
Міністерство освіти і науки України 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

 

Кафедра: “Технологія переробки та 

 зберігання продукції  

сільського господарства” 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ  

для студентів факультету АТЕ 

спеціальності 181 – "Харчові технології" 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь 

2017 



2 

 

 

 

УДК 664.002.5 (075.8) 

Сердюк М.Є. Методичні рекомендації до виконання 

магістерської роботи для студентів спеціальності 181“Харчові 

технології ”, другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

Рецензент: к.т.н, доцент Петриченко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та рекомендовано до друку  на засіданні кафедри ТПЗПСГ 

 протокол № __ , від "____"_________ 201__р., 

 

 

 Затверджено методичною комісією факультету АТЕ 

         протокол № __, від "____"____________ 201___р.,  

 

 

 

 

 

  



3 

 

 

 

ЗМІСТ  

  

1 Загальні положення 4 

2 Основні етапи виконання магістерської роботи 5 

3 Керівництво магістерськими роботами 6 

4 Обов’язки студента-магістра 7 

5 Оформлення магістерської роботи 7 

6 Захист магістерських робіт 22 

6 Додатки 24 

  

  



4 

 

 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Магістерська робота є випускною кваліфікаційною науковою 

роботою навчально-дослідницького характеру, що характеризується 

внутрішньою єдністю і відображає процес розробки обраної теми та її 

результати. Науковий рівень магістерської роботи повинен відповідати 

програмі навчання в магістратурі. Сукупність результатів, отриманих у 

процесі підготовки магістерської роботи, повинна бути критерієм 

оцінювання освітнього рівня випускника вищої школи і свідчити про 

наявність у нього навичок проведення наукового дослідження: уміння 

самостійно вести науковий пошук, визначати і розв’язувати професійні 

проблеми, виконувати конкретні наукові завдання адекватними методами. 

1.2. До захисту магістерських робіт допускаються студенти, які 

виконали всі вимоги навчального плану, подали в установлений термін 

магістерську роботу і позитивні відгуки на неї. Керівництво 

магістерськими роботами здійснюється кваліфікованими викладачами. 

Організація і контроль за процесом підготовки й захисту магістерських 

робіт покладаються на завідуючого кафедрою. Тематика магістерських 

робіт щорічно коригується з урахуванням набутого на кафедрі досвіду, 

побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і 

рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).  

1.3. Магістерська робота як вид наукового дослідження має всі 

ознаки, характерні для дисертаційних робіт різного рівня, зокрема:  

 готується з метою публічного захисту й одержання наукового 

ступеня магістра; 

  має чітко регламентовану структуру; 

  за змістом робота повинна вирізнятися або оригінальністю, 

новизною наукових відомостей (фактів, закономірностей, явищ), або 

узагальненням раніше відомих положень із принципово нових 

позицій або в іншому аспекті;  

 науковий пошук ведеться з використанням адекватних 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження;  

 закріплює нові і практично значущі наукові факти, одержані у 

процесі самостійного дослідження, базуючись на вже відомих 

наукових теоріях, закономірностях, загальнонаукових принципах і 

положеннях;  

  точність і обґрунтованість інформації, одержаної у процесі 

дослідження, повинна підтверджуватися методами математичної 

статистики і відображатися у таблицях, схемах, діаграмах, графіках; 

 характер і стиль викладу наукової інформації повинен відповідати 

вимогам наукової комунікації: при висловленні власної думки 

необхідно уникати вживання особового займенника “я”, а 

використовувати інші мовні конструкції;  
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 результати дослідження оформлюються у вигляді тексту, 

проілюстрованого відповідним матеріалом.  

1.4. Відгук – оцінка керівником рівня підготовки магістерської роботи, 

що включає в себе обґрунтування актуальності теми, логічності і 

структури викладення матеріалу, якості огляду і аналізу літератури, 

коректності цитувань і посилань на наведені в тексті цитати інших авторів, 

коректності і обґрунтованості вибору методів дослідження, якості 

емпіричного матеріалу, ретельності обробки експериментальних даних, 

коректності формулювання власних висновків, відповідності висновків 

мети та завданням, якості оформлення дипломної роботи, апробацію 

результатів дослідження.  

1.5. Рецензія – це критичний відгук на магістерську роботу студента, 

що надається висококваліфікованими спеціалістами виробничих і 

наукових організацій, працівниками і викладачами вищих навчальних 

закладів та містить оцінку магістерської роботи.  

1.6. Магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та 

оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить 

матеріалів конкретного дослідження теми, обґрунтованих висновків та 

пропозицій, а також не має рецензії, до захисту не допускається. 

 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 
2.1. Ознайомлення студентів з основними вимогами, що 

пред’являються до виконання магістерської роботи.  

2.2. Вибір теми магістерської роботи та призначення керівника 

магістерської роботи здійснюється на підставі персональної заяви 

студента.  

2.3. Обробка літературних джерел, вивчення теоретичних і 

практичних матеріалів з обраної теми. 

2.4. Розробка плану дипломної роботи із зазначенням строків 

написання розділів та їх обсягів. Заповнення бланка «Завдання на 

магістерську роботу» та його затвердження на кафедрі.  

2.5. Збір матеріалів, складання бібліографії, аналіз та узагальнення 

зібраного матеріалу. 

2.6. Викладення проаналізованого та систематизованого матеріалу 

відповідно до плану, затвердженого у завданні на виконання магістерської 

роботи. 

2.7. Проведення експерименту, виконання розрахунків, у тому числі 

із застосуванням комп’ютерної обробки.  

2.8. Формулювання висновків.  

2.9. Рецензування магістерської роботи та оформлення відгуку 

наукового керівника.  
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2.10. Написання доповіді й підготовка ілюстративного матеріалу 

(наприклад, презентації  для прилюдного виступу).  

2.11. Представлення магістерської роботи на кафедру для 

попереднього розгляду.  

2.12. Представлення магістерської роботи в ДЕК.  

2.13. Захист магістерської роботи.  

Виконання магістерської роботи організується відповідно до графіка 

затвердженого кафедрою та деканатом. 

 

3. КЕРІВНИЦТВО МАГІСТЕРСЬКИМИ РОБОТАМИ 

 

3.1. Керівниками магістерських робіт призначаються професори, 

доценти, а також інші викладачі університету, які мають науковий ступінь. 

До керівництва магістерськими роботами можуть також допускатися 

співробітники науково-дослідних структурних підрозділів, а також 

висококваліфіковані фахівці підприємств (організацій), які мають 

науковий ступінь.  

3.2. Студентів-магістрів забезпечують методичними рекомендаціями 

з виконання магістерської роботи.  

