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ВСТУП 

 

Кваліфікаційна робота виконується на завершальному етапі навчання 

студентів за освітнім рівнем «Магістр». Вона має бути представлена як 

результат наукової праці за матеріалами експериментальних досліджень 

проведених упродовж одного або двох років. Кваліфікаційна робота відображає 

рівень теоретичних знань і вирішення практичних питань випускника, його 

здатність до самостійної професійної діяльності як фахівця ОР «Магістр».  

Оформлену кваліфікаційну роботу здобувач підписує та подає до захисту 

разом із відгуком керівника та рецензією фахівця. Здобувачі, які виконали 

роботу за межами університету, додають підписану керівником і завірену 

печаткою довідку з підприємства чи установи.  

Робота підлягає перевірці на плагіат, потребує підписів завідувача кафедри 

про допуск до захисту та консультантів розділів роботи, а також проведення 

попереднього захисту на кафедрі, подання роботи до екзаменаційної комісії (ЕК) 

та його захист на засіданні ЕК. Кваліфікаційну роботу подають у деканат не 

пізніше, ніж за три дні до початку роботи Екзаменаційної комісії. 

Відповідальність за актуальність і відповідність тематики кваліфікаційної 

роботи профілю підготовки фахівця, а також за керівництво та організацію 

виконання несе керівник і випускова кафедра. Відповідальність за всі викладені 

в кваліфікаційній роботі матеріали, вірогідність даних, висновки і рекомендації 

несе безпосередньо автор. 

Методичні вказівки розроблено на основі Закону України «Про вищу 

освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах», ДСТУ 3008–95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення» та Положення про атестацію здобувачів 

вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи 

(проекту) в Уманському НУС. 

 

1. ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

Кваліфікаційні роботи можуть виконуватись за такими напрямами: 

1. Розроблення та удосконалення режимів зберігання і переробки зерна 

та зернопродуктів. 

2. Оцінювання якості зерна і зернопродуктів під час зберігання. 

3. Технологічне оцінювання зерна районованих і перспективних сортів 

сільськогосподарських культур. 

4. Розроблення технології виробництва нових видів харчових 

продуктів, у т. ч. із збалансованим хімічним складом, з добавлянням 

нетрадиційної сировини, підвищеним вмістом біологічно-активних речовин 

тощо. 

5. Формування якості врожаю сільськогосподарських культур залежно 

від умов вирощування (удобрення, попередники, сорти, застосування пестицидів 

тощо). 
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6. Розроблення нових рецептур комбікормів. 

Кваліфікаційні роботи можуть бути виконані здобувачами вищої освіти 

індивідуально та сумісно. Комплексні роботи виконуються за темами, що за 

обсягом потребують залучення групи студентів однієї або кількох 

спеціальностей. Ці роботи можуть бути міжкафедральними, між 

факультетськими та виконуватись з іншими навчальними закладами чи науково-

дослідними установами. 

 

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема досліджень повинна бути актуальною, поєднувати елементи нового в 

галузі зберігання і переробки зерна та пов’язана з загальною тематикою 

досліджень університету (факультету, кафедри). 

Назва теми кваліфікаційної роботи має бути короткою, точно відповідати 

змісту – предмету дослідження, тобто тієї дослідницької роботи, яку має 

виконати студент щодо об’єкта дослідження. У назві не бажано використовувати 

ускладнену чи узагальнюючу термінологію, потрібно уникати слів 

Дослідження…, Аналіз…, Вивчення…, Питання…, Проблеми… із-за 

невизначеності кінцевого результату. 

Результати дослідження повинні відповідати наступним критеріям: 

– мати наукове та (або) практичне значення;  

– бути достовірними; 

– виконані особисто студентом; 

– пройти апробацію на наукових студентських гуртках і конференціях; 

– висвітлені в публікаціях. 

Об’єм кваліфікаційної роботи 40–60 сторінок комп’ютерного набору. 

Робота до захисту подається зброшурованою.  

В додатках можна наводити відомості щодо впровадження результатів 

дослідження у виробництво, копії публікацій, графічну частину роботи, інше.  

 

3. ОБСЯГ І СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Кваліфікаційна робота – результат експериментальних досліджень. 

Оформлення роботи і підготовка до захисту здійснюється згідно з графіком 

(Додаток А). Своє бачення до вирішення завдань студент змістовно аргументує 

та співставляє з відомими положеннями.  

