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ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

ЗДОБУВАЧАМИ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  «МАГІСТР» 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ 

ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» 

 

1. Структура дипломної роботи 

Структура дипломної роботи: 

титульна сторінка; 

завдання на дипломну роботу; 

зміст; 

реферат; 

перелік умовних позначень (у разі потреби); 

вступ; 

основна частина:  

- огляд літератури; 

- матеріали та методика досліджень; 

- результати власних досліджень; 

- економічна ефективність; 

- екологічна експертиза; 

- охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях; 

висновки; 

пропозиції; 

список використаних джерел; 

додатки (у разі потреби). 

Титульна сторінка є першою сторінкою дипломної роботи і містить 

назву вищого навчального закладу, факультету, кафедри, шифр й назву 

спеціальності, ступінь вищої освіти, тему дипломної роботи, прізвище 

здобувача вищої освіти, прізвище керівника і рецензента. 

Завдання на дипломну роботу містить вихідні дані, орієнтовний  перелік 
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питань, які потрібно розробити, перелік графічного матеріалу та календарний 

план  виконання роботи. Завдання візується керівником дипломної роботи і 

затверджується завідувачем кафедри. Здобувач вищої освіти ставить свій 

підпис на завданні, що підтверджує його отримання. Завдання на дипломну 

роботу друкується з обох боків на аркуші формату А4. 

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відповідає  переліку 

питань, які потрібно розробити, поданих в завданні на дипломну роботу,  яка 

затверджується   керівником дипломної роботи. Зміст включає: реферат; 

перелік умовних позначень; вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів і 

підрозділів основної частини; висновки; пропозиції, список використаних 

джерел; додатки. 

  Реферат містить: тему, мету, завдання та основні методи виконання 

роботи, скорочений виклад обсягу (кількість сторінок, таблиць, рисунків, 

літературних джерел тощо) і змісту дипломної роботи, що розкриває суть 

одержаних результатів, основний висновок й можливість впровадження роботи, 

та ключові слова.  

Ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше 

зустрічаються у дипломній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість 

ключових слів – 5-7. 

Обсяг реферату – одна сторінка. 

Перелік умовних позначень подається у дипломній роботі, якщо в ній 

вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, 

нові символи, позначення тощо. 

Вступ. У вступі дипломної роботи зазначаються: проблема, що потребує 

вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність обраної теми, 

мета, завдання; визначаються об’єкти і предмети досліджень; наводиться 

практичне значення і апробація результатів досліджень.  

Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 3-4 сторінки. 

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та напрямів 

розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для підприємств. 
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Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та 

відображати тематику дослідження. 

Об'єкт дослідження дипломної роботи – це процес або явище, що 

створюють проблемну ситуацію і обрані для вивчення. 

Предметом дослідження дипломної роботи є соціально-економічні 

закономірності функціонування та розвитку об'єкта, різноманітні його якості 

властивості, тощо. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. 

Об'єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між 

собою як загальне і часткове. 

Елементи наукової новизни повинні мати узагальнюючий характер і 

містити власні висновки та рекомендації з предмету дослідження. 

Практичне значення роботи наводиться як результати самостійно 

проведених досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність підприємств. 

Апробація результатів роботи має містити назви статей, тез доповідей, 

підготовлених за матеріалами роботи, виступи на науково-практичних 

конференціях. 

Основна частина дипломної роботи складається з розділів та підрозділів, 

які мають бути взаємопов'язані, а матеріал – викладеним послідовно і логічно із 

критичним аналізом теоретичних положень, статистичних даних, інформації 

різноманітного характеру. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі 

стислим викладенням наведених у ньому результатів досліджень здобувача 

вищої освіти. 

У першому розділі основної частини (огляд літератури) розглядаються 

теоретичні та методологічні аспекти досліджуваної проблеми, проводиться 

аналітичний огляд літературних джерел з предмета наукового дослідження, 

критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх наукова класифікація, 

основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об'єкта тощо. 

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні 

характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, повинні 

мати елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмета 
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дослідження, що створює передумови для проведення власних наукових 

досліджень. 

Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних висновків та 

тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних фахових 

виданнях, енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних виданнях. 

Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу 

основної частини роботи. 

У розділі «Матеріали та методика досліджень», як правило, 

обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи вирішення задач і 

їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень, 

описують методики, за якими проводили дослідження та статистичне 

опрацювання матеріалу.   