3.3. У встановлений термін студент звітує перед керівником і 

завідувачем кафедри, які фіксують ступінь готовності магістерської 

роботи.  

3.4. Магістерську роботу студент виконує в університеті, а в окремих 

випадках, за згодою керівника, на базі підприємств, у наукових інститутах 

та в інших організаціях.  

3.5. Обов’язки наукового керівника магістерської роботи:  

– надавати допомогу при виборі теми магістерської роботи, її 

остаточного формулювання та меж розкриття;  

– надавати індивідуальне завдання та план щодо виконання 

магістерської роботи на спеціальному бланку з переліком обов’язкового 

табличного, графічного та ілюстративного матеріалу;  

– рекомендувати спеціальну, нормативну літературу та інформаційні 

джерела за обраною темою магістерської роботи;  

– регулярно консультувати студента з питань виконання 

магістерської роботи, а при необхідності організовувати консультації 

інших фахівців;  

– контролювати дотримання календарного плану, якість та 

самостійність виконання роботи, інформувати завідувача кафедри про хід 

підготовки роботи до захисту;  

– організувати студента для апробації на засіданні кафедри;  

– давати відгук на магістерську роботу та сприяти в отриманні 

рецензії на неї. 
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4. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-МАГІСТРА 

 
4.1. Тема магістерської роботи закріплюється за студентом на 

підставі його особистої заяви на ім'я завідувача кафедрою.  

4.2. Студент зобов’язаний дотримуватись графіка, звітувати в 

передбачені строки перед керівником про хід роботи, отримувати 

необхідні консультації з теми.  

4.3. Відповідальність за правильність прийнятих рішень, 

обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення несе студент – автор 

роботи разом з його керівником.  

4.4. Магістр повинен написати та оформити текст магістерської 

роботи згідно вимог та у встановлений термін.  

4.5. Своєчасно подавати магістерську роботу для попереднього 

розгляду на кафедру, отримати необхідні рецензії та відгук керівника.  

4.6. Магістерські роботи подаються студентами на випускаючу 

кафедру не пізніше, ніж за два тижні до дня захисту у державній комісії.__ 

 

5. ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

5.1. Магістерська робота друкується односторонньо на папері 

формату А4 (297х210 мм). Параметри сторінки: верхнє і нижнє поля – 2 

см; ліве поле – 3 см; праве поле – 1,5 см. Шрифт - Times New Roman, кегль 

– 14, інтервал – 1,5. У тексті виділяють абзаци – відступи вправо (1,27 см) 

на початковому рядку кожної частини тексту. Правки, редагування, 

оформлення текстів студент виконує, дотримуючись загальноприйнятих 

вимог до оформлення. Орієнтований обсяг пояснювальної записки 

(текстової частини) становить 80-100 сторінок.  

5.2. Cтруктура магістерської роботи 

Структура магістерської роботи – це чітко регламентована 

послідовність розміщення її основних частин довідково-супровідного і 

змістового характеру. Вона відображає зовнішнє розміщення і внутрішній 

логічний зв’язок наукового дослідження і свідчить про рівень її загальної 

методологічної підготовки. Отже, магістерська робота, з урахуванням 

порядку розміщення, повинна складатися з таких структурних 

компонентів: 

 титульний аркуш (додаток А); 

 завдання на виконання магістерської роботи (додаток Б); 

 анотація  

 зміст 

 перелік умовних позначень (за необхідності) 

 Вступ 

 РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ ЗА ОБРАНОЮ ТЕМОЮ 
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 2. Об’єкти, методика та умови проведення досліджень 

 2.1 Програма досліджень  

 2.2 Схема дослідів 

 2.3 Об’єкти та матеріали досліджень 

 2.4 Методика проведення досліджень 

 2.5 Умови проведення досліджень 

 3. Результати досліджень та їх узагальнення  

 4. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА (Розробка принципової 

технологічної схеми виготовлення (або зберігання) інноваційних 

консервованих продуктів) 

 5. Економічні показники інноваційної технології консервованих 

продуктів  

 Висновки  

 Список використаної літератури 

 Додатки 

 
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА. Титульний аркуш є першою сторінкою 

магістерської роботи. Він заповнюється за чітко визначеними правилами і 

повинен містити такі позиції: 

- назва вищого навчального закладу; 

- назва кафедри, на якій виконувалася магістерська робота; 

- прізвище, ім’я, по батькові магістранта (у називному відмінку); 

- назва магістерської роботи (без слова “тема”); 

- вид викладу наукового матеріалу – магістерська робота; 

- назва спеціальності; 

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

наукового керівника; 

- місце виконання і рік написання роботи. 

Тема магістерської роботи повинна бути по можливості стислою, точною і 

відповідати її основному змісту (ДОДАТОК А). 

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

комп'ютері. Перед анотацією обов’язково надається УДК. В першому 

абзаці вказують прізвище та ініціали виконавця; тему курсової роботи; 

кафедру, на якій він виконувався; місто, назву ВНЗ, в якому виконано 

курсовий проект; рік виконання.  

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

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

стисло викладають сутність курсової роботи.  Після основного тексту 

наводять ключеві слова (3 – 5 слів або словосполучень), які відображають 

зміст роботи. Приклад оформлення анотації наведено в додатку В. 

ЗМІСТ. Зміст як структурний компонент магістерської роботи 

подають на початку тексту. Він включає заголовки усіх глав, параграфів, 

підпараграфів (крім підзаголовків, які друкуються у підбір), а також вступ, 
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висновки, практичні рекомендації, список використаної літератури і 

додатки із зазначенням номерів початкових сторінок. Заголовки у змісті 

повинні точно повторювати заголовки у тексті, і скорочення їх не 

допускаються.  

Заголовки одного рівня рубрикації тексту необхідно розміщувати 

один під одним. Заголовки кожного подальшого рівня зміщені вправо по 

відношенню до заголовків попереднього рівня на абзацний відступ. Усі 

заголовки пишуться з маленькими літерами з першої великої, крапка в 

кінці заголовка не ставиться. 

Перелік умовних позначень. Перелік умовних позначень, символів, 

одиниць, скорочень і термінів подається (за необхідності) у вигляді 

окремого списку. 

Терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше, які 

повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться, а 

розшифровка таких, що внесені до переліку, наводиться у тексті при їх 

першому згадуванні. 

Вступ – та частина магістерської роботи, яка дає загальне уявлення 

про конкретний напрям наукового пошуку і містить необхідні 

кваліфікаційні характеристики проведеного наукового дослідження. У 

вступі подається загальна характеристика курсової роботи в такій 

послідовності: 

– актуальність проблеми досліджень, 

– зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

– мета і задачі дослідження, 

– методи дослідження, 

– наукова новизна одержаних результатів, 

– апробація результатів роботи (за наявності), 

– публікації (за наявності). 