Кваліфікаційна робота повинна містити: 

–  титульний аркуш; 

–  завдання до кваліфікаційної роботи; 

–  відгук керівника; 

–  зміст; 

–  перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за 

необхідності); 

–  вступ; 
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- основну частину; 

- висновки; 

- рекомендації виробництву; 

- список використаних джерел; 

- додатки. 

 

4. КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ 

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ кваліфікаційної роботи повинен містити 

найменування вищого навчального закладу, де виконана робота; прізвище, ім’я, 

по-батькові автора; назву роботи; прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, 

вчене звання керівника; місто та рік (додаток Б). 

 

До кваліфікаційної роботи додається ЗАВДАННЯ та ВІДГУК керівника які 

не нумерують і уміщують після титульного аркуша. 

Завдання затверджується завідувачем кафедри і видається магістранту 

першого тижня підготовки кваліфікаційної роботи.  

 

ЗМІСТ подають на початку роботи. Він містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів і підрозділів роботи (додаток В). 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ. За використання в роботі специфічної термінології, маловідомих 

скорочень, нових символів, позначень, тощо, їхній перелік може бути подано у 

вигляді окремого списку. Перелік друкують двома колонками, в яких, 

наприклад, зліва – скорочення слів за абеткою, справа – їхня детальна 

розшифровка. 

Якщо в кваліфікаційній роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, 

позначення тощо повторюються менше трьох разів, то перелік не складають, а 

їхнє тлумачення наводять у тексті за першого згадування. 

 

ВСТУП (одна–дві сторінки) розкриває сутність і стан наукового завдання 

та його значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, 

обґрунтування необхідності проведення дослідження. 

З абзацу подають загальну характеристику кваліфікаційної роботи у 

рекомендованій нижче послідовності. Назви рубрик виділяють напівжирним 

шрифтом у межах тексту. 

Обґрунтування теми дослідження. Критичним аналізом джерел 

літератури і порівнянням із відомим розв’язанням завдання, обґрунтовують 

актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи 

виробництва. Висловлюють актуальність теми декількома реченнями. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами (за 

необхідності). Вказується, в рамках якої науково-дослідної програми 

виконується дослідження із зазначенням номеру державної реєстрації. 
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Формуються мета і завдання дослідження, які необхідно вирішити для 

досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як “Дослідження...”, 

“Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму 

мету. 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 вивчення. 

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 

магістранта, оскільки предмет дослідження визначає тему (назву) 

кваліфікаційної роботи. 

Методи дослідження. Перераховують використані наукові методи і 

змістовно зазначають, що саме досліджувалось кожним методом. Вибір методів 

дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і 

висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів. Викладаються аргументовано, 

коротко та чітко наукові положення роботи, зазначаючи відмінність одержаних 

результатів від відомих раніше та ступінь новизни одержаних результатів 

(вперше одержано, удосконалено, дістало подальшого розвитку). 

Практичне значення отриманих результатів досліджень. Зазначають 

практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їхнього 

використання (впровадження). 

Апробація результатів роботи. Вказується, на яких наукових симпозіумах, 

конференціях, гуртках, нарадах оприлюднено результати дослідження, 

викладені в науковій роботі. 

Публікації. Вказують кількість статей у наукових журналах, збірниках 

наукових праць, матеріалах і тезах конференцій опублікованих результатів 

кваліфікаційної роботи. 

Структура та обсяг роботи. Вказують кількість сторінок кваліфікаційної 

роботи (без додатків). Наводять загальну кількість розділів, таблиць, рисунків. 

Окремо додають кількість використаних джерел літератури. 

Основна частина кваліфікаційної роботи складається з розділів і 

підрозділів. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим 

викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає 

змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. 

 

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ (спочатку вказується назва розділу, а в 

дужках – (огляд літератури)). Аналізується 40–60 джерел літератури. Обсяг 

розділу до 8–12 сторінок. 

У розділі висвітлюється досягнення науки і передової практики з 

досліджуваної теми. Подається систематизований аналіз теоретичних знань за 

темою роботи з посиланням на авторів праць. 
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В разі досліджень технологічних властивостей зерна окремих культур чи 

сортів передбачається опис загальної характеристики зерна, його будова і 

хімічний склад, а також технологічні особливості сировини. За вивчення 

показників якості зерна нових культур подається аналіз даних, що одержані в 

дослідженнях із зерном інших близьких культур; нові режими та способи 

переробки, зернопродукти і комбікорми – порівнюють із уже відомими. Якщо ж 

однаковий результат одержаний кількома вченими, то детальний аналіз даних 

роблять лише з одного джерела літератури, а відносно інших – студент пише, що 

аналогічні результати одержані також іншими ученими і перелічує їх. 