У розділі «Результати власних досліджень» викладають результати 

дослідження проблеми, що має здійснюватися на основі накопиченого і 

систематизованого матеріалу, на прикладі конкретних підприємств, групування 

та обробки даних, та дозволяє проводити кваліфікований аналіз, на підставі 

чого робити відповідні висновки та надавати пропозиції виробництву. 

Текст дипломної роботи потрібно доповнювати ілюстративними 

матеріалами (схемами, фотографіями, табличними даними, діаграмами), які, 

залежно від розміру, можна наводити по тексту роботи або виносити у додатки. 

У розділі «Економічна ефективність» проводять оцінку економічної 

ефективності проведених досліджень, впровадження запропонованих розробок 

у виробництво. 

Розділ «Екологічна експертиза» передбачає аналіз впровадження  

пропонованих розробок та діяльності підприємства на навколишнє середовище. 

Матеріал розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» 

розкриває основні небезпечні та шкідливі чинники, що притаманні об’єкту 

досліджень, джерела їх походження, їх можливий небезпечний вплив на 

людину, та необхідні заходи щодо зменшення такого впливу. 
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Розділи дипломної роботи: «Економічна ефективність», «Екологічна 

експертиза» та «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» 

виконуються здобувачами вищої освіти під керівництвом викладачів-

консультантів за методичними рекомендаціями відповідних кафедр.  

Висновки. У висновках дипломної роботи підводяться підсумки 

проведеного дослідження, наводяться одержані наукові та практичні 

результати.  

Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної 

частини роботи відповідно до поставлених завдань. Кількість висновків 

відповідає кількості завдань, які передбачені дослідженнями за темою 

дипломної роботи здобувача вищої освіти. 

Пропозиції. Формулюються як рекомендації щодо практичного 

використання одержаних результатів. Для формулювання обґрунтованих 

пропозицій рекомендується апробація основних положень дослідження на 

виробництві та обговорення на наукових заходах. 

Список використаних джерел. До списку використаних джерел слід 

включати джерела, на які у тексті є посилання.  

Список використаної літератури має містити не менш 50-80 літературних 

джерел, 70 % з них опублікованих за останні 5-10 років. 

Додатки. У додатках наводяться допоміжні матеріали: об’ємні таблиці 

допоміжних цифрових даних, рисунки, акти впровадження, розрахунки 

біометричної обробки та економічного ефекту, копії друкованих робіт, довідки 

про участь в конференціях, тощо. 

Рекомендований обсяг дипломної роботи – 75-100 сторінок. Допускається 

відхилення від вказаного обсягу в межах 10 %. 

 

 

 

 

 



6 

 

2. Вимоги до оформлення дипломної роботи 

Оформлення дипломної роботи повинно відповідати загальним вимогам 

до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 

«Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила 

оформлення». 

Мова дипломної роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без 

орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме 

переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим без 

посилання на них. 

Дипломну  роботу на захист подають у вигляді спеціально підготовленого 

рукопису у твердому переплетенні. Завершену і оформлену належним чином 

дипломну роботу обов’язково підписує автор на останній сторінці списку 

використаних джерел. 

Текст дипломної роботи набирають на комп'ютері через 1,5 міжрядкові 

інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на 

одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового 

редактора – Word Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва – 30 мм, справа 

– 15 мм, зверху і знизу – 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність 

тексту – однаковою. 

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені у процесі виконання 

дипломної роботи, допускається виправляти підчищанням, або з використанням 

коректора і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіки) 

машинописним чи рукописним способом (чорними чорнилом, пастою, тушшю). 

Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці. 

Пошкодження аркушів, помарки і сліди неповністю видаленого 

попереднього тексту в роботі не допускаються. 

Титульна сторінка дипломної роботи оформляється за єдиним зразком 

(додаток А). 

За титульною сторінкою розміщують завдання на дипломну роботу 
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(додаток Б), далі – зміст, перелік умовних позначень (за потреби) та реферат.  

На сторінці зі змістом навпроти кожної складової дипломної роботи 

проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення 

матеріалу. 

Перелік умовних позначень надається у вигляді окремого списку, який 

друкують у дві колонки, у лівій за абеткою наводять позначень, у правій – 

детальне розшифрування. 

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 

«ДОДАТКИ» друкують великими літерами без абзацного відступу з 

вирівнюванням по центру. Заголовки підрозділів друкують маленькими 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу з вирівнюванням по 

ширині. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з 

двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Відстань між заголовком розділу та підрозділу – 1 рядок.  