Актуальність проблеми дослідження. Обґрунтування актуальності 

проблеми дослідження передбачає розкриття ступеня важливості і 

соціальної значущості обраної теми для розвитку сучасної теорії і 

практики певної галузі науки. Отже, автор роботи повинен показати 

уміння обрати тему дослідження, оцінити своєчасність її розробки і цим 

відповісти на питання: чому саме сьогодні необхідно розглядати цю 

наукову проблему. Орієнтовна схема обґрунтування актуальності 

проблеми дослідження може бути такою: 

-  дати об’єктивну оцінку сучасного стану об’єкта дослідження з 

акцентуванням уваги на інших проблемах і суперечностях;  

- показати, як на сучасному етапі розв’язуються існуючі проблеми на 

практиці, якщо можливо – із посиланням на офіційні документи;  

- оцінити стан наукової розробленості обраної проблеми: на основі 

стислого аналізу літератури визначити коло науковців, які займалися 
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її розробкою, висвітлити проблематику їх досліджень і наголосити 

на маловивчених або зовсім невивчених моментах;  

- зробити висновки про те, що нерозробленість конкретного аспекту 

проблеми зумовила вибір теми дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

 Вказується, в рамках яких програм, тематичних планів і наукових 

тематик, зокрема галузевих та/або державних, виконувалося наукове 

дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації науково-

дослідних робіт (НДР) і найменування організації, де виконувалася роботи. 

Мета і задачі дослідження.  Формується мета роботи і задачі, які 

необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета повинна бути 

сформульована таким чином, щоб указувати на об’єкт і предмет 

дослідження.  

 Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує 

проблемну ситуацію й обране для дослідження. 

Приклад: автоматизована обробка даних...  

 Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет 

дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як 

загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом 

дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, 

оскільки предмет дослідження змістовно визначає тему (назву) 

дисертаційної роботи. 

Приклад: методи та засоби автоматизованої обробки даних...  

Методи дослідження.  Перераховують використані наукові 

методи та змістовно визначають, що саме досліджувалось кожним 

методом. Вибір методів дослідження повинен забезпечити достовірність 

отриманих результатів і висновків. 

 Приклад: використовувались методи системного аналізу для аналізу 

структури системи, методи інтерполяції і прогнозування для обробки 

даних експериментів, об’єктно-орієнтованого програмування для 

автоматизації розрахунків тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Викладається 

аргументовано, коротко та чітко наукові положення, які розглядаються у 

роботі, зазначаючи відмінність одержаних результатів від відомих раніше 

та ступінь новизни одержаних результатів (вперше одержано, 

удосконалено, дістало подальший розвиток). 

 Ідеальним формулюванням наукової новизни вважається таке: 

 „Вперше розроблено модель (метод, інформаційну технологію 

тощо), яка  відрізняється від існуючих врахуванням (формалізацією, 

структурою....), що дозволяє підвищити, прискорити, збільшити ....”. 

Практичне значення одержаних результатів. Надаються 

відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо 

їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, 
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необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання 

або масштабів використання. 

 Відомості про впровадження результатів досліджень необхідно 

подавати із зазначенням найменувань організацій, в яких здійснено 

впровадження, указанням форм реалізації та реквізитів відповідних 

документів. 

 Усі факти впровадження повинні підтверджуватись актами 

впровадження, поданими у додатку (за наявності).  

Апробація результатів роботи. Зазначається, на яких предметних 

олімпіадах, наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, школах 

оприлюднено результати досліджень, викладені у курсовій роботі. 

 По кожній конференції слід вказувати її офіційну назву, місто (для 

закордонних – країну) та рік проведення. 

 Приклад: ІІ Міжнародна конференція по системному аналізу 

„Системний аналіз-2010” (Київ, 2010 р.) або (Рим, Італія, 2011 р.). 

 Слід пам’ятати, що назву конференції слід вказувати повністю, а не 

тільки скорочено – так, як це вказується на програмі конференції чи збірці 

її матеріалів.  

Наприклад, назву так званої конференції викладачів і студентів 

ВНТУ слід вказувати повністю: „XLI регіональна науково-технічна 

конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та 

студентів університету з участю працівників науково-дослідних 

організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці 

та області” (Вінниця, 2012 р.). 

 Бажано на початку писати скільки конференцій усього. 

Публікації. Вказується кількість наукових праць, в яких 

опубліковано основні наукові результати курсової роботи.  

ОСНОВНА ЧАСТИНА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.  
В основній частині магістерської роботи автор повинен виявити 

уміння лаконічно, логічно й аргументовано подавати науковий матеріал, 

виконуючи при цьому усі вимоги, що висуваються до друкованих робіт.  

У першій главі магістерської роботи необхідно подати огляд 

літератури з теми дослідження, завданням якого є встановлення контурів і 

меж наукового пошуку, визначення його етапів і чітке формулювання 

завдання дослідження. Для цього необхідно: 

- визначити джерела інформації, в яких можуть міститися матеріали з 

проблеми дослідження, враховуючи те, що ознайомлення з літературою 

необхідно починати у зворотному хронологічному порядку, оскільки зміст 

видань останніх років може охоплювати матеріали попередніх наукових 

розробок;  

- визначити коло вчених, які займалися розробкою питань, пов’язаних 

із темою дослідження;  
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- систематизувати одержану інформацію і виділити конкретні аспекти 

вивчення цього питання;  

- уточнити понятійний апарат дослідження, тобто пояснення окремих 

питань, які найбільш точно характеризують поставлену проблему;  

- провести критичний аналіз виділених аспектів і визначити коло 

недостатньо досліджених питань;  

- зазначити перспективні напрямки подальших досліджень. 

Для більш детального теоретичного обґрунтування проблеми 

дослідження, враховуючи кваліфікаційний рівень магістерської роботи, 

рекомендується проаналізувати не менше 40-70 літературних джерел як 

вітчизняних, так і зарубіжних авторів, які опубліковані в останні 10 – 15 

років у журналах, наукових збірниках, монографіях, матеріалах 

конференцій, навчальних посібниках, рекомендаціях. При цьому не можна 

обмежуватися лише переказом наявної інформації, констатацією фактів, 

отриманих іншими авторами, а обов’язково провести аналіз матеріалу й 

наголосити на суперечливих моментах і маловивчених чи зовсім не 

вивчених питаннях. Загальний обсяг аналізованих літературних джерел не 

повинен перевищувати 20-25% обсягу основної частини магістерської 

роботи. 

