафедри в присутності студента 

переглядає пояснювальну записку та графічну частину (при наявності), 

кваліфікаційної роботи, бесідує з автором та вирішує питання про допущення 

студента до захисту. Кваліфікаційна робота, що виконана на низькому рівні або 

не самостійно, до захисту не допускається. Питання про таку роботу 

розглядається на засіданні кафедри з участю керівника роботи. Протокол 

засідання кафедри подається на затвердження проректору з навчальної роботи. 

До захисту кваліфікаційних робіт допускаються студенти, які виконали 

усі вимоги навчального плану та програм навчання. 

До Екзаменаційної комісії до початку захисту магістерських робіт 

подаються наступні документи: 

- залікова книжка; 

- пояснювальна записка та графічний матеріал (при наявності) з усіма 

необхідними підписами; 

- відгук керівника за встановленою формою; 

- внутрішня або зовнішня рецензія. 

До Екзаменаційної комісії можуть бути надані також інші матеріали, що 

характеризують наукову та практичну цінність виконаної кваліфікаційної 

роботи: надруковані статті за темою роботи, тези, роздавальний матеріал, що 

відбиває основні положення ін. 

 

1.3. Захист кваліфікаційної роботи 

Захист кваліфікаційної роботи магістра відбувається на відкритому 

засіданні Екзаменаційної комісії (ЕК) за участю не менш ніж половини її 

складу, яка затверджується наказом по ДНУ. 

Графічний матеріал, таблиці розвішують на стенді до початку захисту. 

Для показу графічних матеріалів або рисунків студент може використовувати 

ТСО (комп’ютер, слайди, діапроектори та ін.) або у вигляді презентації. Для 

доповіді дипломнику дається 10-15 хвилин. За цей час необхідно представити 

виконану роботу. 

У доповіді дипломник повинен охарактеризувати: 

- мету та завдання кваліфікаційної роботи; 

- теоретичне та практичне значення дослідницької роботи; 

- методи дослідження, використане обладнання, шляхи розробки 

біотехнологічної схеми або можливого біотехнологічного процесу; 

- вибір, розрахунок кількості необхідного устаткування; 

- результати дослідження та їх новизну; 

- основні заходи з охорони довкілля проти біологічного забруднення, 

рідких твердих та газових викидів; 

- висновки. 

Як видно із перелічених обов’язкових питань, що виносяться на захист, 

доповідь повинна бути короткою але змістовною. Головна увага у доповіді 

повинна бути приділена узагальнюючим аналітичним висновкам та 

обгрунтуванню рекомендацій, які можуть бути використані у практиці 

конкретного виробництва. 
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Після закінчення доповіді члени ЕК задають питання за темою роботи, 

загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами. 

Дипломник відповідає на питання, потім зачитують відгук керівника та 

рецензію і студент відповідає на їх зауваження. 

Захист кваліфікаційної роботи оцінюється за відгуком керівника роботи, з 

урахуванням оцінки рецензента, за оформленням пояснювальної записки та 

графічної частини (за наявності), за змістом і представленням доповіді, за 

відповіддю на питання і захистом власних рішень і нововведень. Окремо 

враховуються оцінки консультантів з охорони праці, економічної частини (за 

наявності), та відсотки відмінних, добрих та задовільних оцінок за весь термін 

навчання. 

Після захисту усі оцінки дипломника обговорюються комісією і 

виставляється одна загальна оцінка. Результати захисту кваліфікаційної роботи 

визначають оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” та 

оголошують їх у той же день після оформлення протоколів засідання ЕК. 

Студенту, який захистив кваліфікаційну роботу, рішенням ЕК надається 

кваліфікація магістра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 

видається диплом встановленого зразка. 

Рішення про захищені кваліфікаційні роботи, а також про надання 

освітньої кваліфікації магістра з біотехнології та біоінженерії та видачу 

диплома з відзнакою приймається Екзаменаційною комісією на закритому 

засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, 

що брали участь у засіданні. При рівній кількості голосів “за” та “проти” голос 

головуючого є вирішальним. Екзаменаційна комісія може приймати рішення 

про рекомендацію на наукову, викладацьку роботу та в аспірантуру. 
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2. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА РОЗДІЛІВ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 2.1 Вимоги до структури кваліфікаційної роботи магістра 

При оформленні кваліфікаційної роботи необхідно дотримуватись 

наступного порядку складання пояснювальної записки: титульний лист; 

завдання на кваліфікаційну роботу; реферат; зміст; вступ; розділи 

кваліфікаційної роботи (див. табл. 1.1); висновки; список літератури; додатки. 

 

2.1.1 Титульний аркуш 

Оформлення титульного аркуша здійснюється за зразком, наведеним в 

додатку А даних методичних вказівок. 

 

2.1.2 Завдання на кваліфікаційну роботу  

Завдання складає і видає керівник. Завдання формується на спеціальному 

бланку з обох боків одного аркуша (додаток Б). Цей аркуш відповідає двом 

сторінкам тексту, які нумеруються відповідними числами. 

У завданні повинна бути вказана тема кваліфікаційної роботи, вихідні 

дані, перелік питань, які належить розробити, перелік графічного матеріалу 

(при наявності), календарний план виконання етапів роботи. 

 

2.1.3 Реферат 

Призначення реферату – у надто стислій формі показати про що йдеться у 

пояснювальній записці. Реферат починається з визначення об’єму записки, 

кількості рисунків, таблиць, додатків, літературних джерел. Потім йде текст 

реферату, який містить інформацію у такий послідовності: 

- об'єкт дослідження; 

- мета роботи; 

- літературний огляд; 

– методи дослідження; 

– результати експериментів; 

Наприкінці реферату перелічують “Ключові слова” - слова, які 

найчастіше вживаються у записці і які відображають основний предмет, що 

описується та основні дії, або перетворення цього предмету. Загальна кількість 

“ключових слів” – 5-8. 

