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РОЗДІЛ 1 

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИМОГИ 

 

Завершальним етапом навчання при підготовці фахівця освітньо-професійного 

рівня «Бакалавр» за напрямом 201 – «Агрономія» є підготовка дипломної роботи та її 

захист [3]. 

Позитивна оцінка з Державного кваліфікаційного іспиту та успішний захист 

дипломної роботи є підставою для присвоєння випускникові освітньо-професійного 

рівня «Бакалавр» кваліфікації «Технолог з агрономії» з видачею йому відповідного 

диплома. 

Дипломна робота бакалавра агрономічного напряму – це самостійна творча 

праця аналітичного і розрахункового характеру, що виконана після виробничої 

практики на інформативних матеріалах виробництва в галузі рослинництва 

конкретного сільськогосподарського підприємства різних форм власності, а також за 

наслідками впровадження результатів наукових досліджень випускної кафедри із 

застосуванням одержаних за період навчання знань. 

Вона повинна засвідчити рівень професійно-теоретичної та технологічної 

підготовки випускників, їх здатність виконувати професійні виробничі функції і 

стандартні завдання фахової агрономічної діяльності. Якщо студент володіє 

інформацією про проведену ним експериментальну науково-дослідну роботу, він 

може використати її для підтвердження і пояснення результатів виробничої діяльності 

господарства – місця його практики. 

Дипломна робота бакалавра повинна відповідати наступним вимогам: 

- робота має бути актуальна для агровиробництва; 

- відповідати інформації щодо реальних умов виробництва з аналітичною оцінкою 

відповідності фактичних технологій прогресивним; 

- наявності наукового пояснення описаних у роботі явищ, процесів, у т.ч. і 

одержаних автором; 

- містити логічні узагальнення та висновки, переконливі аргументи на підставі 

використання математичних критеріїв; 

- мати обґрунтовані практичні рекомендації виробництву; 

- лаконічності формулювань у тексті; 

- у роботі не повинно бути тексту, переписаного з підручників та інших посібників, а 

лише аналіз і посилання на літературні джерела, з яких взяті відповідні матеріали, 

думки, висновки; 

- оформлення роботи має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 «Документація, звіти 

у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; 

- дипломна робота повинна бути написана українською мовою. 

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які повністю виконали 

навчальний план. За достовірність  інформації у дипломній роботі та сформульовані 

висновки і рекомендації відповідає  її автор. 
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РОЗДІЛ 2 

 МЕТА, ЗАВДАННЯ, ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

 

Мета виконання дипломної роботи – систематизація набутих за період 

навчання у ЗВО знань та засвідчення навичок щодо кваліфікованої оцінки 

фактичних технологій у галузі рослинництва і вирішення завдань стандартного 

характеру відповідно до професійного спрямування, пов’язаних з впровадженням 

рекомендованих  технологій у виробництво. 

Основні завдання дипломної роботи: 

- розвиток навичок самостійної роботи, закріплення та поглиблення теоретичних 

і практичних знань; 

- набути вміння систематизувати та аналізувати літературу з питань, що вивчаються; 

- набути вміння формулювати завдання, вибирати методи його виконання і 

шляхи реалізації у конкретних виробничих умовах; 

- демонструвати навички і володіти методикою господарської, екологічної та 

економічної оцінки технологій у рослинництві.  

Конкретні теми дипломних робіт визначають колективи випускових кафедр на 

підставі навчальних програм і тематики їх науково-дослідних робіт, містити 

культуру, яку обрано для аналізу технології її  вирощування і назву господарства [3]. 

Подану кафедрами тематику дипломних робіт розглядає і затверджує Вчена 

рада факультету. Тематика дипломних робіт оновлюються кожен рік на 20 %. 

Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної  роботи, 

узгодивши свій вибір з випусковою кафедрою. Теми дипломних робіт студента за 

його особистою письмовою заявою і поданням відповідної випускової кафедри 

затверджується наказом ректора ЗВО. 

Враховуючи специфіку об’єктів вивчення окремими кафедрами в 

навчальному процесі і при  виконанні ними науково дослідної роботи, тематика 

дипломних робіт бакалавра з агрономії може бути присвячена поглибленому 

вивченню і розв’язанню наступних питань у межах узагальненої теми:  

- аналіз систем землеробства або окремих його ланок у конкретному 

господарстві,  

- аналіз сортів і гібридів польових, овочевих і плодових культур, їх адаптивності 

до умов господарства; 

- аналіз строків, норм та способів сівби (садіння) польових і овочевих культур та 

їх впливу на врожайність залежно від умов вирощування; 

- аналіз застосування добрив, біопрепаратів, препаратів для захисту рослин від 

стресів та їх впливу на врожайність;  

- аналіз конструкцій насаджень плодових культур та їх впливу на врожайність; 

- аналіз ефективності систем захисту сільськогосподарських культур в умовах 

конкретного господарства. 
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РОЗДІЛ 3 

 СТРУКТУРА, МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ  

ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ  ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ  

 

3.1 Структура дипломної роботи 

 

У разі виконання дипломної роботи, пов’язаної з аналізом передового 

досвіду («аналіз господарства»), узагальнена тема дипломної роботи бакалавра, 

яка засвідчує його фахову підготовку, буде мати приблизно таку назву «Аналіз 

системи землеробства і технології вирощування сільськогосподарської культури 

(конкретно вказується сільськогосподарська культура) в умовах конкретного 

господарства (вказується конкретне господарство, район та область його 

розташування)».  

Структура і зміст розділів такої роботи мають бути наступними:  

Титульний аркуш 

Завдання для виконання роботи 

РЕФЕРАТ 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Народногосподарське значення, ботаніко-біологічні особливості культури 

1.2 Новітні технології вирощування культури (інтенсивна, інтегрована) 

РОЗДІЛ 2 ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ГОСПОДАРСТВА ТА 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

2.1 Місце розташування господарства та стан розвитку найближчого 

населеного пункту 

2.2 Характеристика ґрунту 

2.3 Кліматичні та агрометеорологічні умови 

2.4 Методика проведення спостережень і обліків при виконанні роботи 

РОЗДІЛ 3 АГРОЕКОНОМІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГОСПОДАРСТВА 

3.1 Структура земельних угідь, посівних площ та системи сівозмін в 

господарстві  

3.2 Система  обробітку ґрунту під досліджувану культуру 

3.3 Система удобрення ґрунту під культуру 

3.4 Сівба 

3.5 Система захисту посівів культури від шкідливих організмів   
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3.6 Меліоративні заходи 

3.7 Аналіз фактичного та дійсно можливого (біологічного) врожаю за 

елементами його структури 

3.8 Оцінка економічної та енергетичної ефективності вирощування культури 

РОЗДІЛ 4 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУРИ 

РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 

 

Якщо дипломна робота науково-дослідного напряму, тобто містить аналіз 

результатів наукових досліджень студента, то тема дипломної роботи буде 

приблизно такою: «Оцінка впливу елементів технології (конкретно яких) 

вирощування (чи зберігання) сільськогосподарської культури (вказують культуру) 

в умовах певного господарства (вказують господарство, район, область його 

розташування». При цьому структура розділів 1, 2 та 3 зміниться і орієнтовно 

матиме наступний вигляд:  

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Народногосподарське значення, ботаніко-біологічні особливості культури 

1.2 Аналіз літературних джерел щодо досліджуваного питання 

РОЗДІЛ 2 УМОВИ, МЕТОДИКА ТА АГРОТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Місце розташування господарства та стан розвитку найближчого 

населеного пункту  

2.2 Характеристика ґрунту дослідної ділянки 

2.3 Кліматичні та агрометеорологічні умови 

2.4 Схема досліду та методика проведення спостережень і обліків при 

виконанні роботи  

2.5 Агротехніка вирощування культури в польовому досліді 

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

3.1 Структура земельних угідь, посівних площ та системи сівозмін в 

господарстві  

3.2 Аналіз результатів отриманих експериментальних даних  

3.3 Оцінка економічної та енергетичної ефективності досліджуваних 

елементів технології 

Інші розділи дипломної роботи наукового напрямку такі самі, що в роботі з 

аналізу господарства. 
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3.2 Методика виконання і оформлення окремих розділів дипломної 

роботи  

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ містить інформацію: про допуск завідувачем кафедри 

роботи до захисту (вказується дата попереднього захисту); про вид роботи, її тему 

та шифр; про виконавця, керівника, консультантів, нормоконтролера. Розміщення 

інформації на титульному листі наведено в додатку А.  

У шифрі дипломної роботи замість позначок ХХХ студент повинен 

написати три останні цифри своєї залікової книжки (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Шифри дипломної роботи залежно від форми навчання студентів  та 

кафедри, на якій виконана робота 

Умова Шифр 

Денна форма навчання, кафедра рослинництва 13 РСД. ХХХ. 000 000 ПЗ 

Заочна форма навчання, кафедра рослинництва 14 РСД. ХХХ. 000 000 ПЗ 

Денна форма навчання, кафедра хімії та біотехнологій 13 ХБД. ХХХ. 000 000 ПЗ 

Заочна форма навчання, кафедра хімії та біотехнологій 14 ХБД. ХХХ. 000 000 ПЗ 

Денна форма навчання, кафедра технології переробки 

та зберігання продукції сільського господарства 
13 ТПД. ХХХ. 000 000 ПЗ 

Заочна форма навчання, кафедра технології переробки 

та зберігання продукції сільського господарства 
14 ТПД. ХХХ. 000 000 ПЗ 

  

Завдання для виконання роботи розміщують безпосередньо після 

титульного листа. Це єдиний лист в дипломній роботі, що містить інформацію на 

зворотній стороні сторінки. В завданні (на першій сторінці) вказують: 

- дату видачі завдання (за підписом завідувача кафедри), 

- номер групи, прізвище та ініціали студента, 

- номер і дату наказу по Університету про затвердження теми, 

- дату здачі студентом закінченої роботи до деканату факультету АТЕ (термін 

здачі роботи – не пізніше, ніж за 10 діб до її захисту), 

- у вихідних даних вказують, де була взята первинна інформація, за якою 

виконувалася робота: чи то власні дослідження за певний період у певному 

господарстві, чи дані, що отримані в господарстві (вказати, за який період), 

- наводять завдання, тобто перелік питань, які підлягали розробці в дипломній 

роботі, 

- вказують консультантів з розділів дипломної роботи, що назначені та 

затверджені розпорядженням деканату. 
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На другій (зворотній) сторінці завдання розміщують: 

- календарний план, де вказують назви розділів дипломної роботи, запланований 

приблизний об’єм роботи, термін її виконання за підписом керівника, 

- дати видачі-прийняття завдання і календарного плану, підписані керівником та 

студентом. 