У кінці кожного розділу формуються висновки зі стислим 

викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів. 

 Останнім підрозділом бажано робити такий: „Висновки та 

постановка задач дослідження” за структурою: 

„Аналіз, проведений вище, показав, що існують ... (методи, моделі, 

засоби, пристрої, споруди, технології ...), але вони мають багато 

недоліків, зокрема: ..... Отже, необхідно розробити ... (іде мета 

дослідження, іноді розширена, в якій серед переваг є те, що є недоліком у 

відомих досягнень науки і техніки) ... . Для досягнення поставленої мети 

слід розв’язати такі задачі: далі нумерованим списком йдуть задачі 

дослідження, подані у Вступі, окрім першої, в якій, як правило, ставиться 

задача провести огляд та аналіз літератури та сучасних досягнень науки 

та техніки”. 

Друга глава магістерської роботи повинна бути присвячена 

обґрунтуванню й опису загальної методології дослідження. У цій главі 

необхідно стисло, але аргументовано, змістовно і відповідно до логіки 

процесу дослідження, назвати усі методи і методики, які були використані 

для виконання поставлених завдань, визначаючи, що конкретно 

досліджувалося за допомогою того чи іншого методу. 

Крім того, у цій главі необхідно охарактеризувати особливості організації 

дослідження, зокрема, розкрити його етапи, час, місце й умови проведення.  

Об’єкти, методика та умови проведення досліджень містить 

інформацію, коли і де проводилися дослідження. Детально висвітлюються 

погодні умови за період досліджень з детальним аналізом їх окремих 
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елементів за вегетаційний період і відповідно до етапів органогенезу і фаз 

розвитку культури (особливо критичних). Після порівняння цих даних з 

середніми багаторічними робиться висновок про типовість чи не типовість 

погодних умов у період дослідження для даного регіону і рівень 

відповідності їх вимогам культури. 

 Крім того, подається інформація щодо характеристики матеріалів 

дослідження (аналізовані сорти, властивості дослідних композицій, 

характеристики застосованих харчових добавок та інгредієнтів, тощо).  

Наводяться схеми дослідів. Зазначений підрозділ включає перелік 

обліків і спостережень, показників, які визначалися за період проведення 

дослідження з коротким посиланням на суть методу, джерела, і нормативні 

документи, за якими визначалися показники. Наприкінці вказується 

методи математичного аналізу результатів дослідження з указанням 

програмного забезпечення (обов’язково ліцензійного). 

 В подальшому, описується хід дослідження, умови та основні етапи 

експериментів, з вичерпною повнотою викладаються результати власних 

досліджень магістранта, як вони одержані, та в чому полягає їх новизна. 

Магістрант повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених задач, 

оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів) та 

порівняти одержані результати з аналогічними результатами вітчизняних і 

зарубіжних дослідників. 

В усіх підрозділах, починаючи з другого, бажано посилатись на 

задачі, сформульовані у першому розділі (Вступі) і, поступово, одна за 

одною, їх розв’язати в усіх розділах. Якщо, протягом дослідження були 

отримані нові результати, які не фігурували в задачах, треба внести 

відповідні корективи у задачі, щоб усі отримані результати відповідали 

поставленим задачам і навпаки. Кількість глав експериментальної частини 

визначається відповідно до обсягу досліджень. Кожна глава дипломної 

роботи повинна завершуватися короткими висновками, де у формі тез 

необхідно відобразити подані у главі теоретичні і практичні результати. 

Результати дослідження подаються у вигляді таблиць рисунків 

(графіки, діаграми тощо) та тексту. Описуючи результати дослідження 

кожен показник, наведений в таблиці ретельно аналізується з виявленням 

залежності його змін від досліджуваних факторів. Пояснювальний текст не 

повинен бути простим переказом числових даних таблиці, а має відмічати 

суттєві різниці, виявляти тенденції та закономірності щодо впливу 

досліджуваних факторів на якість готового продукту. В таблицях, 

розміщених у тексті курсової роботи, обов’язково вказують стандартну 

помилку середнього або найменшу істотну різницю (НІР 05). 

Висновки. У висновках викладаються здобуті при виконанні 

наукової роботи найбільш важливі наукові та практичні результати, які 

сприяли розв’язанню наукової проблеми (завдання). У висновках 

необхідно наголосити на кількісних показниках одержаних результатів та 
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обґрунтуванні достовірності результатів. Далі формулюються рекомендації 

щодо наукового та практичного використання одержаних результатів. 

Рекомендується, щоб висновки були пронумеровані та їх кількість 

була не меншою, ніж кількість поставлених у роботі задач.  

Висновки повинні містити речення із наукової новизни та 

практичної цінності отриманих у роботі результатів. Можуть бути і 

додаткові твердження типу „Доведено, що... „, „Вперше виявлено, що 

....”.  

Список використаних джерел. Список використаних джерел 

формується одним з таких способів: 

– у порядку появи посилань у тексті, 

– в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, 

– у хронологічному порядку. 

Рекомендується у роботі посилатись на джерела іноземними мовами 

та наукові видання з Інтернет-ресурсів. Відповідно, ці джерела повинні 

бути і у списку використаних джерел теж іноземною мовою.  

Слід звертати увагу на те, що серед Інтернет-джерел допускається 

згадування та опрацювання тільки наукових видань, а не будь-яких 

Інтернет-ресурсів типу сторінок Вікіпедії, форумів тощо. 

Додатки. До додатків включається допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття курсової роботи: 

– проміжні математичні доведення, формули та розрахунки, 

– таблиці допоміжних цифрових даних, 

– протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки 

економічного ефекту, 

– інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач 

за допомогою електронно-обчислювальних засобів, які розроблені у 

процесі виконання дисертаційної роботи, 

– ілюстрації допоміжного характеру. 

 Додатки починаються з аркуша, на якому в центрі написано слово 

„ДОДАТКИ”. Далі кожен додаток починається з окремої сторінки. 

 Вимоги до оформлення пояснювальної записки. Пояснювальна 

записка магістерської роботи має бути надрукованою комп’ютерним 

способом грамотно і охайно, сторінки повинні бути пронумерованими. 

Нумерація сторінок наскрізна, включаючи список літератури та 

додатки і починається з титульного аркуша, на якому номер не ставиться. 

Номери сторінок проставляють у верху праворуч. 

Аркуші розміщують послідовно: титульний аркуш, бланк завдання, 

анотація, план, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, 

додатки. На титульному аркуші студент ставить свій підпис і дату 

виконання. 