Обсяг реферату – 0,5-1,0 стор. Зразок складання реферату наведений у 

додатку В даних методичних вказівок. 

Реферат представляють також англійською мовою. 

 

2.1.4 Зміст 

Зміст розташовують з нової сторінки. Слово “ЗМІСТ” записують у 

вигляді заголовку (симетрично тексту) з прописної літери. Найменування, 

включені в зміст, записують рядковими літерами, починаючи з прописної 

літери. 
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До змісту включають: вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, 

підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки), висновки; 

список літератури; назви додатків і номери сторінок, які містять початок 

матеріалу. Зразок складання змісту наведено нижче. 

 

Зміст 

 

Вступ............................................................................................................. 3 

Літературний огляд...................................................................................... 

1 Історія штучного культивування їстівних грибів 

2 Особливості культивування вищих базидіоміцетів у штучних 

умовах ................................................................................................ 

2.1 Поверхневе культивування.............................................. 

2.2 Глибинне культивування.................................................. 

Експериментальна частина......................................................................... 

3 Матеріали та методи дослідження................................................ 

5 

5 

 

15 

20 

25 

25 

24 

3.1 Об’єкти, схема та методи дослідження........................... 

3.2 Методи визначення стимулюючої активності за умов 

поверхневого та глибинного культивування Pleurotus 

оstreatus.................................................................................... 

3.3 Статистична обробка даних............................................. 

4 Результати досліджень та їх обговорення.................................... 

4.1 Дослідження впливу метаболітів S. recifensis var. 

lyticus 2435 в умовах поверхневого культивування 

Pleurotus оstreatus.................................................................... 

4.2 Дослідження впливу метаболітів S. recifensis var. 

lyticus 2435 в умовах глибинного культивування Pleurotus 

оstreatus.................................................................................... 

25 

27 

32 

36 

40 

 

45 

 

65 

Висновки 73 

Список літератури  75 

Додатки 77 

 

2.2. Зміст розділів кваліфікаційної роботи магістра  

 

2.2.1 Вступ 

Вступ розташовують на окремій сторінці. У вступі коротко висвітлюють 

такі питання: сучасний стан проблеми, загальну мету роботи, актуальність теми 

та її обґрунтування, галузь застосовування результатів дослідження, 

взаємозв’язок з іншими роботами.  

Слово “ВСТУП” записують у вигляді заголовку (симетрично тексту) з 

прописної літери.  

 

2.2.2 Літературний огляд 

У літературному огляді необхідно відобразити становлення до проблеми, 

що вивчається, провідних вчених та дослідників, методи вивчення задач, 
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отримані результати, які опубліковані у різних виданнях за цією проблемою. 

Задача розділу - виявити вміння студента користуватися науково-технічною 

літературою: монографіями, періодичною літературою, реферативними 

журналами, патентною літературою за своєю спеціальністю. За літературними 

даними показати, якими методами можна одержати задану сполуку 

(біотехнологічний продукт), хімізм та механізми його утворення, промислові 

методи його виготовлення, устаткування, яке використовується для його 

виготовлення, основні методи отримання та галузі використання. 

При аналізі літературних даних за обраною темою висвітлюються 

завдання, які треба вирішувати для досконалого вивчення досліджуваної 

проблеми, тому необхідно концентрувати на них увагу. 

Посилання на літературні джерела вказувати в квадратних дужках згідно 

зі списком літератури, що наведений в кінці роботи. 

 

2.2.3 Експериментальна частина 

2.2.3.1 Об’єкти, схема та методи дослідження. 

У цьому підрозділі необхідно охарактеризувати об’єкти, з якими ведеться 

дослідження або на використанні яких організмів оснований біотехнологічний 

процес, навести їх класифікацію у системі живих істот (латинською мовою). 

Потім описуються всі використані методи дослідження з перерахуванням 

використаного обладнання. Слід вказати умови протікання дослідження, 

кількість повторів. 

2.2.3.2 Результати дослідження та їх обговорення. 

Результаті дослідження та їх обговорення − основний підрозділ 

практичної роботи, який детально представляє фактичний матеріал в 

текстовому і в графічному вигляді (таблиці, рисунки, діаграми). Кожна 

таблиця або рисунок супроводжуються текстом. При аналізі таблиць 

(рисунків) необхідно сформулювати основну ідею таблиці (рисунка), звернути 

увагу на окремі цифрові дані і порівняти їх з тими, що є в літературних 

джерелах. Пояснення кожної форми ілюстрації закінчується узагальненням, з 

якого виходить значення отриманих результатів для вирішення конкретного 

питання теми, або обґрунтовується необхідність проведення подальших 

досліджень, указується напрям, в якому вони повинні вестися. Не 

допускається представляти один і той же матеріал у вигляді таблиці і рисунка.  

Латинські назви мікроорганізмів необхідно приводити курсивом у 

відповідність з правилами номенклатури. При першому посиланні слід давати 

повну видову назву організму, при повторному – скорочене. Наприклад: 

Bacillus subtilis – B. subtilis. 
 

 

2.2.4 Висновки 

У висновках коротко підсумовується виконана робота, показують, що 

зроблено в роботі, які пропонуються нові або оригінальні рішення, які 

одержано результати за рахунок ваших нововведень і чим вони відрізняються 
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від базових, що пропонується для організації безпечного виробництва. 

Наводиться також практичне та наукове значення результатів проведеної 

роботи. 

Висновки вміщують після викладання розділів, починаючи з нової 

сторінки. Слово “ВИСНОВКИ” розташовується посередині аркуша без номера. 

Текст висновків може поділятися на пункти. 
 