Зразок оформлення завдання наведено в додатку Б.  

 

РЕФЕРАТ має бути об’ємом 0,75-1,0 сторінки тексту, набраного на 

комп'ютері. До реферату обов’язково надається УДК. В першому абзаці реферату 

вказують прізвище та ініціали виконавця; тему дипломної роботи; кафедру, на 

якій виконувалась робота; місто, назву ВНЗ, в якому виконано дипломну роботу; 

рік виконання.  

В другому абзаці подають інформацію про об’єм роботи (кількість 

сторінок), кількість розділів, таблиць, рисунків, літературних джерел. Далі стисло 

викладають сутність дипломної роботи. 

Приклад реферату наведено в додатку В. 

 

ЗМІСТ роботи подається на одній або двох сторінках.  Титульний лист не 

нумерується, але враховується в нумерації сторінок. 

Загальний об’єм дипломної роботи повинен бути 60–65 сторінок 

комп’ютерного тексту без додатків. 

Рекомендований об’єм:  

вступ – до 2-3 сторінок;  

розділ 1 (огляд літератури) – до 20 сторінок; 

розділ 2 (ґрунтово-кліматичні умови господарства чи методика досліджень) 

– до 5 сторінок;  

розділ 3 (агроекономічна та організаційна характеристика господарства чи 

аналіз результатів дослідження) – до 20  сторінок;  

розділ 4 (технологічна карта) – 2–3 сторінки;  

розділ 5 (охорона праці) – до 8–10 сторінок;  

висновки і пропозиції виробництву – 2  сторінки. 

 

ВСТУП. У вступі коротко висвітлюється актуальність теми досліджень та її 

значення для народного господарства. Наводяться посівні площі (плодових 

насаджень) і врожайність культури у світі, в Україні. Вказується на досягнення 

окремих господарств при вирощуванні даної культури або вирішенні вказаної 

проблеми. У вступі можна подати короткі історичні відомості про походження 

культури. 
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РОЗДІЛ 1 «ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ». Цей розділ складається з двох або більше 

підрозділів, зміст яких у різних роботах може істотно відрізнятись, оскільки 

залежить від теми та об'єкта (культура, ґрунт тощо) досліджень. 

Спочатку необхідно описати народногосподарське значення культури, 

подати латинську назву культури та ботанічної родини, до якої ця культура 

належить. Далі в стислій формі описати морфологічну будову культури, її 

біологічні особливості. На основі літературних джерел необхідно висвітлити 

вимоги культури до тепла, світла, вологи, ґрунту на різних етапах органогенезу. 

Наступним етапом «Огляду літератури» є описання складових частин 

агротехніки вирощування даної  культури у сучасних умовах в Україні, новітніх 

елементів технології за кордоном (сорти, місце в сівозміні, система обробітку 

ґрунту, система застосування добрив, система захисту від шкідливих організмів).  

У разі виконання дипломної роботи наукового напрямку, наводять 

відомості з літературних джерел щодо стану вивчення питань, які досліджувалися 

в аналогічних ґрунтово-кліматичних умовах. На підставі аналізу цих відомостей 

(результатів вивчення даного питання різними авторами) необхідно зробити 

висновок про доцільність вивчення даного питання в конкретних умовах. 

В цьому розділі автор майже після кожного абзацу робить посилання на 

бібліографічний список.  

 

РОЗДІЛ 2 «ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ГОСПОДАРСТВА ТА МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ» залежно від напряму дипломної роботи (аналіз 

технології вирощування культури в певному господарстві чи наукова) може 

містити від 3 до 5 підрозділів, приблизний зміст яких наведено нижче. 

2.1. Місце розташування господарства та стан розвитку найближчого 

населеного пункту. В цьому підрозділі автор коротко описує місце розташування 

господарства, дає характеристику рельєфу. Також наводить інформацію про 

площу населеного пункту, в якому знаходиться це господарство, загальну 

кількість населення, наявність дитячого садка, школи, бібліотеки, клубу, сільради 

тощо. Тобто, необхідно проаналізувати стан та перспективи розвитку населеного 

пункту. 

2.2 Характеристика ґрунту. Користуючись картами, картограмами та 

іншими матеріалами обстеження ґрунтів вказати, які типи ґрунтів поширені у 

господарстві. У вигляді таблиці 2.1. подають агрохімічну характеристику ґрунтів 

господарства, оцінку ґрунтів за родючістю, виражену у балах [2]. 
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Таблиця 2.1 

Агрохімічна характеристика ґрунту 

 

Номер 

поля 

сівозміни 

Вміст 

гумусу, 

% 

рН 

сольової 

витяжки 

Вміст поживних речовин, 

мг/кг ґрунту Агро-

хімічний 

бал 

ґрунту 

Потенціал 

родючості 

ґрунту, 

ц з.о./га 

легко-

гідролізо-

ваний 

азот (N) 

рухомий 

фосфор 

(Р2О5) 

обмінний 

калій 

(К2О) 

        

        

        

 

В роботі науково-дослідного напряму наводять агрохімічну характеристику 

ґрунту дослідної ділянки. 

 

2.3. Кліматичні та агрометеорологічні умови. У цьому підрозділі спочатку 

коротко інформують про кліматичні та погодні умови зони, в якій проводились 

дослідження. Тобто, слід назвати цю зону, висвітлити питання про найтепліші і 

найхолодніші місяці року, глибину снігового покриву, суму активних температур, 

терміни останніх весняних і перших осінніх приморозків (за багаторічними 

даними), тривалість періоду вегетації, суму опадів, що припадає на вегетаційний 

період, тощо. 

У вигляді таблиць (табл. 2.2 – 2.3) показати середньомісячні температури 

повітря, розподіл опадів протягом року (за даними найближчої метеостанції). Для 

оцінки умов зволоження вегетаційного періоду бажано розрахувати 

гідротермічний коефіцієнт Селянінова (ГТК) і результати подати у табл. 2.4. 

Таблиця 2.2 

Середньомісячна температура повітря, °С 

 

Рік 
Місяць Середньо-

річна 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Середня 

багаторічна 

             

20...              

20...              

Відхилення від середньої багаторічної 

20 ...              

20 ...              
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Таблиця 2.3 

Розподіл опадів 

 

Рік 
Місяць Сума за 

рік 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Кількість опадів, мм 

Середня 

багаторічна  

             

20...              

20 ...              

Відхилення від середньої багаторічної, % 

20 ...              

20 ...              

 

Таблиця 2.4 

Гідротермічні умови вегетаційного періоду (ГТК Селянінова) 

 

Рік 

Місяць За 

вегетацій-

ний період 

04 05 06 07 08 09 10 

Середньобагаторічний ГТК         

20...         

20 ...         

 

Виходячи з даних цих таблиць, слід зробити висновки щодо 

агрометеорологічних умов у роки досліджень, наскільки вони відрізнялись від 

середніх багаторічних та наскільки позитивно або негативно впливали на 

врожайність культури, що досліджувалась. Проведений таким чином аналіз дає 

можливість обґрунтовано пояснити відхилення фактично одержаної врожайності 

від запланованої.  

 

2.4. Схема досліду та методика проведення спостережень і обліків при 

виконанні роботи (науково-дослідний напрям). В цьому підрозділі зазначають 

зону проведення досліджень. Подають методику проведення досліджень із 

обов'язковим зазначенням всіх її основних елементів: схема досліду, розміри 

облікових і захисних частин дослідних ділянок, форми ділянок і їх просторові 
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орієнтації, кількість дерев або дослідних кущів у плодівництві, кількість 

повторностей в досліді, методи розміщення варіантів та повторень, методика 

проведення обліків і спостережень. 

Серед обліків і спостережень за польовими й овочевими культурами 

обов'язковими мають бути: фенологічні спостереження за фазами розвитку, облік 

густоти посівів (польова схожість, продуктивний стеблостій), загальна площа 

листкової поверхні, облік елементів урожаю і його якість. 

У дослідах з плодовими культурами в садах і на ягідниках основними є 

фенологічні спостереження, облік росту рослин і їх плодоношення, облік 

елементів урожаю і його якість. Крім того, вивчають хімічний склад рослин, 

вологість ґрунту і продукції. 

Подаються методи проведення досліджень (визначення показників, обліку 

біологічного врожаю, статистичні методи обробки експериментальних даних 

тощо). 

 

2.5. Агротехніка вирощування культури в польовому досліді (науково-

дослідний напрям). В цьому підрозділі вказують:  

– попередник,  

– сорт (гібрид) досліджуваної культури,  

– систему обробітку ґрунту,  

– норму висіву,  

– строки і способи посіву,  

– систему удобрення і догляду за посівами,  

– систему захисту від шкідливих організмів,  

– спосіб збирання врожаю в польовому досліді. 

 

РОЗДІЛ 3 «АГРОЕКОНОМІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГОСПОДАРСТВА» поділяють на 6–9 підрозділів.  

Виконуючи агроекономічний аналіз системи землеробства, вивчають дві її 

основні ознаки:  

1. Структуру сільськогосподарських угідь, посівних площ та системи 

сівозмін господарства;  

2. Комплекс агротехнічних і меліоративних заходів щодо відтворення 

родючості ґрунту.  

 

3.1. Структура земельних угідь, посівних площ та системи сівозмін в 

господарстві. Під час аналізу структури сільгоспугідь (табл. 3.1) студент повинен 

звернути увагу на розораність земель в господарстві, порівняти її з середньою в 

Україні, в країнах Європи, вказати наскільки вона відповідає агроекологічним 
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вимогам. 

Таблиця 3.1  

Структура сільськогосподарських угідь господарства 

 

Сільськогосподарські угіддя 

Площа по рокам 

20… р. 20…. р. 20…. р. 

га % га % га % 

Всього сільськогосподарських угідь  100  100  100 

 з них:    рілля       

               багаторічні насадження       

    сінокоси та пасовища       

 

 

Аналізуючи структуру посівних площ господарства (табл.3.2) бакалавр 

повинний оцінити відповідність цієї структури нормам зональної системи 

землеробства. При виявленні невідповідності, дипломник може рекомендувати 

змінити структуру за рахунок введення інших культур.  

Таблиця 3.2  

Структура посівних площ господарства 

 

Культура 

Площа по рокам 

20… р. 20… р. 

га % га % 

Рілля (всього)  100  100 

1. Зернові (всього),     

               з них:   озимі     

                            ярі     

2. Технічні (всього),     

               з них:   соняшник     

                          ... ... ...     

                          ... ... ...     

3. Овочеві (всього),      

               з них:  помідори      

                          ... ... ...     

                          ... ... ...     