Текст основної частини РПЗ поділяють на розділи, підрозділи, 

пункти та підпункти. Заголовки структурних частин РПЗ «ЗМІСТ», 
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«ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 

друкують великими літерами симетрично до набору (посередині). 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, 

надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між 

заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна 

дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину РПЗ треба 

починати з нової сторінки. 

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими 

цифрами без знака №. 

Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, 

висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. 

Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні 

частини РПЗ, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх 

заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. 

ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після 

номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок 

розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається а номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 

наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку 

наводять заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: 

«1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому 

ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж 

правилами, як пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці 

необхідно подавати в РПЗ безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на 

окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, 

малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як 

одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті 

або в додатках. 
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Ілюстрації позначають словом «Рис.» «Мал.» і нумерують 

послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу).  

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують 

послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі РПЗ подано одну ілюстрацію, 

то її нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують напис « Таблиця» із зазначеннями номера. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

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

таблиця першого розділу). 

Якщо в розділі РПЗ одна таблиця, її нумерують за загальними 

правилами. 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 

«Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж, табл.» і 

вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж, табл.1.2». 

Формули в РПЗ (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). 

Примітки до тексту таблиць, в яких наводять довідкові і 

пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо 

приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять 

двокрапку, наприклад: 

Примітки: 

1. ... 

2. ... 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» 

ставлять крапку. 

Ілюстрації. Ілюструють РПЗ, виходячи із певного загального 

задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає 

уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями 

тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до 

найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - 

ілюстрації. 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності 

ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи: 
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- найменування графічного сюжету, що позначається 

скороченим словом «Рис.»); 

- порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку 

номера арабськими цифрами; 

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога 

стислою характеристикою зображеного; 

- експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають 

цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба 

зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а 

лише пояснює його. Приклад: 

Рис. 1.24. Схема розміщення елементів касети: 

1 - розмотувач плівки; 

2 - сталеві ролики; 

3 - привідний валик; 

4 - опорні стояки. 

Основними видами ілюстративного матеріалу в РПЗ є: креслення, 

технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік. 

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, 

в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де 

викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на 

неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис.3.1)» 

або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 

3.1». Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення.  

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у 

вигляді таблиць. Приклад побудови таблиці: 

Таблиця(номер) 

Назва таблиці 

Головка 
Заголовки 

граф 

 Підзаголовки граф 

Рядки  

  

Боковик (заголовки рядків) Графи (колонки) 

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з 

великої літери. Назву наводять жирним шрифтом. 

За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт, або підмет 

(позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у 

боковику, головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний предикат або 

присудок таблиці (тобто дані, якими характеризується підмет) - у 

прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою 
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стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику - всіх 

даних цього рядка. 

Заголовок кожної графи в головці таблиці має 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. 

Боковик, як і головка, потребує лаконічності. Повторювані слова тут 

також виносять у об'єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків 

боковика слова розміщують у заголовку над ним. 

У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї 

таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; 

однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи збігалися; 

неоднорідні - посередині графи; папки використовують тільки замість 

однакових слів, які стоять одне під одним. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з 

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

якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. 

Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, 

щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку РПЗ або з 

поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків 

можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на 

наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. 

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати 

одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи 

таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній 

частині таблиці повторюють її головку, в другому - боковик. 

Якщо 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 якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять 

прочерк. 

Формули. При використанні формул необхідно дотримуватися 

певних правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають 

у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують 

на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для 

економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від 

тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і 

нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують 

всередині рядків тексту. 
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Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 

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

формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба 

подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова 

«де» без двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище 

і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного 

рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести 

після знака рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (-), множення. 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному 

тексті, Інші нумерувати не рекомендується. 

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих 

дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. 

Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний 

нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні 

останнього рядка. Якщо формулу взято в рамку, то номер такої формули 

записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. 

Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски 

формули. 

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних 

фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке 

знаходиться в середині групи формул і спрямовано в сторону номера. 

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула 

входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в 

тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил 

пунктуації. 

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених 

правилами пунктуації, а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; 

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. 

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і 

не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою 

безпосередньо за формулою до її номера. 

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині 

парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і 

матриці, можна розділові знаки не ставити. 

Загальні правила цитування та посилання на використані 

джерела. При написанні РПЗ здобувач повинен посилатися на джерела, 

матеріали або окремі результати з яких наводяться в проекті, або на ідеях і 

висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких 

присвячений проект. Такі посилання дають змогу відшукати документи і 

перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають 

необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову 

тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш 
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ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них 

матеріал, не включений до останнього видання. 

Якщо 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 проекті. 

Посилання в тексті РПЗ на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, «... у працях [1-7)...». 

Коли в тексті РПЗ необхідно зробити посилання на складову частину 

чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у 

виносках, при цьому номер посилання має відповідати його 

бібліографічному опису за переліком посилань. 

Приклад: 

Цитата в тексті: «... незважаючи на пріоритетне значення мовних 

каналів зв'язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна 

ігнорувати найбільші канали передачі інформації [6/1])». 

Відповідний опис у переліку посилань: 

6. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навч. посіб. - 

К.: КМ Асааетіа, 1998, - 192 с. 

Відповідне подання виноски: 

[6/1]   розд. 1. Ділове спілкування, с. 29. 

Посилання на ілюстрації РПЗ вказують порядковим номером 

ілюстрації, наприклад, «рис.1.2». 

Посилання на формули РПЗ вказують порядковим номером формули 

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

На всі таблиці РПЗ повинні бути посилання в тексті, при цьому 

слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл.1.2». 

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 чи іншого друкованого твору 

слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати 

цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може 

спотворити зміст, закладений автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в 

тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із 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. 
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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 проекту до окремих 

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

ставлять знак оклику або знак питання. 

Оформлення списку використаних джерел. Список використаних 

джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні 

описи використаних джерел і розміщується після висновків. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 

твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю 

без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв т.ін. (при цьому 

враховують відповідність бібліографічного опису вимогам чинного 

міжнародного стандарту ГОСТ 7.1-84, за винятком вимог Изм. N84 (ІПС 

№2 2001)). Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок 

пропущених відомостей. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку 

появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і 

рекомендований при написанні проекту), в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати 

відповідно до вимог міжнародних і державного стандартів з обов'язковим 

наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію щодо згаданих 

вимог можна отримати з додатку С. 

 Додатки. Додатки оформлюють як продовження РПЗ на наступних 

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

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток 

повинен 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 додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, 

додаток Б. Один додаток позначається як додаток А. 
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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. 