Текст розділів друкують з абзацним відступом 1,25, вирівнювання по 

ширині, через 1,5 міжрядкові інтервали. 

Кожну структурну частину дипломної роботи (розділ) треба починати з 

нової сторінки. Між останнім реченням попереднього підрозділу та заголовком 

наступного підрозділу робиться відступ 1 рядок.  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул 

подають арабськими цифрами без знака №. 

Нумерація сторінок дипломної роботи має бути наскрізною (включаючи 

ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому куті аркуша без крапки, 

шрифт Times New Roman. 

Першою сторінкою є титульний аркуш, який входить до загальної 

нумерації сторінок. На титульному аркуші та аркушах завдання номер сторінки 

не ставиться.  
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Складові дипломної роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ» не нумерують. 

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з 

нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами. 

Підрозділ нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: 

«2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають 

заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не 

ставлять.  

Приклад оформлення назви розділів і підрозділів: 

 

РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Порівняльна оцінка хімічного складу і поживності шротів 

олійних культур 

У вітчизняній практиці тваринництва питома вага зерна в комбікормах 

промислового виробництва складає 75 %, в умовах господарств – до 82 %, у той 

час як в інших країнах даний показник не перевищує 45 %. 

 

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді 

таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

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

посилання в тексті. 

Кожна таблиця повинна мати номер і назву. Назву таблиці друкують 

жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над 

таблицею симетрично до тексту. Назва має бути стислою і розкривати зміст 
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таблиці. 

Таблиці (за винятком таблиць, поданих у додатках) нумерують 

послідовно в межах розділу або наскрізною нумерацією через всю роботу. У 

правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис 

«Таблиця» із зазначенням її номера. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового 

номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга 

таблиця першого розділу). 

При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку слово «Таблиця» і 

номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть слова «Продовження таблиці» і вказують номер таблиці.  

Приклад формування та структурні елементи таблиць: 

Таблиця Х.Х 

Назва таблиці 

Шапка 
   Заголовки граф 

    Підзаголовки граф 

Рядки 

      

     

     

 Бокова частина 

(заголовки рядків) 

Графи (колонки) 

 

 

Заголовок кожної графи в шапці таблиці мусить бути по можливості 

коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, 

одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до 

узагальнюючих заголовків слова, що повторюються. 

Бокова частина таблиці, як і шапка, потребує лаконічності. Повторювані 

слова тут також виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків 

слова розміщують у заголовку над ними. 

У центральній частині таблиці повторювані елементи, які стосуються до 

всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з 
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маленьких. Текст таблиці друкують 14 або 12 шрифтом з одинарним 

інтервалом, у виняткових випадках – 10 шрифтом.  

Таблицю розміщують так, щоб її можна було читати без повороту 

переплетеного блоку дипломної роботи або з поворотом за стрілкою годинника. 

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. 

Коли текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного 

слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при 

першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. 

Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних 

символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якомусь 

рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Якщо показник не 

розраховується – ставиться «х». 

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові та пояснювальні 

дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному 

аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку (шрифт Times 

New Roman 12-го розміру, інтервал 1,0. 

Якщо є одна примітка, то її складові частини не нумерують і після слова 

«Примітка» ставлять крапку. 

Приклад наведення приміток до тексту та таблиць: 

Примітки: 

1. ... 

2. ... 

 

Ілюстрації. Основними видами ілюстративного матеріалу в дипломних 

роботах є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма, графік. 

Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці, ілюстрації, розміщені на окремих сторінках 

роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Кожна ілюстрація має 

відповідати тексту, а текст – ілюстрації.  

Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, рекомендується 

розміщувати у додатках. Назви ілюстрацій розміщують після їх номерів. За 
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необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий 

підпис). 

Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують 

послідовно під ілюстрацією. 

Найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом 

«Рис.», нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, 

наведених у додатках. Порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака 

номера арабськими цифрами, повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Тематичний 

заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислішою характеристикою 

зображеного. 

Приклад позначення і нумерації ілюстрації: 

 

Рис. 3.1. Динаміка живої маси свиней у науково-господарському досліді 

 

Формули. При використанні формул у дипломній роботі необхідно 

дотримуватися певних правил їх оформлення. Формули виконуються в 

редакторі формул Microsoft Equation 3.0. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у 

формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з 

нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах 

розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля 

правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, 

наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

Приклад оформлення формул: 
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Мвт =  ,                (3.5) 

де Мвт – маса втрат при фасуванні масла в споживчу упаковку, кг; 

 Ммс – маса солодковершкового масла, кг; 

 Вт – витрати при фасуванні, (0,2 %). 