4. Трави  (всього),     

               з них:  багаторічні     

                           однорічні     

5. Пари     
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Далі студент наводить інформацію про всі існуючі в господарстві 

сівозміни. Після цього необхідно провести коротке обговорення правильності 

чергування культур у сівозмінах, зробити висновки щодо їх відповідності 

агроекологічним нормам та структурі посівних площ господарства.  

Матеріали до виконання цього підрозділу слід шукати в книзі історії полів 

або інших агрономічних звітах про  сівозміни господарства. Оцінюючи 

чергування культур, студент обґрунтовує і вносить у дипломну роботу свої 

пропозиції щодо поліпшення системи сівозмін у господарстві. 

Наприкінці аналізу дають оцінку господарської та економічної ефективності 

системи і визначають за вказаними ознаками її назву.  

 

3.2. Система обробітку ґрунту під досліджувану культуру. Систему 

обробітку ґрунту для досліджуваної культури подають у вигляді таблиці 3.3.  

В таблиці, окрім попередника, відображають заходи обробітку грунту, 

агротехнічні вимоги (перш за все строки, глибина та ін.), що ставляться до 

виконання того чи іншого прийому обробітку ґрунту, наводять склад 

ґрунтообробних машин та агрегатів, які використовують у господарстві.  

 

Таблиця 3.3 

Система обробітку ґрунту під культуру 

 

Система обробітку 

грунту 

Заходи 

(прийоми) 

Агротехнічні 

вимоги 
Агрегати 

Система основного 

обробітку 

   

   

   

Система 

передпосівного 

обробітку 

   

   

   

Система 

післяпосівного 

обробітку 

   

   

   

 

Роблять аналіз системи обробітку ґрунту під культуру, що досліджується, 

(враховуючи ґрунтово–кліматичні умови господарства), а також висновки та 

пропозиції (рекомендації) щодо покращення систем обробітку ґрунту [7–9, 19]. 

 

3.3. Система удобрення ґрунту під культуру, що досліджується.У цьому 

підрозділі аналізують фактичну систему удобрення під культуру в господарстві. 

За даними табл.3.4 розраховують баланс елементів живлення в кг/га. 
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Таблиця 3.4 

Розрахунок балансу елементів живлення при фактичній системі удобрення 

ґрунту в господарстві 

 

Показник 

Поживна речовина 

N P2O5 K2O 
Всього 

NPK 

Фактична врожайність (Уф), т/га … 

Винос елементів живлення 1 т товарної продукції 

і відповідною кількістю нетоварної (В), кг 

Додаток Д  

    

Винос елементів живлення врожаєм (Ву), кг/га 

Ву = В×Уф 
    

Внесено елементів живлення з добривами, кг/га:     

– органічними  
10



Но

Н орг , де  

Но – норма органічних добрив, т/га; 

ω – вміст елемента живлення в 

органічному добриві, % 

    

– мінеральними     

Всього внесено з добривами, кг/га     

Баланс елементів живлення, ± кг/га 

Б = Внесено – Винос 
    

 

Якщо винос елементів живлення більший, аніж внесення їх з добривами, то 

складається негативний баланс елементів живлення, що призведе до зменшення 

потенціалу родючості ґрунту. Тому агроном повинен так планувати систему 

удобрення, щоб мати нульовий (бездефіцитний) або додатній баланс елементів 

живлення. 

Для забезпечення бездефіцитного балансу елементів живлення необхідно 

встановити оптимальні норми добрив, які розраховують балансовим методом. 

Балансовий метод встановлення норм мінеральних добрив за діючою речовиною 

(д.р.) ґрунтується на визначенні виносу елементів живлення із запланованим 

урожаєм і повній компенсації цього виносу з ґрунту і добрив з урахуванням 

коефіцієнтів використання. Приклад балансового розрахунку норм елементів 

живлення наведено в табл. 3.5. 

Якщо в господарстві відсутні органічні добрива і використовується 

мінеральна система удобрення, то п. 8, 9 та 10 вилучають і при розрахунку нестачі 

елементів живлення (п. 11) їх не враховують. 

Після розрахунку норм елементів живлення, які потрібно внести під 

культуру, визначаються з формами мінеральних добрив, їх кількістю у фізичній 

масі, строками і способами внесення залежно від агробіологічних особливостей 

досліджуваної культури, тобто пропонують оптимальну систему удобрення 

культури, що досліджується. Ці дані необхідні для розрахунку економічної 

ефективності вирощування культури.  
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Таблиця 3.5 

Розрахунок норм мінеральних добрив за діючою речовиною під заплановану 

врожайність 

 

Поряд-

ковий 

номер 

Показник 

Поживна речовина 

N P2O5 K2O 

1 Запланований врожай (Уз), т/га  

2 Винос на 1 т зерна і відповідної маси  Додаток Д 

побічної продукції (В), кг    

3 Винос запланованим урожаєм зерна, кг/га: 

Ву = В×Уз 
   

4 Вміст елементів живлення у ґрунті (m), мг/кг Агрохімічний паспорт 

     

5 Запаси елементів живлення у ґрунті, кг/га: 

С = m×3 
   

6 Коефіцієнт використання елементів живлення  Додаток Е 

з ґрунту (Кг), %    

7 Буде використано елементів живлення з ґрунту, 

кг/га:                    Вг = (С×Кг):100 
   

8 Внесено органічних добрив (Но), т/га  

9 Коефіцієнт використання елементів живлення  Додаток Е 

з органічних добрив (Ко), %    

10 Буде використано елементів живлення з 

органічних добрив (Ворг), кг/га: 
10

КоНо
Ворг





, 

ω – вміст елемента живлення в гної, % 

   

11 Нестача елементів живлення, яку потрібно 

внести з мінеральними добривами, кг/га: 

Нм = Ву – Вг – Ворг 

   

12 Коефіцієнт використання елементів живлення з  Додаток Е 

 мінеральних добрив (Кд), %    

13 Потрібно внести елементів живлення з 

мінеральними добривами, кг/га: Н = (Нм×100):Кд  
   

 

3.4. Сівба. В цьому пункті описують сорти (чи гібриди), що вирощують в 

господарстві; способи підготовки насіннєвого матеріалу до сівби тощо.  

Особливу увагу приділяють аналізу строків сівби в господарстві, кількісної 

та вагової норми висіву культури, способу сівби, глибині загортання насіння і т.п. 

 

3.5. Система захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих 

організмів. В цьому підрозділі студенти наводять результати своїх спостережень 

за наявністю бур’янів, шкідників і хвороб на посівах досліджуваної культури, 

детально аналізують їх видовий склад. Потім у вигляді таблиці наводять існуючу 
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в господарстві систему захисту сільськогосподарських культур проти шкідливих 

організмів (табл. 3.6). При цьому вказують вид шкідливого організму, препарати 

біологічного та хімічного походження (його повну назву, норму витрати), а також 

фази розвитку культури під час яких виконують заходи захисту. 

Таблиця 3.6 

Захист _____________________культури в умовах господарства 

 

Шкідливий 

організм 

Препарат, 

норма 

витрати, 

л або кг 

Фаза розвитку культури 

      

Бур’яни        

Шкідники         

Хвороби         

 

Під час аналізу системи захисту звертають увагу на комплексність заходів, 

що є умовою високої їх ефективності. Звертають увагу на здійснення комплексу 

організаційно–господарських та агротехнічних заходів, раціональне й науково 

обґрунтоване застосування сучасного широкого асортименту хімічних та 

біологічних засобів захисту рослин [4]. 

3.6. Меліоративні заходи. Якщо досліджувана культура вирощується на 

зрошенні, то треба вказати спосіб зрошення, фактичні зрошувальні і поливні 

норми і відповідність їх до тих, що рекомендовані [23, 24]. 

3.7. Аналіз фактичного та дійсно можливого (біологічного) врожаю за 

елементами його структури. Дійсно можливий (біологічний) врожай 

встановлюють на основі додатків Ж, К, Л, М, Н за проведеними спостереженнями 

і обліками. Дані про фактичний врожай отримують в господарстві. Результати 

можна подати у вигляді таблиці (табл.3.7). 

Таблиця 3.7 

Фактичний та біологічний врожай досліджуваної культури в господарстві 

у ……. році 

Сорт  

(чи гібрид) 

Елементи структури врожайності Урожай, т/га 

… … … біологічний фактичний 
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Дипломник повинний порівняти біологічний та фактичний врожай, знайти 

причини втрат, запропонувати шляхи їх зменшення. 

 

3.8. Аналіз результатів отриманих даних (у разі виконання наукових 

досліджень). Результати досліджень подають у вигляді таблиць, рисунків, світлин 

та тексту. Кожен отриманий показник досліду має бути ретельно проаналізований, 

з виявленням залежності його змін від досліджуваних і супутніх факторів. 

Особливо велику увагу слід приділяти урожайності, її залежності від 

метеорологічних умов, вологості ґрунту, режиму живлення рослин. Основні дані, 

отримані під час досліду (врожайність, якість урожаю, взаємозв'язок урожайності 

з іншими даними), піддають варіаційно-статистичному обробленню з 

використанням комп'ютерної техніки і розміщують у додатках до дипломної 

роботи. В таблицях, розміщених у тексті дипломної роботи, вказують тільки 

цифрові значення за роками досліджень ( Х , НІР, коефіцієнти кореляції, регресії і 

варіації). 

Після кожної таблиці слід розміщувати пояснювальний текст, який не 

повинен бути простим переказом числових даних таблиці, а має відмічати наявні 

тенденції, розбіжності та закономірності. 

Якщо дипломна робота виконується на кафедрі технології переробки та 

зберігання продукції сільського господарства, цей розділ повинний містити 

наступні підрозділи. 

Характеристика об’єкту зберігання 

У цьому підрозділі наводиться характеристика помологічного чи 

ботанічного сорту заданого продукту та вказуються його особливості, як об’єкта 

зберігання.  

Технологія збирання і транспортування об’єктів зберігання 

Описуються способи і терміни збирання заданої продукції, ступінь 

стиглості при збиранні заданого продукту, що є оптимальним для його тривалого 

зберігання. Характеризується спосіб транспортування заданої продукції (в тарі чи 

без тари), наводиться характеристика тари, яка використовується (згідно з 

стандартами), описується спосіб укладання продукції в тару. При необхідності, 

описується додаткова обробка, яка виконується в полі або в саду, і сприяє 

підвищенню збереженості продукту. Вказується термін доставки сировини з місця 

вирощування до місця зберігання.  

Висновки по розділу. Виконується аналіз даних, описаних у першому розділі 

та прогнозується збереженість заданого продукту.  