 

6. ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 
6.1. Робота (з підписами, відгуком керівника і рецензією) подається 

на кафедру, підписується завідуючим кафедри «Подання голові ДЕК щодо 

захисту магістерської роботи».  

6.2.Магістерська робота подається в секретаріат ДЕК в 1 примірнику, 

який після захисту передається до бібліотеки.  

6.3. Електронна версія магістерської роботи має бути ідентичною 

паперовій, після її захисту зберігається на кафедрі на електронних носіях 2 

роки.  

6.4. Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні 

ДЕК за участю не менше половини членів комісії при обов’язковій 

присутності голови комісії.  

6.5. Робота державних комісій проводиться у терміни, передбачені 

графіком навчального процесу. Розклад засідань державної комісії, 

узгоджений з головою комісії, затверджується проректором на підставі 

подання декана і доводиться до загального відома не пізніше, ніж за місяць 

до початку проведення державних іспитів. 

6.6. На одному засіданні ДЕК можна планувати захист магістерських 

робіт не більше 10. Тривалість захисту магістерської роботи 

встановлюється в межах 20 – 30 хвилин.  

6.7. Процедура захисту включає: 

– доповідь студента про зміст роботи; 

– запитання до студента; 

– відповіді студента на запитання членів ДЕК; 

– обговорення магістерської роботи членами ДЕК; 

– рішення комісії про оцінку роботи. 

6.8. Результати захисту магістерської роботи оцінюються у балах, які 

відповідно конвертуються у оцінки за шкалою ЕСТS та 4-бальною 

(традиційною): 

Національна шкала Шкала ЕСТS 
Рейтингова оцінка, 

бали 

5– відмінно A 90 – 100 

4 – дуже добре B 82 – 89 

4 – добре C 75– 81 
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3– задовільно D 68 – 74 

3 – достатньо E 60 – 67 

2 – незадовільно FX 35 – 59 

не допущений F 1 – 34 

 

6.9. Рішення державної комісії про оцінювання рівня підготовки 

магістрів, а також про присвоєння студентам-випускникам кваліфікації та 

видачу їм державних документів про вищу освіту приймається державною 

комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При 

однаковій кількості голосів голос голови ДЕК є вирішальним. 

6.10. Результати захисту магістерських робіт оголошуються в день їх 

проведення після оформлення протоколу засідання державної комісії. 

 6.11. Усі засідання державної екзаменаційної комісії 

протоколюються, вносяться оцінки, одержані при захисті магістерської 

роботи, особливі думки і зауваження членів комісії, вказуються 

кваліфікація та державний документ (з відзнакою чи без відзнаки), що 

видається студенту-випускнику. Протокол підписують голова та члени 

державної комісії, які брали участь у засіданні.  

6.12. Після закінчення роботи державної комісії голова комісії 

складає звіт, у якому дається аналіз рівня підготовки випускників зі 

спеціальності, якість виконання магістерських робіт, відповідність 

тематики та змісту робіт сучасним вимогам, характеристика знань 

студентів, виявлених під час захисту, недоліки у підготовці з окремих 

дисциплін (питань), висловлюються рекомендації щодо поліпшення 

навчального процесу.  

6.13. Загальні підсумки роботи державних комісій зі спеціальностей 

університету обговорюються на засіданні Вченої ради 

університету.__ 
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 «Допущено до захисту» 

протокол засідання кафедри 

№ __від «______» 20___року 

Зав. кафедрою, д.т.н, доцент 
________________Прісс О.П. 

 

 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 
на тему 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 
студент _курсу, групи ___ 

спеціальність 181 «Харчові технології» 

_________________________________ 
                                                                                                 (прізвище та ініціали) 

 

КЕРІВНИК: 

_________________________________ 
                                                                                                                           (науковий ступінь та вчене звання, прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

Мелітополь – 20____ р.  
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ДОДАТОК Б 

 

Приклад оформлення анотації магістерської роботи 

 

УДК ……. 

АНОТАЦІЯ 

Гончаренко М.Ю. Вдосконалення технології зберігання плодів 

яблуні – Магістерська робота. Кафедра технології переробки зберігання 

продукції сільського господарства. – Мелітополь, Таврійський ДАТУ, 

2017. 

Текст викладений на ____ сторінках, містить ____ розділів, ___ 

таблиць, __ рисунків, ___ літературних джерел, ____ додаток. 

В магістерській роботі  виконано ……..(навести стислі висновки по 

всім розділам).  

 

Ключові слова: 
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Додаток С 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, 

який наводять у курсовій роботі 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

1 2 

Книги:  

один автор 

Кармелюк Г.І. Теорія ймовірностей та математична 

статистика. Посібник з розв’язування задач: навч. посібник 

/ Ганна Іванівна Кармелюк. – К.: Центр учбової літератури, 

2007. – 576 с. 

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного 

білого шуму в неперервних та дискретних динамічних 

системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. 

— 111с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т 

математики НАН України ; т. 59) 

два автори Алимов Д.Н. Технология производства продукции 

растениеводства / Д.Н. Алимов, Ю.В. Шелестов. – К.: Вища 

школа, 1988. – 320 с. 

три автори Харченко О.В. Агроекономічне та екологічне 

обгрунтування рівня живлення сільськогосподарських 

культур: навчальний посібник / Харченко О.В., Прасол В.І., 

Ільченко О.В. – Суми: Університетська книга, 2009. – 126 с. 

чотири автори Ґудзь В.П. Землеробство з основами ґрунтознавства і 

агрохімії: підручник / [В.П. Ґудзь, А.П. Лісовал, В.О. Андрі-

єнко, М.Ф. Рибак]; за ред. В.П. Гудзя. – [2-е вид.]. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 408 с. 

п’ять і більше 

авторів 

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 Довідник міжнародних стандартів для органічного агро-

виробництва / [за ред. М.В. Капштика, О.О. Котирло]. – К.: 

СПД Горобець Г.С., 2007. –356 с. 

Багатотомний 

документ 

Межгосударственные стандарти : 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. 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів, 

Скалецька Л.Ф. Вміст аскорбінової кислоти у ягодах нових 

сортів та гібридів чорної смородини дослідного саду 

Національного аграрного університету / Л.Ф. Скалецька, 
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симпозіумів В.І. Войцехівський: матеріали IV міжнар. наук. конф. 

молодих дослідників [“Теоретичні та прикладні аспекти 

інтродукції рослин і зеленого будівництва”], (Київ, 20 – 23 

травня 2004 р.) / Рада бот. садів України, Дендролог. парк 

„Тростянець” НАНУ, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка, Укр. 