2.2.5. Список літератури 

Список літератури складається із літературних джерел, які були 

використані при виконанні магістерської роботи. Бібліографічні описи в списку 

літератури наводять у порядку згадування у тексті роботи або за алфавітом. 

Складання списку і посилань на нього в тексті виконується за ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006. Список літератури включають у зміст. Необхідно звернути увагу на 

порядок описування і розділові знаки. 

Посилання на літературні джерела в тексті документа звичайно 

виконуються після відповідних цитувань, використання формул, висновків, 

положень, методів і таке інше. Посилання позначають номером за списком 

літератури у квадратних дужках при першому зверненні до літературного 

джерела.  

Порядок оформлення цього розділу див. п. 3.11. 

 

2.2.6 Додатки 

У додатках подають матеріал, який необхідний для повноти звіту і не 

може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг або 

способи відтворення. 

У додатках розміщують: додаткові ілюстрації або таблиці, проміжні 

математичні розрахунки, формули, протоколи випробувань, акти 

впровадження, методики досліджень, опис комп'ютерних програм, розроблених 

при виконанні науково-дослідницької роботи, додатковий перелік джерел, опис 

нової літератури і приладів, що використовувались, графіки, технологічні 

схеми, описи алгоритмів і програм задач, що розв'язуються на ЕОМ і таке інше. 
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3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

3.1. Загальні вимоги 

3.1.1 Текстові навчальні документи виконуються державною мовою. 

3.1.2 Пояснювальна записка навчальної роботи текстовий навчальний 

документ, що містить систематизовані дані про виконану кваліфікаційну 

навчальну роботу, опис її результатів та висновки. 

3.1.3 Відповідальність за достовірність даних, технічні рішення та 

розрахунки, зміст та оформлення пояснювальної записки несе виконавець 

роботи. 

3.1.4 Обов’язковими структурними елементами пояснювальної записки є: 

а) титульний лист (додаток А); 

б) завдання (додаток Б); 

в) реферат (додаток В);  

г) зміст; 

д) вступ; 

е) літературний огляд 

ж експериментальна частина; 

з) висновки; 

и) список літератури (додаток Д); 

к) додатки. 

3.1.5 Реферат призначений для ознайомлення із пояснювальною запискою 

(додаток В). Він має бути стислим, інформативним, обсягом не більше 500 слів 

(1 сторінка аркушу формату А4). Реферат повинен мати інформацію про: 

обсяг звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно із 

списком літератури. 

Текст реферату подається у такій послідовності: 

– об'єкт дослідження; 

– мета роботи; 

– аналіз літературного огляду; 

– методи дослідження; 

– результати роботи; 

– перелік ключових слів. 

3.1.6 Структурні елементи „ЗАВДАННЯ”, „РЕФЕРАТ”, „ЗМІСТ”, 

„ВСТУП”, „ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ”, „ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА”,  

„ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ” і „ДОДАТКИ” не нумеруються і 

вважаються заголовками. 

3.1.7 Заголовки структурних елементів пояснювальної записки слід 

розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки, не 

підкреслюючи. 

3.1.8 Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту 

пояснювальної записки і дорівнювати п'яти знакам.  
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3.1.9 Пояснювальна записка виконується рукописним способом або з 

використанням персонального комп’ютера на одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 (210х297 мм). 

Рукописним способом пояснювальна записка виконується чорними, 

фіолетовими, або синіми чорнилами (пастою). 

Пояснювальна записка, укладена з використанням персонального 

комп’ютера, виконується через півтора інтервали з розрахунку не більше ніж 40 

рядків на сторінці, колір шрифту – чорний, висота літер, цифр і інших знаків – 

не менше, ніж 1,8 мм (кегль 14). Допускається використовувати кегль 12 для 

оформлення додатків до пояснювальної записки, таблиць та підрисункового 

тексту. 

3.1.10 При укладанні пояснювальної записки необхідно дотримуватись 

таких розмірів полів: праве – 10 мм, ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. 

При виконанні записки рукописним способом допускається виконувати 

пояснювальну записку на одному боці аркуша білого паперу формату А4 

(210х297 мм), на якому нанесено рамку. Рамка наноситься з дотриманням таких 

розмірів: з лівого боку – 20 мм, з правого боку, зверху та знизу – по 5 мм. У 

цьому випадку відстань від рамки до тексту повинна бути на початку рядків не 

менш, ніж 5 мм, у кінці рядків − не менш, ніж 3 мм. 

Кожний аркуш пояснювальної записки при виконанні записки рукописним 

способом повинен мати рамку і основний напис (дивись Методичні вказівки 

до виконання дипломного проекту бакалаврів за спеціальністю 162 

«Біотехнології та біоінженерія»).  

Відстань від рамки аркуша до межі тексту на початку і в кінці рядків 

повинна дорівнювати 3–5 мм. Відстань від верхнього і нижнього рядка тексту 

до верхньої чи нижньої рамки –10–15 мм, абзац – 12–17 мм. 

Записку допускається виконувати рукою чорним чорнилом (пастою), 

розбірливим почерком або за допомогою друкувальних пристроїв. У випадку 

використання ЕОМ основний текст друкують через півтора інтервали, розмір 

літер 14пт, вирівнювання по ширині, тип шрифту Times New Roman, інтервал 

між буквами – «Звичайний». Виділяти жирним допускається тільки 

найменування розділів, курсивом – математичні формули, видові та родові 

назви біооб’єктів, які позначені латиною. При рукописному способі відстань 

між рядками повинна бути 10 мм, висота букв та цифр не меньше 3,5 мм, 

схеми, таблиці, рисунки виконують чорним чорнилом (пастою). Помилки, 

описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або 

зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками 

виправленого зображення машинописним способом або від руки. На одній 

сторінці допускається не більш трьох виправлень, зроблених охайно і 

розбірливо. 