Технологія зберігання заданої продукції  

В цьому розділі описується технологія підготовки заданої продукції до 

зберігання, технологія та режими попереднього охолодження (якщо виконується). 

Наводиться повна та докладна характеристика обраних режимів та способів 

зберігання заданої продукції. При зберіганні в РГС та МГС додатково описується 

спосіб створення  регульованого середовища, обладнання, що використовується 
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для його створення, для МГС вказується вид та товщина плівки. При 

застосуванні хімічних способів зберігання описуються препарати, що 

використовують для обробки, та спосіб їх нанесення.  

Висновки по розділу. У висновках наводяться переваги і недоліки обраного 

способу зберігання та пропонуються шляхи усунення недоліків.  

Технологічні розрахунки при зберіганні заданої продукції 

На початку розрахунків будується діаграма надходження та видатків 

продукту при зберіганні (додаток Н). 

Технологічні розрахунки включають наступні етапи: розрахунок вибірки та 

маси об’єднаної проби всієї партії при закладанні продукції і по етапах 

зберігання; визначення товарного ґатунку продукції при закладанні продукції і по 

етапах зберігання; визначення втрати маси продукту за рахунок природного 

убутку по етапах зберігання, визначення кількості технічного браку та 

абсолютного відходу в кінці зберігання.  

Товарна оцінка заданої продукції в кінці зберігання 

За результатами розрахунків оформлюються дві таблиці: «Товарна оцінка 

продукції при зберіганні» і «Ураження продукції мікробіологічними та 

фізіологічними хворобами при зберіганні».  

Наводиться характеристика основного товарного ґатунку продукції в кінці 

зберігання (згідно з стандартами). Описуються виявлені мікробіологічні та 

фізіологічні захворювання продукції. При цьому дається описання хвороби (при 

електронному варіанті роботи можливе фото), причини їх виникнення та заходи 

усунення. 

Висновки по роботі 

У висновках підводиться підсумок виконаної роботи. У ньому повинні 

міститись: оцінка результатів роботи, висновки про виконану роботу, пропозиції 

по використанню отриманих результатів, шляхи і цілі подальшої роботи в цій 

області або обґрунтована недоцільність її продовження. 

Методика технологічних розрахунків при зберіганні плодоовочевої 

продукції наведена у відповідних методичних рекомендаціях кафедри ТПЗПСГ. 

 

3.9. Оцінка економічної та енергетичної ефективності вирощування 

культури. Це останній підрозділ третього розділу, в якому подається економічна 

та енергетична оцінка вирощування культури або економічна та енергетична 

оцінка запропонованих технологічних рішень. Це питання дипломник готує 

самостійно, а при потребі  разом з керівником роботи. 

Для цього користуються методичними вказівками, науковою та довідковою 

літературою з економіки, типовими технологічними картами вирощування 

сільськогосподарських культур тощо [10]. 

Для економічної оцінки доцільно використати загальноприйняті показники 

(врожайність, вартість продукції, виробничі затрати, чистий дохід, собівартість 

одиниці продукції, рівень рентабельності, та оформити їх у вигляді таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Економічні показники технології вирощування культури в господарстві 

 

Показник 
Варіант  

Базова технологія Нова технологія 

Урожайність (У), т/га   

Вартість продукції (ВП), грн./га   

Виробничі затрати (ВЗ), грн./га   

Собівартість (Сб), грн./т   

Чистий дохід (ЧД), грн./га   

Рівень рентабельності (РР), %   

 

Для визначення вартості продукції (ВП) використовують державні 

закупівельні ціни (Ц, грн./т) у рік вирощування культури:  

ВП=Ц ·У, грн./га 

Суму виробничих затрат на 1га можна одержати з річних звітів 

господарства або вирахувати, користуючись типовими технологічними картами та 

нормативними затратами. 

Показник чистого доходу (ЧД) визначають як різницю між вартістю 

продукції (ВП) з 1 га і сумою виробничих затрат (ВЗ, грн./га):  

ЧД = ВП–ВЗ, грн./га. 

Розрахунок собівартості 1т продукції (Сб) одержують діленням виробничих 

затрат (ВЗ) на врожайність (У) з 1га:    

Сб = ВЗ/У, грн./т. 

Рівень рентабельності (РР) вираховують як частку від ділення чистого доходу 

(ЧД) з 1 га на суму виробничих затрат (ВЗ) з 1 га, помноживши результат на 100:  

РР=ЧД/ВЗ х 100, % 

Після аналізу економічної ефективності роблять висновок про доцільність 

вирощування даної культури у даних конкретних умовах господарювання або про 

доцільність даної технології. 

Для запропонованих технологічних рішень, які ще не були апробовані на 

практиці, можливо лише передбачати прибавку врожаю. Тому у таких випадках 

може йти мова про те, яка прибавка врожаю вже робить рентабельним ту чи іншу 

новацію. Наприклад, додаткові затрати на застосування препарату АКМ у 

технології вирощування пшениці озимої складають 47 грн. на 1 га. За 

закупівельної ціни 1500 грн./т прибавка врожаю у 0,5 ц з 1 га вже окупить 

застосування цього препарату. Літературні дані свідчать, що прибавка врожаю від 

застосування АКМ може сягати від 2 до 16 ц/га. Виходячи з цього, можна 

впевнено рекомендувати такий технологічний прийом, як обробка насіння 

препаратом АКМ.  
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Енергетичний критерій має переваги перед вартісним, так як не 

залежить від політики ціноутворення і кон’юнктури ринку, дозволяє виражати 

енерговитрати на виробництво сільськогосподарської продукції в єдиних 

одиницях – джоулях, точніше відбиває технологічний і технічний рівень у різних 

галузях. Порівняння енергії, акумульованої в урожаї, із сукупною енергією, 

затраченою на вирощування і збирання врожаю, дає змогу більш об'єктивно 

оцінити технологію вирощування сільськогосподарських культур.  

Співвідношення валової енергії врожаю (ВЕ) і кількості сукупної 

антропогенної енергії, затраченої на його вирощування (ΣEа), прийнято називати 

енергетичним коефіцієнтом (Ек) вирощування культури: Ек = ВЕ/ΣE. 

Енергетичні показники технології вирощування культури подають у табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Енергетичні показники технології вирощування культури 

 

Показник Варіант  

Базова 

технологія 

Нова 

технологія 

Витрати сукупної антропогенної енергії на 1 га (ΣEа), МДж   

Вихід валової енергії з 1 га (ВЕ), МДж   

Енергетичний коефіцієнт (Ек)   

 

При визначенні затрат сукупної енергії на вирощування культури роблять 

розрахунки її по кожному прийому вирощування (лущення стерні, енергоємність 

добрив та їх внесення, оранка, весняне вирівнювання ґрунту, передпосівна 

культивація, сівба, догляд за посівами, збирання врожаю, доочищення зерна 

тощо). Для цього визначають також вміст енергії у пальному, мастилі, насінному 

матеріалі, гербіцидах, інсектицидах, фунгіцидах, десикантах, дефоліантах; 

енергетичність агрегатів, транспортних засобів, праці механізаторів тощо. 

Підсумок їх і є показником затрат сукупної енергії при вирощуванні культури:  

ΣEа = Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5 + Е6 + Е7 + Е8 + Е9, 

де ΣE – затрати сукупної антропогенної енергії, Е1 – затрати енергії на 

основні засоби виробництва, Е2 – затрати енергії на паливо і мастила, Е3 – затрати 

енергії на добрива, Е4 – затрати на воду, Е5 – затрати енергії на насіння, розсаду; 

Е6 – затрати на пестициди, Е7 – затрати енергії живої праці, Е8 – затрати енергії на 

ручний інвентар, Е9 – затрати електроенергії (все виражають у МДж/га). 

 

Розрахунок затрат сукупної антропогенної енергії на 1 га посівів 

Щоб розрахувати затрати сукупної антропогенної енергії для отримання 

врожаю з 1 га посівів, використовують технологічні карти вирощування культури 

(Додаток Т). Ці затрати складаються з: 

– затрат енергії на основні засоби виробництва. Затрати сукупної енергії, 

що переноситься на продукцію машинами та обладнанням, визначаються як 
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добуток маси машини (m, кг) на час роботи (t, год) та на енергетичний 

еквівалент машини (е, МДж/год · кг): Е1 = m · t · е. 

Масу машини або обладнання та їх енергетичний еквівалент знаходять у 

довіднику, час роботи знаходять у технологічній карті вирощування культури; 

– затрат енергії на добрива, воду, насіння, розсаду, пестициди. Види і 

кількість органічних, мінеральних добрив, пестицидів, кількість води для поливу 

та висіяного насіння беруть з технологічної карти вирощування культури. Затрати 

сукупної енергії розраховують, перемножуючи кількість затрачених добрив, води, 

насіння, пестицидів на їх енергетичні еквіваленти (за довідниками); 

– затрати енергії живої праці. Загальні затрати енергії живої праці 

складаються з праці всіх категорій робітників, які задіяні у виробництві продукції 

даної культури. При цьому враховується час їхньої праці та енергетичний 

еквівалент кожної категорії працівників (за довідниками). Оскільки складність та 

інтенсивність праці достатньо точно враховується в її оплаті, то доцільно повні 

витрати енергії на відтворення робочої сили спочатку визначити для працівника 

певної категорії. Для інших категорій робітників їх можна визначити множенням 

отриманої величини на коефіцієнт редукції праці, встановлений за 

співвідношенням розмірів тарифних ставок. Так, наприклад, енергоємність 

1 години роботи допоміжних працівників становить 70% від енергоємності 

роботи тракториста; 

– затрати енергії на ручний інвентар. Для визначення затрат сукупної 

енергії на ручний інвентар (Е8) його масу  (m, кг) слід помножити на час 

експлуатації (t, год) та на його енергетичний еквівалент (е):  

Е8 = m · t · е; 

– затрат електроенергії. Для розрахунку затрат електроенергії слід 

урахувати всі технологічні операції з використанням електродвигунів. По кожній 

операції час роботи агрегату (t, год) помножують на потужність електродвигуну 

(Р) та на енергетичний еквівалент електричної енергії (е):  

Е9 = t · Р · е. 

 

Розрахунок енергії, що накопичена господарсько-цінною частиною 

врожаю  

Вміст валової енергії (ВЕ), що накопичена врожаєм, визначається 

множенням урожайності товарної продукції (У, кг/га) на середній коефіцієнт 

вмісту сухої речовини (К) та на Езаг – вміст загальної енергії у 1 кг сухої речовини 

культури: 

ВЕ = У · К · Езаг 

 

Розрахунок енергетичного коефіцієнта 

Як уже зазначалося, енергетичний коефіцієнт – це відношення валової 

енергії врожаю (ВЕ)  до кількості сукупної антропогенної енергії (ΣEа), затраченої 

на його вирощування:  
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Ек = ВЕ/ ΣEа. 