Наведена формула була надрукована в третьому розділі і мала п’ятий  

порядковий номер. Порядкові номери позначають арабськими цифрами в 

круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її 

номера.  

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. Під 

час оформлення цитувань та посилань на використані джерела необхідно 

дотримуватися ДСТУ  8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні  положення та правила складання». 

При написанні дипломної роботи здобувач вищої освіти повинен 

посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в 

дипломній роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, 

завдання, питання, вивченню яких присвячена дипломна робота. Такі 

посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність 

відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про 

нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід 

на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише 

в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не включений до останнього 

видання. 

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є 

посилання в дипломній роботі. 

Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно 

відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може 

спотворити зміст, викладений автором. Посилання в тексті на джерела наводять 
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у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у 

квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, 

друга – номеру сторінки (наприклад, [32. с. 85]). 

Посилання в тексті дипломної роботи на групу джерел слід зазначати 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними 

дужками, наприклад, «... у працях деяких науковців [1-5] наведено дані ...». 

В кінці назв запозичених таблиць та рисунків слід вказати номер 

використаного джерела та сторінку, на якій розміщений запозичений матеріал. 

Приклад оформлення запозичених таблиць і рисунків: 

Рис. 1.3. Технологічна схема виробництва кефіру [12, с. 135] 

Коли в тексті дипломної роботи необхідно зробити посилання на 

складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити 

посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати 

його бібліографічному опису за переліком посилань. 

Приклад оформлення цитат: 

Цитата в тексті: «...великий вплив на консистенцію сиру справляє стан 

вологи в сирі і форми її зв’язку з іншими компонентами. Із зростанням активної 

кислотності і переходом білків із нерозчинного стану в розчинний у сирі 

збільшується кількість зв’язаної води, а кількість відносно вільної 

зменшується»  [22, с. 252]. 

Відповідний опис у переліку посилань: 

22. Машкін  М. І. Технологія молока і молочних  продуктів : навчальне 

видання / М. І. Машкін, Н. М. Париш. – К. : Вища освіта, 2006. – 351 с. 

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим 

номером ілюстрації, наприклад: «рис. 1.2». 

Посилання на формули дипломної роботи вказують порядковим номером 

формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)». 

На всі таблиці дипломної роботи необхідно посилатися в тексті, при 

цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2». 
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У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати 

скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3». 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того іншого друкованого твору слід 

наводити цитати. Науковий етикет потребує точного відтворення цитованого 

тексту, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, 

закладений автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей 

авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз «так званий»; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, 

абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і 

позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на 

початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним 

стояв розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у 

викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і 

давати відповідні посилання на джерело; 

д) якщо необхідно виявити ставлення автора дипломної роботи до 

окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках 

ставлять знак оклику або знак питання; 

є) коли автор дипломної роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі 

слова, то робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює 

виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора 
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дипломної роботи, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. 

Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – Л. М.), (підкреслено мною. –

Л. М.), (розбивка моя. – Л. М.). 

Оформлення списку використаних джерел. Наприкінці дипломної роботи 

наводиться список використаних джерел. До цього списку включаються 

публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі 

джерела вказуються тією мовою, якою вони видані. 

Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися 

національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Зразок 

оформлення списку використаних джерел наведено у додатку В. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи 

посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при 

написанні дипломної роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів 

або заголовків, у хронологічному порядку. 

Додатки. Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на 

наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті 

дипломної  роботи. Кожний додаток друкується з нової сторінки. 

Додатки  починаються  з  нової  сторінки,  після  списку  використаних  

джерел. По  середині  по  центру  сторінки  великими  прописними  літерами 

друкують слово ДОДАТКИ. Нумерація цієї сторінки відображається в змісті 

роботи.  З  правого  боку  рядка  малими  літерами  з  першої  великої  

друкується слово «Додаток »  (але  без  знака  №)  і  велика  літера,  що  

позначає  додаток. Наприклад:  «Додаток  Б».   