Записка кваліфікаційної роботи повинна бути переплетена картонною 

палітуркою. 

3.1.11 Помилки, описки та графічні неточності допускається підчищати 

або зафарбовувати білою фарбою і наносити на тому ж місці або між рядками 
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тексту чорними чорнилами (пастою) рукописним способом. 

3.1.12 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у 

пояснювальній записці подаються мовою оригіналу. Власні назви та назви 

організацій допускається подавати у перекладі на державну мову, додаючи (при 

першій згадці) оригінальну назву. 

3.1.13 Скорочення слів і словосполучень у пояснювальній записці – 

відповідно до чинних стандартів. 

3.1.14 У пояснювальній записці слід використовувати одиниці SI. 

Одночасно з одиницями SI, при необхідності, у дужках наводяться одиниці 

інших систем, дозволених до використання. Застосування в одному документі 

різних систем позначення фізичних величин не допускається. 

Зразок оформлення тексту приводиться у додатку Г. 

 

3.2 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

 

3.2.1 Основна частина пояснювальної записки кваліфікаційної роботи 

магістра поділяється на розділи, підрозділи, пункти і, при необхідності, 

підпункти. 

3.2.2 Кожний розділ пояснювальної записки рекомендується починати з 

нового аркуша (бажано використовувати функцію „Розрив сторінки”). 

3.2.3 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки слід 

нумерувати арабськими цифрами. 

3.2.4 Розділи пояснювальної записки, за винятком елементів „Завдання”, 

„Реферат”, „Зміст”, „Вступ”, „Огляд літератури”, „Експериментальна частина” 

„Виснвки”, „Список літератури” та „Додатки”, повинні мати порядкову 

нумерацію в межах всього тексту і позначатися арабськими цифрами без 

крапки, наприклад: 1, 2, 3 і тощо. 

3.2.5 Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 

розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремлених один від одного крапкою. Після номеру підрозділу 

крапка не ставиться, наприклад: 1.1 (перший підрозділ першого розділу), 1.2 

(другий підрозділ першого розділу) і тощо. 

3.2.6 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 

розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, 

порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених 

один від одного крапкою. Після номера пункту крапка не ставиться, наприклад, 

1.1.1 (перший пункт першого підрозділу першого розділу), 1.2.3 (третій пункт 

другого підрозділу першого розділу) і тощо. 

3.2.7 Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, 

відокремлених один від одного крапкою, наприклад, 1.2.3.1 (перший підпункт 

третього пункту другого підрозділу першого розділу) і тощо. Після номера 

підпункту крапка не ставиться. 

3.2.8 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт 



 17 

складається з одного підпункту, він нумерується. 
 

3.3 Заголовки 

3.3.1 Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати заголовки. 

3.3.2 Заголовки розділів пояснювальної записки слід розташовувати 

посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не 

підкреслюючи. 

3.3.3 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацу (5 

знаків) і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. 

3.3.4 Якщо заголовок складається з двох і більше речень, вони 

розділяються крапкою. Перенесення і скорочення слів у заголовках не 

допускається. 

3.3.5 Відстань між заголовком та попереднім чи наступним текстом має  

бути не менше, ніж два рядки (2 натиски клавіші Enter). Відстань між рядками 

заголовку, а також між двома заголовками (наприклад, розділу та підрозділу) є 

такою, як у тексті. 

3.3.6 Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також 

пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки 

один рядок тексту. 

 

3.4 Переліки 

3.4.1 Переліки, при потребі, можуть бути наведені в середині пунктів або 

підпунктів. Перед переліком ставиться двокрапка. 

3.4.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру 

українського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи – тире (перший рівень 

деталізації). 

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри 

з дужкою (другий рівень деталізації). Зразок наведено нижче. 

Молочнокислі бактерії зустрічаються в наступних середовищах: 

- молоко й місця його переробки, молочні продукти; 

- рослини й рослинні залишки; 

- кишечник і слизові оболонки людини й тварин 

3.4.3 Переліки першого рівня деталізації друкуються малими літерами з 

абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування 

переліків першого рівня. 

Зразок 

а) форма і розмір клітин; 

б) живий склад клітин: 

1) частини клітин; 

2) неживі включення протопластів; 

в) утворення тканини. 
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3.5 Нумерація сторінок 

3.5.1 Сторінки пояснювальної записки слід нумерувати арабськими 

цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації, включаючи додатки. Номер 

сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки арабськими 

цифрами без крапки в кінці. 

Якщо пояснювальна записка виконується на аркушах з рамкою, сторінки 

нумеруються відповідно до вимог ЕСКД (дивись Методичні вказівки до 

виконання дипломного проекту бакалаврів за спеціальністю 162 «Біотехнології 

та біоінженерія»).  

3.5.2 Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок, але 

номер сторінки на ньому не проставляється. 

3.5.3 Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включаються 

до загальної нумерації сторінок текстової навчальної роботи. 
 

3.6 Ілюстрації 

3.6.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, 

фотознімки) слід розміщувати в пояснювальній записці безпосередньо після 

тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації 

мають бути посилання в тексті. 

3.6.2 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені в пояснювальній 

записці, повинні відповідати стандартам ЕСКД (дивись Методичні вказівки до 

виконання дипломного проекту бакалаврів за спеціальністю 162 «Біотехнології 

та біоінженерія»).  

3.6.3 Фотознімки розміром менші, ніж формат А4, мають бути наклеєні 

на аркуші білого паперу формату А4. 

3.6.4 Ілюстрації розміром більші, ніж формат А4, можна зменшити до 

формату А4 або їх можна розмістити на аркуші формату А3 і скласти його до 

формату А4. 