Добрим є результат, коли Ек > 1, оскільки це свідчить, що виробництво 

культури за даною технологією є енергетично вигідним. 

 

РОЗДІЛ 4 «ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ ДОСЛІДЖУВАНОЇ КУЛЬТУРИ». 

Після аналізу всіх агротехнічних прийомів вирощування культури надається 

технологічна карта за відповідною формою (додаток Т). 

 

РОЗДІЛ 5 «ОХОРОНА ПРАЦІ». У цьому розділі коротко подається інформація 

про стан охорони праці на дослідному полі або в господарстві, техніки безпеки, 

виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежних заходів. 

Завдання на розділ  видається викладачем - консультантом кафедри охорони 

праці та безпеки життєдіяльності  після одержання студентом основного завдання 

на дипломне проектування від керівника дипломного проектування і, звичайно, 

повинно бути пов'язане з підприємством, на якому проходила переддипломна 

практика, технологією виробництва обраної сільськогосподарської культури. 

Завдання видається в години консультацій за розкладом кафедри. Тематика 

розділу може бути типова (табл. 3.10) або індивідуальна, у випадку її 

обґрунтування.  

Таблиця 3.10 

 Структура розділу 5 «Охорона праці» 

 

Напрям роботи 
Рекомендована структура розділу (наведена нумерація 

передбачає що розділ має порядковий номер 5) 

Технологічний 5. ОХОРОНА ПРАЦІ 

5.1. Аналіз умов праці (або організації охорони праці, стану 

охорони праці) на підприємстві 

5.2. Вимоги безпеки при вирощуванні… (при виконанні робіт) 

5.3. Основні заходи та засоби  забезпечення безпеки окремих 

видів робіт 

Дослідницький 5. ОХОРОНА ПРАЦІ  

5.1. Вимоги безпеки при застосуванні технології  

5.2. Основні заходи та засоби  забезпечення безпеки окремих 

видів робіт 

 

Зміст повинен бути коротким (обсяг 8-10 друкованих сторінок формату А4), 

без повторення даних, висвітлених в інших розділах роботи. 

Розділ оформляється окремою главою, озаглавленою "Охорона праці". 

Метою виконання розділу є аналіз існуючого стану охорони праці, забезпечення 

безпечних умов праці, а також  обґрунтування шляхів та засобів покращення 

існуючого рівня екологічної безпеки виробництва. Виконаний розділ разом із 

списком використаної літератури надається викладачеві-консультантові для 
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перевірки. Усі чорнові записи із зауваженнями консультанта студент повинен 

зберігати і пред'являти консультанту при кожній наступній консультації, а також 

перед перевіркою готової роботи. Після перевірки студент вносить виправлення 

згідно із зауваженнями, оформлює остаточний варіант розділу і знову надає  його 

консультанту разом з повністю оформленим титульним аркушем дипломної 

роботи для підписання не пізніше ніж за 10 днів до моменту захисту. 

Після першої консультації з консультантом (викладачем кафедри "Охорони 

праці та безпеки життєдіяльності") студент акцентує свою увагу на тих чинниках 

виробничого середовища, які притаманні технологічному процесу виробництва 

заданої сільськогосподарської культури. 

 

Рекомендації щодо змісту окремих частин розділу 5 

5.1 Аналіз умов праці. Цей підрозділ присвячується аналізу умов праці на 

окремому робочому місці. 

Мета аналізу  - виявити шкідливі і небезпечні виробничі чинники, якими 

характеризується технологічний процес. 

Умови праці в рослинництві визначаються рівнем механізації процесів 

вирощування; машинами, що використовуються; культурою, що вирощують, 

технологією її вирощування, а також організацією праці.  

Аналіз умов праці рекомендується викладати наступним чином. 

1. Вид роботи (процесу, операції), обладнання, професії працюючих, які 

виконують роботу. 

2. Перелік потенційно небезпечних та шкідливих виробничих чинників за 

групами у відповідності із класифікацією за ГОСТ 12.0.003 та джерела цих 

чинників. Вказуються найнебезпечніші стадії виробництва, оцінюються 

можливість аварійних ситуацій, їхній характер і наслідки. 

Небезпечні і шкідливі виробничі чинники 

Показники токсичних речовин (гранично допустима концентрація (ГДК) 

або орієнтовний безпечний рівень впливу (ОБРВ) у повітрі робочої зони і 

атмосферному повітрі, клас небезпеки), а також характер впливу на людину [29–

35, 38, 53] наводяться у вигляді таблиці 3.11.  

Таблиця 3.11 

Характеристика токсичних властивостей хімічних речовин 

Речовина ГДК, мг/м3 Клас небезпеки 
Характер впливу на 

людину 

    

    

Вказують основні правила безпечної роботи зі шкідливими речовинами 

(порядок їх одержання, зберігання, використання і  роботи з ними). 

 

5.2. Аналіз організації робіт з охорони праці. В цій частині надається 

порядок допуску, навчання з охорони праці, проведення  інструктажів, медичні 
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огляди. Спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, які встановлюються 

для виконання окремих операцій технологічного процесу. Пільги і компенсації за  

роботу у шкідливих умовах праці. 

 

5.3. Аналіз стану охорони праці на підприємстві. У цьому підрозділі на 

основі зібраного на переддипломній практики матеріалу аналізують стан 

виробничого травматизму і захворюваності, основні причини травматизму; 

планування і фінансування заходів з охорони праці; стан умов праці та наявність 

колективних договорів на поліпшення умов праці; забезпеченість і використання 

колективних та індивідуальних засобів захисту. 

 

5.4. Вимоги безпеки при виробництві продукції рослинництва, 

садівництва, плодівництва, овочівництва тощо. В цей частині розділу 

відповідно до НПАОП «Правила охорони праці у сільськогосподарському 

виробництві» наводяться вимоги щодо безпечного ведення робіт при застосуванні 

технології. За завданням викладача передбачається розробка інструкції з охорони 

праці для працівника з виконання робіт, підбір засобів індивідуального захисту  

працівників, окремі організаційні рішення тощо. 

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ. Цей розділ є підсумком виконаної 

дипломної роботи, суть якої повинна бути зрозумілою без читання основного 

тексту роботи. Висновки повинні охоплювати результати досліджень, 

спостережень, аналізу і бути сформульовані конкретно, в логічній послідовності, 

лаконічно у вигляді окремих пунктів. При цьому користуються не загальними 

фразами, а посилаються на цифрові дані, що наведені в роботі. За найбільш 

цінними та істотними висновками формулюють пропозиції для впровадження у 

виробництво. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ –  це перелік літературних джерел, на які 

автор робить посилання в дипломній роботі. Їх повинно бути не менше 25-30 

назв, куди включено монографії, методичну і довідкову літературу та обов'язково 

статті з періодичних наукових видань. Бібліографічний список складають в 

алфавітному порядку згідно з вимогами, наведеними у п. 4.7 (стор. 32). 

 

ДОДАТКИ. У додатках подають таблиці врожайності з кожного варіанта 

досліду у повторностях, матеріали статистичної обробки даних врожайності та 

інший допоміжний матеріал, необхідний для повноти текстової частини (таблиці 

допоміжних цифрових даних, протоколи та акти випробувань, акти про 

впровадження у виробництво, тощо).  
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РОЗДІЛ 4.  

 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ  

 

4.1. Вимоги до дипломної роботи 

 

Загальними вимогами до дипломної роботи є: чіткість і лаконічна 

послідовність викладення матеріалу, переконливість аргументації; точність 

формулювань, що унеможливлює неоднозначне тлумачення; конкретність 

викладення результатів роботи; обґрунтованість висновків, рекомендацій, 

пропозицій. 

Не рекомендується застосовувати складні речення та звороти. Термінологія, 

що використовується у тексті, повинна відповідати встановленій стандартами, а за 

їхньої відсутності - загальноприйнятій в науково-технічній літературі. 

Не дозволяється застосовувати: різні науково-технічні терміни для одного й 

того ж поняття (синоніми); іноземні слова і терміни при наявності рівнозначних 

слів і термінів в українській мові; індекси стандартів ДСТУ, ГСТУ, СТП, СТТУ 

без реєстраційного номера; математичні знаки без цифр, наприклад, > (більше або 

рівно), < (менше або рівно), = (рівно), # (нерівно), знаки % (відсоток) тощо. 

Скорочення слів у тексті, як правило, не дозволяється. Винятком є 

загальноприйняті скорочення. Наприклад, центнер (ц), тонна (т), грам (г), 

кілограм (кг), гектар (га), градус за Цельсієм (°С), тощо. 

Абсолютні значення врожайності в ц/га або г/м наводять з точністю до 

десятих, наприклад, 4,8 ц/га або 600,5 г/м2. Якщо врожайність перевищує 100 ц/га, 

то абсолютне значення заокруглюють до цілого числа. Відносні значення 

виражають у відсотках без десятих частин, наприклад, 18 %.  

Автор дипломної роботи несе персональну відповідальність за 

достовірність наведених даних та якість їх оформлення. Дипломна робота 

повинна давати повну та об'єктивну інформацію про виконану студентом роботу, 

продемонструвати його вміння кваліфіковано вирішувати поставленні завдання. 

Оптимальний об’єм текстової частини дипломної роботи 60-65 сторінок 

комп'ютерного набору. До загального обсягу дипломної роботи не входять 

додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають 

площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи 

підлягають суцільній нумерації.  
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4.2. Оформлення текстової частини 

 

Дипломні роботи необхідно оформлювати згідно вимог Держстандарту 

України, які викладені в Бюлетні ВАК [26]. 

Текстова частина роботи виконується на одній стороні аркушів формату А4 

(210 x 297 мм), акуратно, без виправлень. Текст необхідно розмішувати на аркуші, 

дотримуючись таких розмірів полів: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – не менше 

20 мм; праве – не менше 10 мм. Щільність тексту повинна бути однаковою, на 

сторінці повинно бути 30 рядків. Висота шрифту Times New Roman текстового 

редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. 

Текстова частина дипломної роботи містить титульний аркуш (додаток А), 

завдання на роботу (додаток Б), реферат (додаток В), зміст, основну частину, 

висновки та пропозиції, список використаної літератури, додатки. 

Зміст тексту ділиться на розділи, підрозділи, пункти. Кожний розділ 

починається з нового аркуша (сторінки), підрозділи і пункти записуються з абзацу. 

Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами без 

крапки у кінці. Вступ і висновки не нумеруються.  