Додатки  позначаються  великими  літрами української абетки, за 

винятком  Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як «Додаток А». 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 

першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Якщо зміст додатка не  
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вмішується  на  одну  сторінку,  то  на  наступній  сторінці  у  верхньому 

правому куті зазначається «Продовження додатку...». 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи  й  

підрозділи,  які  нумерують  у  межах  кожного  додатка.  У  цьому  разі  перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад:  

А.2 –  другий  розділ  додатка  А;  В.3.1  –  перший  підрозділ  третього  

розділу додатка В.  

Ілюстрації,  таблиці  та  формули,  розміщені  в  додатках,  нумерують  у 

межах  кожного  додатка,  наприклад:  рис.  Д.1.2  –  другий  рисунок  першого 

розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А. 

Відповідність оформлення дипломної роботи встановленим вимогам 

(нормоконтроль) підтверджує підписом у поданні голові екзаменаційної комісії 

(додаток Г) відповідальний за нормоконтроль на кафедрі, за якою затверджена 

тема дипломної роботи здобувача вищої освіти. Подання друкується з обох 

боків на аркуші формату А5. 

При захисті дипломної роботи до екзаменаційної комісії подаються: 

- дипломна робота здобувача вищої освіти; 

- подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи 

(додаток Г); 

- рецензія на дипломну роботу (додаток Д). 
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Додаток А 

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

Факультет _________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________ 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до дипломної роботи 

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» 

 

на тему: «__________________________________________________________» 

 

 

Виконав (ла): здобувач вищої освіти  

за ступенем «магістр» групи ____ 

спеціальності _______ 
                                      (код)  

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

____________________________ 
(прізвище та ініціали здобувача вищої освіти) 

 

Керівник: ____________________                                    
      (прізвище та ініціали) 

Рецензент: ___________________ 
      (прізвище та ініціали) 

 

 

Полтава – 20_ року 
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Додаток Б 

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Факультет Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

Кафедра  ________________________________ __________________ 
Ступінь вищої освіти «магістр» 

Спеціальність _____ «Технологія виробництва і переробки продукції 

 тваринництва» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  ______________ 
                                    (назва кафедри) 

_____________________________ 
 (науковий ступінь, вчене звання) 

______________________________ 
          (підпис)                                (ПІБ) 

«_____» ____________20__ року 

 

 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

                                                                              
Прізвище, ім'я по-батькові 

1. Тема роботи «_______________________________________________» 

 

керівник роботи _________________________________________________ 
                          (вчене звання, посада, прізвище та ініціали керівника роботи) 

 

затверджені наказом ректора ПДАА від ―___‖_______ 20__ року,  № «___» 

 

2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи «___» «_______» 20_ р. 

 

3. Вихідні дані до роботи:  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Перелік питань, які потрібно розробити: 

_________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

5. Перелік графічного матеріалу: схеми, рисунки, графіки, діаграми за темою та 

об'єктом дослідження. 

 
6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 

Прізвище, ініціали та 

посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

Економічна ефективність    

Екологічна експертиза    

Охорона праці та безпека 

у надзвичайних ситуаціях 

   

 

7. Дата видачі завдання: «____» «____________» 20_ р. 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломної  

роботи 

Строк  виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Здобувач вищої освіти _____________________________________________ 
                              (підпис)            (прізвище та ініціали здобувача вищої освіти) 

 

Керівник роботи _____________________________________________________ 
                                                                               (підпис)                            (прізвище та ініціали керівника) 
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Додаток В 

Зразок оформлення літератури в списку використаних джерел 

згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання», [Бюлетень ВАК України, № 5, 2009] 

Характе-

ристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  

 

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. 

Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського 

Сходу. Золотий вік патристики ІV – V ст. ; № 14). 

2. 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). 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. 

: Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри 

України ; т. 1). 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. 

– 196, [1] с. – (Першотвір). 

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 

Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : 

Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового 

щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, 

Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. 

Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання дипломних іспитів для 

отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; 

вип. 11). 

3. 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 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 

завтрашній кризи сегодня. Создание будущого организации / 

Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – 

Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. 

Чотири 

автори 

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, 
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Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – 

(ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П’ять і 

більше 

авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., 

Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : 

Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 

працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, 

О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. 

дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя 

молоді" : у 14 кн., кн. 13). 

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту 

В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / 

[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, 

[1] с. 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській 

прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: 

Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. 

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць 

/ наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. 

Багатото-

мний доку-

мент 

1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [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. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочьвраганарода) : 

трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006–.– (Сочинения : в 8 

кн. / А. Дарова ; кн. 4). 

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особеннаячасть : в 6 т. / 

Н. П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002–.– Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 

534 с. 