3.6.5 Ілюстрації можуть мати назву, яка розміщується під ілюстрацією. 

Ілюстрація позначається словом „Рисунок … – ”, яке разом з назвою 

ілюстрації розміщується після пояснювальних даних (підрисункового тексту) з 

абзацного відступу без крапки в кінці, наприклад, „Рисунок 3.1 – Схема 

розміщення”. Другий рядок назви ілюстрації починається з лівого краю тексту. 

Зразок: 

Рисунок 1.2 – Схема молочнокислого бродіння 

3.6.6 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених один від одного крапкою, наприклад, „Рисунок 3.1” 

– перший рисунок третього розділу. 

3.6.7 Якщо в роботі вміщено тільки одну ілюстрацію, вона нумерується, 

наприклад: „Рисунок 2.1” 

3.6.8 Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, допускається 
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переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, 

пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними зазначається: „Рисунок … , 

аркуш… ”. 

3.6.9 Ілюстрації додатків нумеруються окремо, у межах кожного додатку, 

наприклад, „Рисунок А.2” – другий рисунок додатку А. 
 

3.7 Таблиці 

3.7.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюється у вигляді таблиць 

Назва таблиці розміщується над таблицею з абзацу, наприклад,  

„Таблиця 2.1 – Порівняння показників”. Другий рядок у назві таблиці 

починається з лівого краю тексту. 

Зразок: 

Таблиця 5.3 – Вплив регуляторів росту рослин на проростання зерен 

гібриду кукурудзи ДК 319 

 

Варіант 

 

Всхожість 

зерен, % 

Довжина 

гіпокотилю, см 

Довжина  

пагону, см 

Довжина кореневої 

системи, см 

 

3.7.2 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, де вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 

посилання в тексті. 

3.7.3 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

відокремлених один від одного крапкою, наприклад, „Таблиця 2.1” – перша 

таблиця другого розділу. 

Таблиці, що наводяться у додатках, нумеруються в межах кожного 

додатка арабськими цифрами, перед якими вказується позначення додатка, 

наприклад, „Таблиця А.2” – друга таблиця додатка А, „Таблиця В.1” – перша 

таблиця додатка В. 

3.7.4 Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, 

таблицю треба розділити на частини, розміщуючи частини одна під одною або 

поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в 

кожній частині таблиці заголовки її граф чи рядків. 

При поділі таблиці на частини допускається заголовки граф чи рядків у 

частинах таблиці замінювати номерами граф чи рядків, нумеруючи їх 

арабськими цифрами в першій частині таблиці. 

Слово „Таблиця …  – ” вказується один раз зліва над першою частиною 

таблиці, над рештою частин зазначається: „Продовження таблиці …” з 

зазначенням номера таблиці. 

3.7.5 Заголовки граф таблиці розпочинаються з великої літери, а 

підзаголовки – з малої, якщо вони становлять одне речення з заголовком. 
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3.7.6 Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуться з великої 

літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. 

Заголовки і підзаголовки граф подаються, як правило, в однині. 

3.7.7 Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних 

стандартів на технічну документацію. 

3.7.8 При виконанні пояснювальної записки з використанням 

персонального комп’ютера допускається у таблицях використовувати менший 

шрифт – кегль 12. 

 

3.8 Примітки 

3.8.1 Примітки вміщуються за необхідності пояснення змісту тексту, 

таблиці або ілюстрації. 

3.8.2 Примітки розташовуються безпосередньо після тексту, таблиці чи 

ілюстрації, яких вони стосуються. 

3.8.3 Якщо у тексті всього одна примітка, то вона не нумерується. Слово 

„Примітка” друкується з великої літери з абзацного відступу, не 

підкреслюється, після слова „Примітка” ставиться крапка і з великої літери в 

тому ж рядку подається текст примітки. 

Зразок 

Примітка. Мітогенна активність – стимуляція росту та ділення 

лімфоцитів. 

3.8.4 Якщо в тексті декілька приміток, то вони нумеруються послідовно 

арабськими цифрами з крапкою. Після слова „Примітки” ставиться двокрапка і 

з нового рядка, з абзацу, після номера примітки з великої літери подається текст 

примітки. 

 

3.9 Виноски  

3.9.1 Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, 

допускається оформляти виносками. 

3.9.2 Виноски позначаються надрядковими знаками у вигляді арабських 

цифр (порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок – окрема для кожної 

сторінки. 

3.9.3 Знак виноски проставляється безпосередньо після того слова, числа, 

символу, речення, до якого подається пояснення, та перед текстом пояснення. 

Текст виноски вміщується під таблицею або в кінці сторінки і відокремлюється 

від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині 

сторінки. Текст виноски розпочинається з абзацного відступу і друкується з 

мінімальним міжрядковим інтервалом шрифтом кегль 12. 

 

3.10 Формули та рівняння 

3.10.1 Формули та рівняння розташовуються безпосередньо після тексту, 

у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули 
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або рівняння має бути 1 вільний рядок (1 натиск клавіші Enter). 

Посилання на порядкові номери формул або рівнянь у навчальному тексті 

пояснювальної записки наводяться в дужках. 

Зразок 

Цитата в тексті: „Результати розрахунків за формулою (1.2) наведено в 

таблиці 3.2”. 

3.10.2 Формули і рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у 

додатках) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділів 

пояснювальної записки. Номер формули або рівняння складається з номера 

розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених один від 

одного крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. 

Номер формули або рівняння зазначається на рівні формули або рівняння 

в дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

3.10.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять 

до формули чи рівняння, слід подавати безпосередньо під формулою в тій 

послідовності, у якій їх наведено у формулі чи рівнянні. 

Пояснення кожного символу та числового коефіцієнта слід подавати з 

нового рядка. Перший рядок пояснення розпочинається з абзацу словом „де” 

без двокрапки. Друге та інші пояснення – з абзацу. 