Заголовки структурних частин дипломної роботи («ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ») пишуться симетрично до тексту (по 

центру рядка) великими літерами жирним шрифтом. Номер розділу ставлять після 

слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують 

великими літерами заголовок розділу без крапки наприкінці. Якщо заголовок 

розділу складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапками. Відстань від 

заголовка розділу до тексту, а також від заголовка пункту від попереднього тексту 

повинна дорівнювати 3–4 інтервалам.  

Підрозділи нумеруються в межах розділу. Номер підрозділу складається із 

номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера 

підрозділу крапка не ставиться, наприклад, 1.3 (третій підрозділ першого розділу). 

Заголовки підрозділів пишуться жирним шрифтом з нового рядка малими 

літерами з першою великою з абзацного відступу. Абзацний відступ повинен 

дорівнювати 1,27 см. Підкреслювати заголовки і переносити в них слова за 

складами не дозволяється. Крапки в кінці заголовків не ставляться.  

Номер пункту складається із номерів розділу, підрозділу і пункту, 

розділених крапками і без крапки в кінці. Наприклад, 1.1.2 (другий пункт першого 

підрозділу, першого розділу). 

Сторінки текстової частини нумеруються арабськими цифрами. Номер 

ставиться у правому верхньому куті аркуша, без крапки в кінці. 

Перші дві сторінки не нумеруються (титульний аркуш і завдання), 

нумерація починається з третьої сторінки. На ній проставляють цифру 3. 

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, фотографії) і таблиці, які розміщені 

на окремих сторінках текстової частини, входять в загальну нумерацію сторінок. 
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Якщо розміри ілюстрації чи таблиць більші за формат А4, їх враховують як 

одну сторінку і розмішують у додатку. 

 

4.3. Формули 

 

Формули та умовні позначення розміщують у тексті безпосередньо після 

посилань на них, посередині сторінки, їх щільність повинна бути приблизно 

такою ж, як щільність основного тексту. Вище і нижче кожної формули або 

рівняння слід залишати не менше одного вільного рядка. 

Формули нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер 

ставлять з правого боку аркуша на рівні формули в круглих дужках, наприклад 

Н =  К·m·100/ПП      (4.1) 

де     Н — норма висіву, кг/га; 

К — норма висіву, млн. шт./га схожих насінин; 

m — маса 1000 насінин, г;  

ПП — посівна придатність, %. 

Значення символів і числових коефіцієнтів формул повинні наводитись 

безпосередньо під формулою у послідовності запису в формулі. Значення 

кожного символу і числового коефіцієнта записується з нового рядка. Перший 

рядок пояснення починають зі слова "де" без двох крапок після нього. Перенести 

формули чи рівняння  на  наступний рядок  дозволяється  тільки на  знаках  

виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. 

Усі розрахунки, наведенні в тексті, повинні виконуватися в одиницях 

міжнародної системи (СІ). 

Одиниці вимірювання ставлять після цифрових значень. Наприклад, 20 м; 

30 мм; 24 Па. Причому не допускається, щоб цифрове значення було в одному 

рядку, а його одиниця вимірювання – в наступному. Якщо в тексті наводиться 

низка цифрових значень однієї розмірності, то одиниці фізичної величини 

вказуються після останньої цифри. Наприклад, 30, 40, 50 мм; 10х10х30 мм. Числа 

з розмірністю пишуться цифрами, а без розмірності – словами. Наприклад, "натяг 

- не більше 10 мм"; "заміри повторити п'ять разів". 

Абстрактні числа до дев'яти в тексті пишуть словами, більше дев'яти -

цифрами. Наприклад, "п'ять профілограф", "10 виступів". Дробові значення 

пишуться цифрами, наприклад, "1/4 допуску". 

Порядкові чисельники пишуться лише цифрами з відмінковим закінченням. 

Наприклад, 10-та крива; 21-й день. При декількох порядкових чисельниках 

відмінкове закінчення погоджується з останнім з них. Наприклад, 2, 3 і 5 графіків. 

Кількісні чисельники пишуться без відмінкових закінчень. Наприклад, "на 5 

листах", "у 20 випадках". 

Дати пишуться за таким зразком: 11 лютого, 80-ті роки, у 20-х роках. 

При вказуванні меж (від — до) ставлять тире, наприклад, НІР 1,2—1,8. 
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4.4. Ілюстрації 

 

Ілюстрації виконуються за допомогою комп'ютера або чорною тушшю, або 

чорнилом (пастою) на білому папері, міліметровці або кальці. Калька повинна 

бути наклеєна на аркуш. Дозволяється на одному аркуші розміщати декілька 

ілюстрацій. Ілюстрації розміщуються безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути 

посилання у тексті. 

Розмір ілюстрацій не повинен перевищувати розмір формату АЗ 

(297x420 мм). Фотографії розмішуються на стандартних аркушах. 

Усі ілюстрації нумерують послідовно в межах розділу арабськими цифрами 

і позначають словом "Рис.". Номер рисунка складається з номера розділу і 

порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад, рис. 2.1 (перший 

рисунок другого розділу). 

Ілюстрації повинні мати назву, яка записується під ілюстрацією в один 

рядок з номером, наприклад, "Рис. 3.1. Схема розміщення..." 

 

4.5. Таблиці 

 

Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Кожна 

таблиця повинна мати назву, яку пишуть жирним шрифтом та розміщують над 

таблицею і друкують симетрично до тексту (по центру). Слово "Таблиця" і її 

номер пишуть курсивом та розміщають з правого боку над заголовком таблиці. 

Таблиці нумерують аналогічно ілюстраціям. Рисунки і таблиці розміщують після 

першого згадування про них у тексті. 

Таблиця складається із заголовка і рядків, боковика та граф. Графи мають 

заголовки (підзаголовки). Висота рядків таблиці - не менше 8 мм.  

Заголовки граф і рядків таблиць слід писати з великих літер, підзаголовки - з 

малих, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони 

самостійні. Ділити головки таблиць по діагоналі не дозволяється. Графу "№ п.п." 

в таблицю не вводять. 

Таблицю з великою кількістю рядків переносять на наступну сторінку. В 

такій таблиці після заголовка слід давати рядок нумерації граф. Цей рядок 

переносять і на наступну сторінку. При переносі таблиці з правого боку пишуть 

"Продовження табл." з позначенням її номера (наприклад, як в табл..4.1 в даній 

методичці). 

Якщо таблиця текстова і текст у графах повторюється, то після першого 

повторення ставлять лапки, у випадку, коли запис в графі із одного слова, або 

"те ж", а при наступному повторенні — лапки, якщо запис у графі із кількох слів. 

Замість цифр, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, 

ставити лапки не дозволяється. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку не 

наводять, то ставлять прочерк. 
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4.6. Посилання в тексті на формули, таблиці, літературні джерела 

 

Посилання в тексті на формули і рисунки оформляють у круглих дужках, 

наприклад, у формулі (2.1), (рис. 3.1). 

При посиланні на рисунок чи таблицю пишеться слово "рисунок" , 

"таблиця" відповідно, якщо вони не мають номера і скорочено, якщо має номер, 

наприклад, табл. 1.2. У повторних посиланнях на ілюстрації і таблиці слід писати 

скорочено, див. табл. 1.3, див. рис. 1.2. 

Посилання в тексті на літературні джерела слід зазначити порядковим 

номером за переліком літературних джерел, виділеним двома квадратними 

дужками. Є кілька варіантів посилань, наприклад: 

– Аналогічні результати наведені в працях Б.М. Євтушенка [5];  

– М.С. Назаренко [12] зазначає...; 

– На основі проведених досліджень К.М. Пархоменком [16] встановлено… 

– У літературі [2, 4, 14] наведені дані щодо впливу...; 

– Праці Г.С. Кияка [8, 9, 10] мають велике значення для...; 

– На основі цілого ряду досліджень [5-9, 21, 23]... . 

Якщо цитується інший автор, то в посиланні на літературне джерело слід 

вказати сторінку, на якій знаходиться цитата: [12, с. 35]. 

У бібліографічному списку літературні джерела розміщують в алфавітному 

порядку. Номер джерела, вказаного у посиланні, повинен відповідати його номеру 

у списку використаної літератури. Вимоги до оформлення списку використаної 

літератури наведені в підрозділі 4.7. 

 

 

4.7. Оформлення списку використаної літератури 

 

Бібліографічний список складають в алфавітному порядку згідно вимог, 

наведених у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, 

який наводять у дипломній роботі 

 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

1 2 

Книги:  

один автор 

1. Андріяш В. Державна етнополітика України в умовах глобалізації. 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 328 c.  

2. Краснова М. В. Договори в екологічному праві України : навч. посіб. 

/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Алерта, 2012. 216 с.  

3. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : 

Талком, 2016. 340 с. 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 

два автори 1. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с.  

2. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2016. 102 с.  

3. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною 

організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІПЛЮС, 2015. 

212 с. 

три автори 1. Комаров В. В., Світлична Г. О., Удальцова І. В. Окреме провадження 

: монографія / за ред. В. В. Комарова. Харків : Право, 2011. 312 с.  

2. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани 

студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. 

Харків : ХНПУ, 2015. 338 с.  

3. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія 

економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с. 

чотири автори 1. Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Мороз С. В., Малиновська К. А. 

Укладення трудового договору: теоретико-прикладне дослідження : 

монографія. Харків : Юрайт, 2013. 288 с.  

2. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. 

Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с.  

3. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. 

Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2015. 84 с. 

без автора 1. Антологія української літературно-критичної думки першої 

половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904 

с.  

2. Експлуатація і технічне обслуговування газорозподільчих станцій 

магістральних газопроводів / заг. ред. А. А. Руднік. Київ, 2003. 370 с. 

Багатотомний 

документ 

1. Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин 

(голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. Київ : Наук. думка, 

2005. Т. 9. 944 с.  

2. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і 

практика : у 3 кн. Київ : Ін Юре, 2007. Кн. 1 : Теоретичні засади та 

історія української кримінології. 424 с. 

Матеріали 

конференцій, з’їздів, 

симпозіумів 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: 

порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932- 1933 років: втрати 

української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 

жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

 2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. 

Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : тези 

доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). 

Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 

Статті із 

продовжуваних та 

періодичних видань 

1. Кобильник В. Порівняльний метод як основа політологічного 

дослідження. Збірник наукових праць «Політологічні студії». 2011. № 

2. С. 54–65. 

 2. Загірняк М., Костенко А. Про користування можливостями 

міжнародної бази даних Scopus. Вища школа. 2017. № 5–6. С. 48–55. 