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : 

Полісся, 2006–.– (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані 

історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).

 Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с. 

6. 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 

конфе-

ренцій, 

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. 
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з’їздів 

 

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. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. 

інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років 

АУБ). 

4. 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). 

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. 

праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 

1999. – 215 с. 

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во 

освіти і науки України, Держподатк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ 

: Акад. ДПС України, 2001. – 452 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. ин-т" ; 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). 

Депоновані 

наукові 

праці 

1. Социологическое исследование малих групп населения / В. И. Иванов [и 

др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансоваяакадемия. – М., 

2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

2. Разумовский, В. А. Управлениемаркетинговымиисследованиями в 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в 

ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

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. 
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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. 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 

та 

нормативні 

документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 

р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 

207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 

2. 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). 

3. 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-

2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт 

України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственныестандарты : 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. 

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / 

[авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. 

– 11 с. 

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с. 

Бібліогра- 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 
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фічні 

показчики 

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 

державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, 

О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 

роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т 

внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

Дисертації 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора 

фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Авторе-

ферати 

дисертацій 

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 

органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування‖ 

/ І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 

показників в системі підтримки прийняття рішень управління 

державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. 

технології‖ / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с. 

Авторські 

свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для 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, МПК
7 

H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-тсвязи. – № 2000131736/09 

; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

Частина 

книги, 

періоди-

ного, 

продовжу-

ваного 

видання 

 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / 

Ж. Л. Козіна // 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. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної 

освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 

5. – С. 12–14. 

5. Регіональні особливості смертності населення України / 

Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. 

– С. 25–29. 

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. 
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Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–

20. 

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. 

Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : 

статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для 

проектирования технологи взрывной штамповки / В. В. Третьяк, 

С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояниеи спользования 

импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-

техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисыдокл. – Х., 2007. – С. 33. 

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / 

Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України 

: (кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – 

С. 137–202. 

Електронні 

ресурси 

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. 
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Додаток Г 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

ПОДАННЯ 

ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Направляється здобувач вищої освіти     ________________________   

                                                                                          (прізвище та ініціали ) 

до захисту дипломної роботи за спеціальністю  _____ «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва»  

на тему: 

«___________________________________________________________________

___________________________________________________________________» 

 

Дипломна робота і рецензія додаються. 

Декан факультету  __________________ А. А. Поліщук     

                                                 (підпис)                          

 

 

 

 

Довідка про успішність 

 

__________________________________    за період навчання   на факультеті 

     (прізвище, ініціали здобувача вищої освіти)   

«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва»  з 20____ року 

до 20___ року повністю виконав навчальний план за спеціальністю з таким 

розподілом оцінок за:  

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%; 

шкалою EКТС: А ____%; В ____%; С ___%; D ____%; Е ___%. 

 

Методист факультету    ___________________________________                             

                                                                   (підпис)                         (прізвище та ініціали) 
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Висновок керівника дипломної роботи 

Здобувач вищої освіти __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Керівник роботи _________________________________________ 

                                      (підпис)   (посада,  науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 

                                                              «____» ________20_ р. 

 

Висновок кафедри про дипломну роботу 

Дипломна робота розглянута. Здобувач вищої освіти 

________________________________ допускається до захисту даної роботи в  
(прізвище, ініціали здобувача вищої освіти) 

екзаменаційній комісії. 

 

Відповідальний за нормоконтроль 

__________ ___________________ 

      (підпис)          (прізвище та ініціали) 

«___»_________________20_  року 

 

 

Завідувач кафедри   _______________ 

__________ ___________________ 

      (підпис)          (прізвище та ініціали) 

«___»_________________20_  року 

 

 



 

 

Додаток Д 

Р Е Ц Е Н З І Я 

на дипломну роботу здобувача вищої освіти 

факультету Технології виробництва і переробки продукції  тваринництва 

Полтавської державної аграрної академії 

ступеня вищої  освіти «магістр» 

за спеціальністю  

____ «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
 (код) 

________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові ЗВО) 

на тему: «__________________________________________________________» 

виконану на кафедрі ____________________ під керівництвом 

___________________________________________________________________ 

(науковий ступінь, посада прізвище та ініціали керівника) 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Рецензент: ____________________________________________________ 

          (прізвище та ініціали, науковий ступінь, посада місце роботи 

рецензента) 

______________                          «____» ________20_ р. 

    (підпис) 