3.10.4 Розрахунки наводяться після пояснення символів числових 

коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння. 

3.10.5 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку 

наступного рядка. Якщо формула чи рівняння переноситься на знаку операції 

множення, використовується знак „х”. 

3.10.6 Формули, не розділені текстом і розміщені одна за одною, 

відокремлюються комою. 

Зразок 

 ƒ1 (x, y)= S1 , 

ƒ2 (x, y)= S2 . 

S = 
.maxV

M p , 

(1.1) 

(1.2) 

 

(1.3) 

 

3.11 Список літератури 

3.11.1 Список літератури, на яку є посилання в основній частині роботи, 

подається в кінці пояснювальної записки, з нової сторінки. У відповідних 

місцях тексту мають бути посилання. 

Посилання в тексті зазначаються двома квадратними дужками, 

наприклад,  „…у роботах [1-7]…”. 

3.11.2 Бібліографічні описи в списку літератури подаються у порядку, в 

якому вони вперше згадуються в тексті. Описи нумеруються арабськими 
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цифрами, з абзацу. Порядкові номери описів у списку літератури   є 

посиланнями в тексті (номерні посилання). 

3.11.3 Бібліографічні описи використаної літератури у списку літератури 

оформлюються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої 

справи, зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT); ДСТУ 3582-

97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. 

3.11.4 Бібліографічні описи складаються з обов'язкових і факультативних 

елементів. В описі використаної літератури можуть бути тільки обов'язкові  або 

обов'язкові та факультативні елементи.  

3.11.5 Приклади оформлення бібліографічного опису представлені у 

додатку Д 

 

3.12 Посилання 

3.12.1 Посилання на використану літературу подаються в тексті у 

квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру в списку використаної 

літератури, наприклад,  „...у роботі [12] ...”. 

3.12.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, 

ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначаються їх номери. 

При посиланнях слід писати: „...у розділі 4...”, „...дивись 2.1...”, „...за 3.4 

...”, „...відповідно до 2.3.4 ...”, „...на рис. 1.3 ...” або „...на рисунку 1.3 ...”, „.. у 

таблиці 3.2 ...”, „...за формулою (3.1) ...”, „...у рівняннях (1.23) − (1.25)...”, „ ... у 

додатку Б ...”. 
 

3.13. Додатки 

3.13.1 Додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної 

записки на її наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку посилань 

на них у тексті. 

3.13.2 Додаток розпочинається з нової сторінки і повинен мати заголовок. 

Слово „Додаток” та його заголовок друкуються малими літерами з першої 

великої посередині сторінки. 

3.13.3 Відстань між словом „Додаток …” і заголовком додатку − два 

вільні рядки. 

3.13.4 Додатки слід позначати послідовно великими літерами 

українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, 

додаток А, додаток Б та інш. 

3.13.5 Якщо в пояснювальній записці тільки один додаток, то він 

позначається як „Додаток А”. 

3.13.6 Додатки повинні мати спільну з основним текстом наскрізну 

нумерацію сторінок. 
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3.13.7 При необхідності текст додатку можна розділити на розділи, 

підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку 

відповідно до вимог, наведених у розділі 4. У цьому разі перед кожним 

номером ставиться позначення додатку (літера) і крапка, наприклад, А.2 – 

другий розділ додатку А; Д.4.1.2  –  пункт 4.1.2 додатку Д;  Ж.1.3.3.4 – підпункт 

1.3.3.4 додатку Ж. 

3.13.8 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, 

слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок В.З – третій 

рисунок додатку В; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – 

перша формула додатку А. 

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне 

рівняння, вони нумеруються, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула 

(В.1). 

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння 

рекомендується писати: „... на рисунку А.1 ...”, „... в таблиці Б.3 ...”, „... за 

формулою (В.1) ...”, „... у рівнянні (Д.2) ...”. 

3.13.9 Додатки, як правило, виконуються на аркушах формату А4. 

Допускається оформляти додатки на аркушах іншого формату (А3, А1) 

відповідно до документів Единої системи конструкторської документації.  
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Додаток Б  

Зразок завдання на кваліфікаційну роботу магістра (перша сторінка)  

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ОЛЕСЯ. ГОНЧАРА 

Факультет   БЕФ    Кафедра  БМБ  

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»     

 

 

Затверджую   

Зав. кафедри      

“ “   2021р.  

 

ЗАВДАННЯ  
 НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА  

 

              
(шифр групи, прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема роботи            

              

              

затверджена наказом по університету від “ “    200 р.№  

2. Термін здачі студентом закінченої роботи        

3. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи         

             

             

             

             

              

             

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) 

             

             

             

             

              

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) (при 

наявності)            

             

             

             , 
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Додаток Б. Зразок завдання на кваліфікаційну роботу магістра (друга 

сторінка) 

6. Консультанти з кваліфікаційної роботи із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються 

Розділ Консультант 
Підпис, дата 

Завдання видав Завдання прийняв 

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання           

Керівник           
    (підпис)     

Завдання прийняв до виконання       
    (підпис)     

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

 №№ п/п 
Назва етапів кваліфікаційної  

роботи 

Термін виконання 

етапів роботи 
Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент дипломник:         
   (підпис) 

 
 

Керівник кваліфікаційної роботи:        
   (підпис) 
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ДОДАТОК В 

 

Зразок оформлення реферату 

 

РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота містить: 42 с., 5 табл., 6 рис., 40 джерел. 

Об’єктом досліджень була вермікультура Eisenia foetida.  

Метою дипломної роботи було провести дослідження впливу стимуляторів 

росту мікробного походження на біологічні властивості вермікультури. 