Законодавчі та 

нормативні документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.  

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145- VIII. Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10– 22. 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 

Архівні документи Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника 

НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

Стандарти 1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 

збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. 

(Інформація та документація).  

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 

(ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04- 01]. Вид. офіц. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

Дисертації  Євдоченко О.О. Європейське бізнес-середовище в розвитку 

міжнародної економічної діяльності : дис... канд. екон. наук : 08.05.01 / 

Київський національний економічний ун-т. Київ, 2005. 235 с.  

Автореферати 

дисертацій 

Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і 

роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. 

наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с.  

Авторські свідоцтва А.с. 1389634 СССР. Регулятор напряжения / В.Д. Дудышев и др. 

№3936582; заявл.11.06.85; опубл. 15.12.87, Бюл. №12. 

Патенти 1. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у 

дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 

01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.  

2. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, 

G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, 

Бюл. № 13. 4 с. 

 

 

4.8. Додатки 

 

Додатки оформляються як продовження роботи і розміщуються в порядку 

посилання на них у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки; 

мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої 

симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої друкується слово «Додаток …» і велика літера, що 

позначає цей додаток.  

Позначаються додатки послідовно літерами українського алфавіту (А, Б, В та 

т.д.). У позначенні додатків не можна використовувати літери Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О і 

знак Ь. 

При посиланні на додаток, який не має позначення, пишеться слово 

«додаток», який має позначення - скорочено, наприклад, дод. А. У повторних 

посиланнях на додаток слід писати скорочено: див. дод. А. 
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РОЗДІЛ 5.  

 ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

5.1. Вимоги до оформлення документів, які студент подає до деканату  

 

Дипломну роботу студент спочатку пише як чернетку і лише після 

ретельної перевірки і редагування науковим керівником вона переписується на 

чистовик і оправляється в палітурку. У такому вигляді Дипломна робота 

вважається завершеною.  

Завершену випускну роботу студент підписує на останній сторінці 

висновків і здає її керівникові. Після аналізу та схвалення дипломної роботи, 

керівник підписує її на першій сторінці.  

Якщо є частини дипломної роботи (наприклад, розділ  «Охорона праці»), 

що зроблені за консультацією викладачів інших кафедр, то на титульній сторінці 

повинні бути вказані прізвища консультантів, їх місце роботи, посада і підпис. 

Потім робота віддається завідувачу кафедри, який остаточно вирішує 

питання про допуск студента до захисту, роблячи при цьому відповідний запис на 

титульній сторінці дипломної роботи та в направленні на захист.  

Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених 

звань» магістерські дипломні роботи необхідно оформлювати відповідно до 

державного стандарту України. Таким стандартом є ДСТУ 3008–95 

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

оформлення» [26].  

Задля встановлення відповідності оформлення дипломної роботи існуючим 

вимогам, робота повинна бути перевірена і підписана нормоконтролером.  

Дипломна робота з усіма супровідними документами спочатку 

перевіряється секретарем ДЕКу, після чого все повинно бути здано до деканату не 

пізніше, ніж за 10 діб до захисту. 

За один-два дні до захисту дипломна робота разом з відгуком наукового 

керівника і рецензіями, довідкою деканату про виконання студентом навчального 

плану подається Державній екзаменаційній комісії. 

Якщо рішенням робочої комісії студент не допускається до захисту роботи 

перед ДЕК, то це питання розглядається на засіданні кафедри з участю керівника 

роботи (протокол засідання передається в деканат). 
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5.2. Перелік документів, які студенти подають у деканат перед захистом 

дипломних робіт 

1. Дипломна робота, оформлена згідно вимог та всіма необхідними підписами 

(завідувача кафедри, наукового керівника, консультантів, нормоконтролера, 

виконавця роботи). 

2. Заявка від керівництва сільськогосподарського підприємства на виконання 

дипломної роботи (Додаток У). 

3. Направлення на захист з відзивом та підписом керівника і завідувача кафедри 

(бланк видається секретарем деканату). 

4. Рецензія з господарства, що зробило заявку на виконання дипломної роботи, з 

печаткою та підписом керівника господарства. 

5. Рецензія зовнішня (з іншої кафедри чи установи) за підписом кандидата (або 

доктора) сільськогосподарських наук, засвідчена печаткою установи, в якій 

працює рецензент (додаток Ф). 

Рецензії без переліку недоліків дипломної роботи не прийматимуться. 

6. Електронний носій (диск СD–R або CD–RW) з доповіддю та презентацією 

основних положень дипломної роботи. 

7. Інформаційний листок з анотацією роботи (Додаток Х). 

Випускна робота після захисту підлягає суворому обліку: у день захисту 

передається до архіву бібліотеки Університету, де зберігається протягом п’яти  

років, потім списується в установленому порядку.  

 

5.3. Вимоги до доповіді та оформлення презентації на захисті дипломної 

роботи 

Для публічного захисту дипломної роботи студент готує доповідь (не довше 

7 хв.) і презентацію. У доповіді необхідно викласти основний зміст дипломної 

роботи, методику виконання досліджень, аналіз їх результатів та конкретні 

висновки і пропозиції виробництву.  

В презентації для наочності має бути поданий переважно ілюстративний 

матеріал – таблиці, графіки, діаграми. Інформація, що подається в презентації, 

повинна відповідати змісту доповіді. 

Презентацію слід виконувати за допомогою програми Microsoft PowerPoint, 

при цьому не бажано використовувати найновіші версії. Кожний слайд необхідно 

пронумерувати. Номер слайду вказати у правому верхньому куті.  

В презентації відображають основні позиції дипломної роботи:  

– на першому слайді необхідно вказати тему дипломної роботи, прізвище 

виконавця та керівника; 

на наступних слайдах: 

– вказують мету та завдання дипломної роботи; 

– наводять схеми дослідів (якщо такі були);  
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– висвітлюють основні результати дипломної роботи. На захист повинно бути 

винесено 3-4 таблиці та графіки. При цьому треба зорієнтуватись, щоб для 

пояснення було витрачено не більше 1-1,5 хв. на слайд;  

–  на передостанньому слайді наводять економічні показники;  

–  останніми слайдами презентації повинні бути висновки і пропозиції. 

Інформація в презентації має бути наочною, контрастною, на світлому 

(білому) фоні темними (чорними, синіми) крупними літерами або навпаки – на 

темному фоні світлими літерами. Кегель (розмір) шрифту в тексті, таблицях, 

рисунках та підписах до них – не менше 24.  

На слайді назву (підпис) до таблиці писати над таблицею (вверху слайда), а 

до рисунка, графіка, схеми – під ними (внизу слайда). Кожній таблиці і рисунку 

присвоюється порядковий номер у межах презентації.  

Презентацію необхідно роздрукувати (на папері форматом А 4) і надати 

паперовий варіант комісії ДЕКу (у п’яти екземплярах) для детальнішого 

ознайомлення комісії з поданою на доповідь інформацією. Один з цих паперових 

екземплярів буде вкладений до дипломної роботи і відправлений до архіву. 

 

Захист дипломних робіт (проектів) проводиться у такому порядку: 

1. Доповідь –  8–10 хвилин. 

2. Запитання членів комісії та відповіді студентів. 

3. Виступи керівника та рецензента, обговорення роботи. 

4. Заключне слово студента. 

Результати захисту дипломних робіт та проектів оголошується у цей же 

день після оформлення протоколів засідання ДЕК. Оцінка дається за 

чотирьохбальною шкалою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно. Критерії 

оцінювання дипломних робіт та їх захисту наведено у Додатку Ц. 

Студенту, який  захистив дипломну роботу (проект), склав державні іспити 

відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням Державної 

комісії присвоюється кваліфікація «бакалавр» та видається документ про освіту. 

Студент, який не виконав дипломну роботу, відраховується з вузу за 

неуспішність з наданням йому права захисту дипломної роботи протягом двох 

років після закінчення теоретичного курсу навчання. За наявності поважних 

причин, які підтверджуються документами, термін дипломування може бути 

продовжений. 

Студент, який виконав дипломну роботу, але отримав при захисті 

незадовільну оцінку, може отримати дозвіл ректора на повторний захист. 

Студента, який не захистив дипломну роботу повторно, відраховують з 

університету і видають йому замість диплома свідоцтво з переліком зданих за 

навчальним планом дисциплін, але без присвоєння кваліфікації «бакалавр». 

Свідоцтво може видаватися і в тому випадку, коли ДЕК визнає, що студент 

не є автором дипломної роботи.      
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Додаток В 

Приклад написання реферату дипломної роботи 

 

УДК 633.11 (477.64) 

РЕФЕРАТ 

 

Гончаренко М.Ю. Особливості технології вирощування озимої пшениці в 

умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Нива» Приазовського району 

Запорізької області. – Дипломна робота. Кафедра рослинництва імені професора 

В.В.Калитки. – Мелітополь, ТДАТУ, 2020. 

Текст викладений на 69 сторінках, містить 5 розділів, 19 таблиць, 5 

рисунків, 29 літературних джерел, 1 додаток. 

В дипломній роботі виконано аналіз основних елементів технології 

вирощування озимої пшениці в ТОВ «Нива» Приазовського району Запорізької 

області з метою виявлення її недоліків та пошук резервів підвищення врожайності 

культури.  

Ґрунти господарства (чорноземи південні) характеризуються підвищеним 

вмістом гумусу, високою і дуже високою кількістю калію, середнім та 

підвищеним вмістом фосфору та дуже низьким утриманням азоту. Близько 54 % 

посівних площ в господарстві відводиться під зернові та олійні культури, з них 

26 % зайнято під посівами соняшника при відсутності парів, що може негативно 

відобразитися на екологічному стані ґрунтів.  

Система удобрення ґрунту під озиму пшеницю в господарстві повністю 

забезпечує культуру азотом, проте недостатньо – фосфором. За результатами 

розрахунків, дози фосфорних добрив необхідно збільшити на 10 кг д.р./га, які 

доцільно вносити під основний обробіток ґрунту. Система застосування 

пестицидів, якої дотримуються в ТОВ «Нива», та сучасна якісна техніка 

забезпечує надійний захист посівів озимої пшениці від шкідливих організмів і не 

потребує зміни.  