бот. товариство. – К.: Фітосоціоцентр. – 2004. – С.197 – 198. 

Словники Сельскохозяйственный энциклопедический словарь 

/ [редкол.: В.К. Месяц и др.]. –М.: Сов. 

Энциклопедия, 1989. – 656 с. 

Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії: словник-довідник 

основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. 

закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 

2007. — 57 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

Земельний кодекс України: за станом на 10 липня 2006 р. –

 Довідкове видання. – Х.:ТОВ Одіссей, 2006. – 112 с. –

 (Серія «Закони України»). 

Стандарти Пшениця. Технічні умови: ДСТУ 3768:2004. – [Чинний від 

28.05.2004].–К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 81 с. 

 

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 

Покажчик та огляд (І5О 7000:2004, ЮТ) : ДСТУ ІЗО 

7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України, 2006. —  IV, 231 с. — 

(Національний стандарт України). 

Каталоги Межгосударственные стандарти: 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. 

Дисертації Стадничук Н.А. Биоморфологические особенности Silphium 

perfoliatum L. в связи с интродукцией в условиях Лесостепи 

Украины: дис. ... к.б.н.: спец. 03.00.05 „Ботаника” / Нина 

Александровна Стадничук. – К., 1992. – 196 с. 

Автореферати 

дисертацій 

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. 

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 Пат. 2704117 Российская Федерация. Устройство для 

измерения статистического момента лопаток / 

С.С. Гроховский, Р.И. Лущиков, Н.И. Прохоров; заявитель и 

патентообладатель ООО «Мера»; –№ 20001110404; заявл. 
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18.04.01; опубл. 20.08.03, Бюл. № 28 (Ч.2). 

Частина книги 

(розділ) 

Головко В.О. Сільськогосподарська екологія як наука / 

В.О. Головко, А.З. Злотін // Сільськогосподарська екологія: 

навч. Посіб. для ВНЗ. –Х.: Еспада, 2009. – С.9–13. 

Частина 

періодич-ного 

чи продовжу-

ваного видання 

(стаття в 

журналі) 

Дерев'янко С. Визначення собівартості продукції 

рослинництва / С. Дерев'янко // Агрокомпас. – 2000. – № 5. – 

С. 25–31. 

Електронні 

ресурси 

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. 

 

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 ;  Windows 98/2000/NT/XP. — 

Назва з титул. екрану. 

 

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.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
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Додаток Д 
 

(ВИТЯГ З ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ) 

КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ТА ФРУКТОВІ 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ 

Терміни та визначення ДСТ України 2073-92 

ОКСТУ 9102 Чинний від 01.07.93 

Таблиця Д1 

Терміни Визначення 

1 2 

1.Підготовка овочевої, 

фруктової сировини 

Сукупність технологічних операцій, які 

забезпечують подальше використання овочевої, 

фруктової сировини для виготовлення 

консервованої продукції 

2.Сортування  

Ндк. Калібрування  

Розподіл цілих плодів овочевої, фруктової 

сировини залежно від ступеня зрілості, кольору, 

видалення некондиційних плодів, сторонніх 

домішок. Відділення шматочків, які не 

відповідають формі і розміру, від загальної маси 

нарізаної овочевої, фруктової сировини  

3.Калібрування  

Ндк. Сортування  

Розподіл овочевої, фруктової сировини за 

розмірами  

4.Відмочування  

Ндк. Замочування  

Витримування овочевої, фруктової сировини у 

воді з метою і полегшити виведення з її поверхні 

забруднень  

5.Миття  

Ндк. Промивання  

Відмивання  

Виведення з поверхні овочевої, фруктової 

сировини забруднень, механічних домішок, 

отрутохімікатів і мікрофлори за допомогою води з 

додаванням, або без додавання хімічних 

препаратів, дозволених з цією метою органами 

охорони здоров’я  

6.Замочування 

(вимочуванян)  

Ндк. Відмочування  

Витримування овочевої, фруктової сировини у 

воді або у водних розчинах солей, органічних 

кислот для поліпшення її консистенції, 

набухання, просочування або видалення 

небажаних речовин (солей, органічних кислот, 

гірких сполучень)  

7.Очищення  

Ндк. Чищення  

Видалення плодоніжок, гребенів, чашолистиків, 

шкірки, шкурки та інших неїстівних частин 

овочевої, фруктової сировини  

8.Інспекція  Контроль за якістю підготовки овочевої, 

фруктової сировини, який запобігає проникненню 

сторонніх домішок, пошкоджених, забруднених 
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та інших дефектних плодів на наступні операції  

10.Подрібнення  Механічне руйнування структури рослинної 

сировини  

10.1.Дроблення  Подрібнення овочевої, фруктової сировини на 

частини невизначеної форми і розміру  

10.2.Різання  Подрібнення овочевої, фруктової сировини на 

частини визначених форм і розмірів  

11.Просіювання 

сипких матеріалів  

Видалення сторонніх домішок із сипких 

матеріалів (цукру, солі, борошна, прянощів та ін.).  

12.Магнітне очищення 

сировини та сипких 

матеріалів. 

Ндк. Витягання 

феродомішок  

Видалення з овочевої, фруктової сировини і 

сипучих матеріалів феромагнітних домішок 

пропусканням їх через магнітні установки  

13.Бланшування  

Ндк. Шпарення  

Ошпарювання  

Короткочасна теплова обробка овочевої, 

фруктової сировини за певним температурним 

режимом парою, водою або водними розчинами 

солей, органічних кислот, лугу для інактивнації 

ферментів, частково розм’якшення структури 

тканини і підвищення її еластичності  

14.Розварювання  

Ндк. Варка  

Значне розм’якшення структури рослинної 

тканини овочевої і фруктової сировини за 

допомогою пари або киплячої води  

15.Обжарювання  

Ндк. Пасерування  

Жарка  

Термічна обробка овочевої сировини у жирі при 

температурі більш ніж 120 °С для надання 

специфічного смаку і кольору  

16.Пасерування  

Ндк. Обжарювання  

Термічна обробка овочевої сировини у жирі 

(борошна – без жиру) при температурі не більше 

ніж 120 °С без істотної зміни кольору  

17.Охолодження  

Ндк. Остигання  

Примусове зниження температури овочевої, 

фруктової сировини або продукту після теплової 

обробки; зниження температури овочевої, 

фруктової сировини до рівня, близького до 

кріоскопічного, із збереженням життєздатності 

рослинних тканин при одночасному припиненні 

розвитку мікрофлори і біохімічних процесів з 

метою перетримування  

18.Остигання  

Ндк. Охолодження  

Природне зниження температури овочевої, 

фруктової сировини або продукту  

19.Протирання  

Ндк. Фінішування  

Подрібнення овочевої, фруктової сировини з 

відділенням насіння, шкірки, шкурки та інших 

неїстівних частин пропусканням крізь сита 

діаметром отворів від 0,5 до 0,7 мм  
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20.Фінішування  