Для вирішення поставлених завдань було застосовано загальноприйняті  

методи (організація та проведення наукових дослідів, визначення обсягів та 

динаміки продуктивності, нарощування живої маси, рівень збереження 

відтворювальних функцій) та методи математичної статистики. 

Одержані результати та їх новизна: перевірено різні варіанти 

стимуляторів розвитку вермікультури природного походження та обрано 

найбільш ефективний, експериментально доведено ефективність застосування 

стимуляторів росту з метою інтенсифікації репродуктивної функції 

вермікультури та приросту її біомаси. 

 Отримані результати є науковою основою для вирішення проблем 

утилізації локально накопичених органічних відходів, збільшення плодючості 

ґрунтів, виготовлення нових біопрепаратів.  

Ключові слова: ВЕРМІКУЛЬТУРА, БІОГУМУС, EISENIA FOETIDA, 

STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR.LYTICUS 2435, СТИМУЛЯТОР РОСТУ, 

PLEUROTUS OSTREATUS  
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RESUME 

Pages 42, bibliogr. 40, tables 5, ill. 6. 

 

The graduation research of 4 year student (Oles’ Gonchar DNU, Department of 

Microbiology and Virology) devoted to study the impact of growth promoters 

microbial origin and biological properties of vermiculture.      

Object of research were vermісultura Eisenia foetida 

Methods of research: conventional methods (organization and conduct scientific 

experiments, determine the scope and dynamics performance, increasing body 

weight, level of preservation of reproductive functions) and methods of mathematical 

statistics. 

Results of research: tested different versions of vermiculture stimulant of natural 

origin and selected the most effective experimentally proven efficacy of growth 

factors in order to intensify reproductive vermiculture and growth of biomass.    

Results, that are got, can be use for solving problems locally utilization of 

accumulated organic waste, increase soil fertility, production of new biological 

products  

The work is interesting for agricultural microbiologists and can be published at 

the scientific journals. 

Key words: vermiculture, vermicompost, EISENIA FOETIDA, 

STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR.LYTICUS 2435, growth stimulants, 

PLEUROTUS OSTREATUS 
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ДОДАТОК Г 

 

Зразок оформлення тексту  
 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  

 

1 Вирощування гливи звичайної за екстенсивною технологією 

 

В природі глива звичайна може зростати на стовбурах багатьох листяних 

дерев, проте найкращими субстратними рослинами для неї є тополя, граб, бук і 

дуб. На листяних деревах з м'якою деревиною (тополя, верба, граб) міцелій гливи 

розвивається швидко, але врожайність його нижча в порівнянні з гливою, що 

розвивається на деревах з твердішою деревиною (бук, дуб), на яких міцелій 

розвивається повільніше 1. Розроблені два основних способи культивування 

гливи звичайної в штучних умовах, а саме екстенсивний та інтенсивний. 

 

1.1 Екстенсивний спосіб  

 

Екстенсивний спосіб вирощування гливи відбувається в умовах, наближених 

до природних на різноманітних целюлозо- та лігнінвмісних субстратах 2. 
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ДОДАТОК Д 

Зразки оформлення бібліографічного опису 

 
КНИГИ 

ОДНОТОМНІ ВИДАННЯ 

 

Книга (один автор) 

 1. Петрова І.С. Протеолітичні ферменты актиноміцетів / І.С.Петрова. – К.: 

Наук. думка, 2006. – 60 с. 

 2. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: підручник / Т.П. Пирог. – К.: 

НУХТ, 2004. – 471 с. 

 

Книга (два і більше авторів) 

1. Бисько Н.А. Биология и культивирование съедобных грибов рода 

Вешенка / Н.А. Бисько, И.А. Дудка. – К.: Наукова думка, 2009.- 147 с. 

2. Нудель Л.Ш. Мікробіологія і біохімія вина /Л.Ш. Нудель, А.В. 

Короткевич. – М.: Пищевая пром-ть, 2010. – 152 с. 

 

Книга (без автора) 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря: іст. опис / 

упорядник В. Клос. - К. : Грані-Т, 2007. - 119 с. 

 

Довідники 

1. Микробиологический словарь-справочник /составители А.П. 

Красильников, Т.Р. Романовская. – Минск: Асар, 1999. – 400 с. 

2. Довідник з електрохімії:  довідник / під ред. А.М. Сухотина. - Л. : 

ХІмія, 2011. - 488 с. 

 

Словники 

1. Дмитриева, В.А. Русско-английский словарь терминов по микро-

биологии / В.А. Дмитриева, В.В. Дмитриев. – М.: Наука, 1991. – 248 с. 

 

Збірники  

1. Система стандартов безопасности труда: сборник / отв. ред. В.М. 

Сухов; Ин-т научн. информ. – М. : Изд-во стандартов, 2002. - 102 с. 

 

Збірки наукових праць 

1. Використання біомаси  мікроорганізмів для харчових цілей: сб. наук. 

пр. / ред. кол.: О.Б. Борисов і ін. – Ладижино, 2009. - 119 с. 

 

Методичні вказівки (під загальною назвою, без авторів) 

1. Методичні рекомендації  по випробуванню якості виноматеріалів і вин. 

– Коблево: ДНДС, 2019. – 34 с.  

2. Комплекс методичних вказівок щодо оформлення текстових 

документів магістерських робіт та проектів: метод. вказівки для студ. ден. і 
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заочно-дистанц. форми навч. з напряму 0501 „Економіка та підприємництво” / 

відповід. за випуск Б. А. Кіор. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2006. – 24 с. 

 

Перекладні видання 

1. Тишлер, В. Сельскохозяйственная экология / В.Тишлер; пер. с нем. Б.Р. 

Стригановой; под ред. М.С.Гилярова. - М.: Колос, 1971. - 455 с. 