Технологія вирощування озимої пшениці в господарстві характеризується 

високою економічною ефективністю та забезпечує  рівень рентабельності 114 % 

при середній врожайності культури 3,6 т/га. 
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Додаток Д 

Винесення поживних речовин з урожаєм сільськогосподарських культур,  

кг на 1 т основної продукції з відповідною побічною продукцією 

 

Культура 
Елемент живлення 

N P2O5 К2О 

1. Пшениця озима 25 10 20 

2. Жито озиме 25 12 25 

3. Ячмінь 25 10 20 

4. Овес 25 12 28 

5. Кукурудза 15 6 20 

6. Просо 30 10 35 

7. Гречка 35 12 35 

8. Горох 45 15 20 

9. Соя 70 18 20 

10. Соняшник 40 15 100 

11. Ріпак озимий 50 20 40 

12. Гірчиця біла 57 20 23 

13. Цукрові буряки 4 1,5 5 

14. Кормові буряки 4 1,5 6 

15. Картопля 5 1,5 7 

16. Кормова морква 3 1 4 

17. Плодові ягідні  5,0 3,0 6,0 

18. Виноград 1,7 1,4 5,0 

19. Зерняткові взагалі 2 1,5 3 

            а) яблуня 1,1 0,3 1,2 

            б) груша 1,5 0,4 1,7 

20. Кісточкові    

            а) персик 6 1,5 6 

            б) абрикос 6 2 7 

            в) слива  3,5 1,0 4,4 

            г) черешня* 22 7,4 19,2 

 

 Примітка:  * - з 1 га за один рік. 
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Додаток Е 

Коефіцієнти використання елементів живлення сільськогосподарськими 

культурами з ґрунту, органічних і мінеральних добрив, % 

 

Об’єкт Культура 
Елемент живлення 

N P2O5 К2О 

Ґрунт  

(чорнозем 

південний) 

Пшениця озима 25 9 11 

Ярі зернові 20 8 15 

Кукурудза на зерно 25 9 19 

Соняшник 30 16 58 

Горох 35 9 9 

Органічні 

добрива 

Перший рік 

Зернові 20–30 25–35 50–60 

Просапні, овочеві 30–40 35–45 60–70 

Другий рік 

Усі культури 12–15 15 25 

Мінеральні 

добрива 

Перший рік 

Зернові 40–60 18–20 40–60 

Просапні  50–65 18–22 40–55 

Овочеві 50–70 20–25 60–70 

Другий рік 

Усі культури 10 15 10 
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Додаток Ж 

Біологічна врожайність зернових культур по елементах врожаю 

 

Культура 

Кількість 

рослин на 

1 га перед 

збиранням 

Продук-

тивна 

кущистість 

Кількість 

продуктивних 

стебел на 1 га 

перед 

збиранням 

Число 

зерен в 

колосі, 

шт. 

Маса 

1000 

зерен,  

г 

Біологічний 

урожай, 

т/га 

Озима 

пшениця 

      

Жито       

Ячмінь 

ярий 

      

Ячмінь 

озимий 

      

Овес       

 

 

Додаток К 

Біологічна врожайність овочевих культур по елементах врожаю 

 

В
ар

іа
н

т 
д

о
сл

ід
у

 

К
іл

ьк
іс

ть
 р

о
сл

и
н

 

н
а 

1
 г

а,
 т

и
с.

 ш
т.

 Кількість плодів з 

одного куща, шт. 

Маса плодів з одного 

куща, шт. 

Біологічна 

врожайність, т/га 

всього 

в тому числі 

всього 

в тому числі 

всього 

в тому числі 

в
ел

и
к
и

х
 

се
р
ед

н
іх

 

д
р
іб

н
и

х
 

в
ел

и
к
и

х
 

се
р
ед

н
іх

 

д
р
іб

н
и

х
 

в
ел

и
к
и

х
 

се
р
ед

н
іх

 

д
р
іб

н
и

х
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Додаток Л 

Морфологічний аналіз і структура врожаю соняшнику 

 
С

о
р

т 

В
и

со
та

 р
о

сл
и

н
и

, 
см

 

К
іл

ьк
іс

ть
  

л
и

ст
к
ів

 н
а 

р
о

сл
и

н
у

, 
ш

т 

П
л

о
щ

а 
 

л
и

ст
к
о

в
о

ї 
п

о
в
ер

х
н

і,
 с

м
2
 

Аналіз кошика 

К
іл

ьк
іс

ть
 р

о
сл

и
н

 н
а 

1
га

 

Б
іо

л
о

гі
ч

н
а 

в
р

о
ж

а
й

н
іс

ть
, 

т/
га

 

діаметр, см 

маса 

насіння з 

1 кошика,  

г 

маса 

1000 

насінин, 

г 

         

         

         

 

Додаток М 

Морфологічний аналіз і структура врожаю бобових культур 

 

Сорт 

Кількість 

рослин на 

1 м2, шт. 

Кількість 

бобів на 

рослині, шт. 

Кількість 

насінин у 

одному бобі, 

шт. 

Маса 1000 

насінин, г 

Біологічна  

врожайність,

т/га  

      

      

      

 

 

Додаток Н 

Біологічна врожайність і структура врожаю з елементами плодових 

насаджень 

 

Сорт 

Кількість 

дерев на 1 га, 

шт 

Кількість 

плодів на 

дереві, шт 

Середня маса 

1 плоду, г 

Біологічна 

врожайність, 

т/га 
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Додаток Т 

 

Технологічна карта та енергетична оцінка технології вирощування 

____________________________ на площі 100 га 

 

Технологічна 

операція 

Обсяг 

робіт 

Склад агрегату 
Змінні 

норми 

виробітку 

Термін 

проведення 

робіт та 

агротехнічні 

вимоги 

Енергетичні 

витрати 

антропогенної 

енергії,  

МДж 

марка 

трактора 

марка 

с.-г. 

машини 

1 2 3 4 5 6 7 
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Додаток У 

 

Ректору Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 

професору Кюрчеву В.М. 

ЗАЯВКА 

Керівництво, адміністрація, управління ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(найменування підприємства з вказівкою району та області) 

_____________________________________________________________________ 

доручає студенту                 . 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

факультету                         курсу        

         спеціальність або напрям підготовки 

розробити актуальні виробничі питання і не заперечує одержані результати 

використати для написання дипломної роботи. 

Тема:               

               

               

               

Керівник підприємства        /      

(Прізвище, імя, по-батькові)    (підпис) 

 М.П.   

Заява одержана «___» ___________ 20      р. і зареєстрована на факультеті          . 

Методист _____________________ факультету ____________________________ 

Прийнята кафедрою                                                                                  до виконання 

Призначений науковий керівник _________________________________________ 

       (вчене звання, науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по-батькові, посада) 

Зав. кафедрою  

         _________________    

         (підпис) 

 



 

 

51 

 

Додаток Ф 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на дипломну роботу випускника 

Таврійського державного агротехнологічного університету  

імені Дмитра Моторного 
 

               

Спеціальність       201 «Агрономія» ОКР «Бакалавр»      

Тема дипломної роботи            

              

              

               

Об’єм роботи               

Кількість таблиць та рисунків            

Кількість бібліографічних посилань           

Висновок про ступінь відповідності виконаної роботи замовленню та завданню на 

дипломну роботу            

              

               

Характеристика виконання кожного розділу роботи, ступінь використання 

дипломником останніх досягнень науки і техніки та передових методів 

досліджень              
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Продовження додатку Ф 

Перелік позитивних якостей дипломної роботи         

              

  _             

              

               

               

Перелік основних недоліків дипломної роботи        

              

              

              

              

               

               

Наявність презентації (кількість слайдів)          

Оцінка загальнонаукової та  технологічної підготовки дипломника (за підсумками 

співбесіди з випускником)            

              

              

              

              

              

              

               

               

Рецензент: 

Прізвище, ім’я, по батькові             

Вчене звання, науковий ступінь             

Місце роботи та посада            

        « »        20       р. 

    (підпис) 

 

   МП  
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Додаток Х 

Приклад оформлення інформаційного листка 

 

Кафедра «Рослинництво імені професора В.В.Калитки» 

2012–2013 навчальний рік 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 

дипломної роботи на тему: 

  

«Особливості технології вирощування озимої пшениці в умовах товариства з 

обмеженою відповідальністю «Нива» Приазовського району Запорізької області» 

 

 

Виконавець:  студент гр. 41 АГ Гончаренко М.Ю. 

Керівник:   к.с.–г.н., доцент Безкоровайний О.С. 

 

Обсяг роботи:    69 с. 

Кількість додатків:    1 од. 

Кількість таблиць:   19 од. 

Кількість ілюстрацій: 5 од. 

Кількість джерел літератури:    29 од. 

 

Характеристика дипломної роботи 

 

1. Мета роботи: виявлення недоліків технології вирощування озимої пшениці в 

ТОВ «Нива» та пошук резервів підвищення врожайності культури. 

 

2. Методи дослідження: загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, 

спостереження), спеціальні (польовий, лабораторний) 

 

3. Основні результати. Головними недоліками технології вирощування озимої 

пшениці в господарстві є: 1 – перенасичення структури посівних площ 

технічними культурами (соняшником); 2 – негативний баланс фосфору в ґрунті, 

який запропоновано ліквідувати шляхом внесення фосфорних мінеральних 

добрив під основний обробіток ґрунту. 

 

4. Наявність документа про використання наукових результатів: є рецензія з 

господарства 

 

5. Ключові слова: озима пшениця, врожайність, структура посівних площ, 

система обробітку грунту, захист посівів, система удобрення. 
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Додаток Ц 

Критерії оцінювання дипломних робіт та їх захисту 

Показник Кількість 

балів 

1. Наявність супровідних документів 

– участь у наукових конференціях; публікації 9 

– замовлення від виробництва 4 

Разом 10 

2. Відповідність вимогам засобів діагностики якості вищої освіти 

– актуальність та новизна досліджень, наукова і практична значущість 

роботи 

10 

– відповідність структури роботи галузевим стандартом освіти 2 

– об’єм експериментальних даних 5 

– вміння збирати, систематизувати та обробляти інформацію 

відповідно до мети дослідження; достовірність отриманих 

результатів 

15 

– наявність наукових висновків та обґрунтованих пропозицій 5 

– використання різних методів дослідження 3 

– використання ПЕОМ (математичне моделювання, інформаційні 

технології) 

10 

– якість ілюстративного матеріалу (виконання креслень, таблиць тощо) 5 

– дотримання держстандартів при оформленні роботи 5 

Разом 60 

3. Захист дипломної роботи в ДЕК 

– доповідь (вільне викладання або читання з листа) 3 

– мультимедійна презентація доповіді 2 

– аргументовані відповіді на зауваження рецензентів 3 

– рівень володіння державною мовою, науковою термінологією 1 

– вміння вести дискусію, наукова ерудиція, впевненість 5 

– повнота та правильність відповідей на поставлені питання членів 

ДЕК 

13 

– зовнішній вигляд, відповідний діловому стилю 2 

Разом 30 

ВСЬОГО 100 
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