Ндк. Протирання  

Додаткове подрібнення протертої овочевої, 

фруктової маси пропусканням її крізь сита 

діаметром отворів не більше ніж 0,6мм  

21.Гомогенізація  Інтенсивна механічна обробка пюреподібної маси 

для одержання тонкоподрібненого продукту і 

запобігання його розшарування  

22. Витягування соку  Відділення рідкої фази подрібненої овочевої, 

фруктової сировини  

23.Екстрагування  

Ндк. Вилуговування  

Витягування екстрактивних речовин з 

подрібненої овочевої, фруктової сировини, 

вичавків, пряно-ароматичних рослин водою або 

іншими розчинниками  

24.Проціджування  

Ндк. Грубе 

фільтрування  

Відділення часток плодової м’якоті і сторонніх 

домішок пропусканням соку, розчинів, сиропу 

крізь сито або фільтрувальну тканину  

25.Освітлення  Видалення з соку завислих і колоїдних часток  

25.1Самоосвітлення  Освітлення соку внаслідок природних фізико-

хімічни перетворень  

25.2Оклеювання  Зв’язування колоїдних речовин у соку введенням 

осаджуючих речовин (бентоніту, желатину, 

таніну та ін.)  

26.Відстоювання  Осадження завислих часток соку під дією сили 

ваги  

27.Декантування  Зливання соку з осадку  

28.Центрифугування  Механічне відділення часток рослинної тканини 

від соку під дією відцентрової сили  

29.Фільтрування  Видалення сторонніх домішок і завислих часток 

пропусканням соку, розчинів, сиропу, крізь 

фільтрувальні матеріали  

30.Ультрафільрація  Розподіл, фракціонування і концентрування соку 

(сиропу) за допомогою напівпроникних мембран  

31.Купажування  Змішування різних видів соків і (або) пюре у 

визначеному співвідношенні для одержання 

продукту продовження таблиці В1 із заданими 

властивостями  

32.Змішування  Механічна обробка суміші компонентів для 

одержання продукту, однорідного у всьому обсязі  

33.Деаерація  

(екстрагування)  

Видалення повітря та інших газів, які є в 

продукті, нагріванням або вакуумуванням  

34.Концентрування  

Ндк. Згущення  

Підвищення вмісту розчинних сухих речовин 

видаленням вологи з продукту за допомогою 

випарювання, виморожування, ультрафільтрації 

та ін.  



32 

 

 

 

35.Уварювання  Теплова обробка з метою концентрування та 

рівномірного розподілу розчинних сухих речовин 

у всьому обсязі продукту  

36.Ферментація  Процес, що проходить під впливом 

біокаталізаторів (ферментів, мікроорганізмів), які 

є в сировині або вносять в неї ззовні, з метою 

одержання продукту із заданими властивостями  

37.Фасування  Заповнення продуктом спеціальної споживчої 

тари, діжок, барабанів, резервуарів та ін.  

38. Закупорювання  Герметизація тари з продуктом з метою 

обмеження або запобігання його контакту із 

зовнішнім середовищем  

39.Стерилізація  Теплова обробка харчових продуктів при 

температурі 100°С протягом часу, достатнього для 

інактивації спорової мікрофлори – збудників 

псування та харчових отруєнь, яка забезпечує 

доброякісність  

40.Пастеризація  Теплова обробка харчових продуктів при 

температурі до 100°С протягом часу, достатнього 

для інактивації не спорових бактерій, дріжджів та 

плісеней, яка забезпечує доброякісність та 

стабільність продуктів у процесі їх зберігання  

41.Квашення  

(соління, мочіння)  

Процес природної або штучної ферментації 

овочевої, фруктової сировини, заснований на 

молочнокислому бродінні цукрів, які є в сировині 

або вносяться в неї додатково, та який 

відбувається за наявності кухонної солі або її 

розчинів  

42.Засолювання  Спосіб консервування овочів та пряної зелені 

кухонною сіллю або її розчинами, концентрація 

яких запобігає молочнокислому бродінню  

43.Сульфітація  

Ндк. Обкурювання  

Обробка овочевої, фруктової сировини, соку, 

пюре сірчистим ангідридом, розчинами сірчистої 

кислоти або її солей, концентрація яких запобігає 

мікробному псуванню продукту  

44.Десульфітація  Видалення сірчистих сполук із сульфітованих 

плодів, пюре, соку  

45.Висушування  Видалення вологи з овочевої, фруктової сировини 

до залишкового вмісту,я кий утруднює або робить 

неможливою життєдіяльність мікроорганізмів – 

специфічних збудників псування різних видів 

продуктів  

46.Заморожування  Зниження температури овочевої, фруктової 
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сировини нижче кріоскопічного значення на 10-

30°С, при якому вся волога яка міститься в 

сировині, переходить у кристалічний стан  

47.Дефростація  

(розморожування)  

Природне або примусове підвищення 

температури замороженої овочевої, фруктової 

сировини, яке забезпечує перехід вологи з 

кристалічного в рідкий стан  

48.Обробка 

мікрохвильовою 

енергією  

Обробка овочевої, фруктової сировини, 

напівфабрикатів, готової продукції променями 

зверх високо частотними (ЗВЧ) 

електромагнітного поля з метою інтенсифікації 

соковідділення, концентрування, висушування, 

стерилізації  

49.Електроплазмоліз  Контактна обробка овочевої, фруктової сировини 

електричним струмом низької частоти з метою 

збільшення соковідділення  
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ВІДГУК 

наукового керівника на випускну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня 

_____спеціальності _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

на тему: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Актуальність теми ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Практична цінність висновків, рекомендацій та їх обґрунтованість _______ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Оцінка роботи 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Загальний висновок та рекомендації про допуск до захисту______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Науковий керівник _____________________ 

_____________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

"____"_______________201__р 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на випускну роботу 

_______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

на тему 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Актуальність теми 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Теоретичний рівень 

роботи__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Пропозиції автора по темі дослідження ______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Практична цінність висновків, рекомендацій та їх 

обґрунтованість__________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Недоліки 

роботи__________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Загальний висновок і оцінка 

роботи__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________ 

Рецензент 

________________________________________________________________ 

(підпис) (вчене звання, прізвище та ініціали) 

"_____"__________________201__ р.__ 
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