2. Капилярная химия / под ред. К.Тамару; пер. с англ. Ю.Ю. Лурье. – М. : 

Мир, 1983. – 272 с.  

 

Законодавчі документи 

1. Про вищу освіту: [закон України : офіц.текст: за станом на 01.07. 2014 

року]. – К. : Парламентське вид-во, 2014. – 64 с. 

 

Правила 

1. Правила устройства электроустановок: ПУЭ-85. – К.: Энегоатомиздат, 

2020. – 640 с. 

Стандарти 

1. ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. – На 

заміну ДСТУ 1.0-93 ; надано чинності 2003-07-01. – К. : Держпоживстандарт 

України, 2003. – 9 с. 

2. ГОСТ 12.0.003 – 94. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. – Введ. 1998–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 1998. – 3 с. 

 

Збірники стандартів 

1. Молоко, молочні продукти. Загальні методи аналізу (сбірник 

стандартів). – К.: Держпоживстандарт, 2010. – 150 с. 

 

Патентні документи 

Патент 

1. Пат. 56619 Україна, МПК
6
 А 23 К 1/16. Спосіб отримання кормової 

добавки / Кулик О.П., Портненко С.В., Карлов А.В. (Україна). - № 2002086404; 

заявл. 01.08.02 ; опубл. 15.05.03, Бюл. № 4. – 4 с. 

2. Пат. 4814399 США, МПК
4
 С 08 G 73/18. Sulfoalkylatyon of 

polybenzimidazole / Somsone M. J., Gupta B. D., Stackman R. W. (США) - № 

77271; заявл. 24.07.97; опубл. 21.03.99, Бюл. № 19. – 3 с. 

 

Заявка 

1. Заявка 19853805 Німеччина, МПК
7
 С 09 J 7/00. Electrisch leitfähige, 

thermoplastische und hitzeaktivierbare klebstjofflie / Beiersdorf A. G., Pfalf Ponald 

(Німеччина) - № 198538057 ; заявл. 21.11.00 ; опубл. 25.02.02, Бюл. № 7. 

 

БАГАТОТОМНІ ВИДАННЯ 

1. Лазарев Н.В. Шкідливі речовини в промисловості: Довідник в 3 т., 2 т. / 

Н.В.Лазарев.- Л: Хімія, 2011. -2 т. 
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ДЕПОНОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

1. Тріщ Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у 

квадратній пластині з отвором / Б. М. Тріщ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 

2001. – 14 с. – Деп. в ДНТБ України 11.12.2011, № 239. 

 

НЕОПУБЛІКОВАНІ ДОКУМЕНТИ 

Звіти про НДР 

1. Розробка технології виробництва композиційних кормових сумішей і 

преміксів з використанням муки із соняшникового лушпиння та відходів 

масложирового виробництва: Звіт про НДР (заключ.) / Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара; керівник А.П.Кулик - № 

0189U0009266. – Д., 2011. – 86 с.  
 

Дисертації 

1. Фріцкій І.О. Поліядерні координаційні з’єднання перехідних металів з 

азотовмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів: 

дисс. … докт. хім. наук. : 02.00.01. - захищена 21.09.13; затв. 03.03.14 / Фріцкій 

Ігор Олександрович. – К., 2013. – 372 с. 

 

Автореферат дисертації 
1. Бикін А.В. Біоконверсія органічних відходів агропромислового 

комплексу та продуктивність агроекосистем при застосуванні нових видів 

добрив: автореф. дис. … д-ра с.-г. наук: 06.01.14 /Націон. агроунів. – К., 2014. – 

38 с. 

СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ 

Журнал 

Тези доповідей 

1. Мельник І.А. Біоконверсія – перспективний напрям агробіологічної 

науки і практики /І.А. Мельник, Н.М. Колесник // Мате-ріали І Міжнароднії 

науково-практичної конференції «Дощові черви і плодородні грунти». – 

Миколаїв, 2012. – С. 46-49. 

 

Стаття з журналу, збірника 

 1. Бикова С.П. Використання бактерий родов Pseudomonas і Bacillus для 

очистки промстоків анілінокрасочної промисловості /С.П. Быкова, В.М. Удод // 

Мікробіологічний журнал. – 2009. – Т. 83, № 4. – С. 225-228. 

 1. Харитонов, М.М. Аналіз засобів отримання і контролю екологічної 

якості продукції овочівництва /М.М.Харитонов, О.М.Лазарєва // Науковий 

вісник національного аграрного університету. – К., 2002. – Вип. 57. – С. 83-87. 

2. Smitha, B. Solid polymer electrolyte membranes for fuel cell applications - a 

review / В. Smitha, S. Sridhar, A. A. Khan // Journal of Membrane Science. – 2005. – 

Vol. 259, № 1-2. – Р. 10–26.  

Стаття з газети 
1. Долженко, Г. Вітер має працювати: енергетика / Г. Долженко // 

Урядовий кур’єр. – 2017. – 19 листопада. – С. 32. 
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ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

Електронні фахові видання 

1. Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : 

електрон. наук. фахове видання / під заг. ред. В. Ю. Бикова ; Ін-т інформ. 

технологій і засобів навчання АПН України ; Центр. ін-т післядиплом. пед. 

освіти АПН України. - Електрон. журн. – К. : Ін-т інформ. технологій, 2007. - 

Режим доступу: http: www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html. – Заголовок з 

екрана. 
 

Стаття з електронного фахового видання 
 

1. Биков В. Ю. Сучасна структура автоматизованої системи статистичної 

інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи [Електронний 

ресурс] / В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Л. Плескач // Інформаційні технології і 

засоби навчання. - Електрон. журн. – 2007. – №4. - С. 43. – Режим доступу : http 

: www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html – Заголовок з екрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