Посилання на наукові публікації обов’язково повинні супроводжуватись 

відомостями про назву установи, місцевості, де ці дані одержано, автора 

(авторів) публікації та номера, за яким ця публікація знаходиться в списку 

використаних джерел. 

Наприклад:  

В умовах Лісостепу України … [12]. 

Встановлено [39], що …. 

Подібні результати досліджень отримано й іншими ученими [19–21]. 

Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу 

основної частини кваліфікаційної роботи. 

Цей розділ необхідно закінчити висновками щодо необхідності проведення 

досліджень за даною темою. 

 

РОЗДІЛ 2 УМОВИ, СХЕМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ (три–п’ять сторінок). В розділі вказують місце проведення 

дослідження. Подається загальна характеристика предмета дослідження, який 

студент обирає. Наводиться характеристика його біологічних і технологічних 

особливостей (за необхідності). 

Викладається методика проведення досліджень із обов’язковим 

зазначенням всіх її основних елементів: умови, схема та методика.  

В підрозділі «Умови  проведення дослідження» вказують умови 

вирощування зерна, насіння та описують застосовану технологію зберігання або 

переробки зерна. 

За наведення метеорологічних даних, роблять посилання на джерело 

їхнього одержання. Погодні умови характеризують за показниками 

середньомісячної (подекадної) температури повітря, опадів, відносної вологості 

повітря. Наведені погодні умови за кожний рік досліджень піддають аналізу, 

порівнюючи між собою та середніми багаторічними даними. 

У підрозділі «Схема дослідження» подають: схему та повторність досліду і 

аналітичних повторень. 

У підрозділі «Методика проведення дослідження» наводять методику 

спостереження, вимірювання, обліку й обрахунку. Потім описують методику 

визначення кожного показника, що досліджували. При цьому необхідно робити 
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посилання на відповідні стандарти, за якими визначають досліджувані 

показники або вказати загальноприйняті методи і їх авторів. 

Вибір методів досліджень і їх застосування проводять завчасно до 

виконання основних експериментів. Крім загальноприйнятих методів, студент 

повинен засвоїти нові методи аналізів, пов’язані з темою досліджень. 

Посилання на методи досліджень обов’язково включають до списку 

використаних джерел.  

Назва цього розділу та підрозділів може змінюватись залежно від напрямку 

наукових досліджень. 

 

РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (15–25 сторінок).  

Результати дослідження подають у вигляді тексту, таблиць і рисунків. Дані 

повинні бути досконало проаналізовані. Достовірність отриманих результатів 

дослідження підтверджують варіаційно-статистичною обробкою даних 

(наводять показники НІР05 або інших методів математичної статистики). 

Розділ займає основне місце в роботі. За змістом розділ ділять на 

підрозділи, де з вичерпною повнотою, викладають результати власних 

досліджень магістранта. 

Після кожної таблиці (рисунку) слід уміщувати пояснювальний текст, який 

не повинен бути простим переказом числових даних, а відмічати наявні 

тенденції та закономірності. 

Важливим елементом розділу є співставлення власних результатів із 

аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних учених. 

У кінці кожного підрозділу формулюються висновки зі стислим 

викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів. 

 

РОЗДІЛ 3.1 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА (за необхідності) (до 10 

сторінок).  

Цей розділ містить загальні відомості про зерно як сировину для переробки, 

перерахунок виходу продукції за фактичними показниками якості зерна, 

передбаченими завданням. 

3.1.1 Розроблення, наукове обґрунтування та опис технологічної схеми 

виробництва. Технологічна схема очистки та підготовки зерна, а також його 

переробка повинна містити наукове обґрунтування вибраного варіанту схеми 

згідно з «Правилами організації і ведення технологічного процесу…» із 

зазначенням вибраного обладнання та його описом. 

3.1.2 Розрахунок і підбір обладнання. В підрозділі проводять розрахунки 

продуктивності та обладнання для відділення підготовки (зерноочистка, 

подрібнення тощо) і переробки зерна (лущення, помел, змішування, дозування 

тощо).  

3.1.3 Розрахунок виходу продукції (за необхідності). Вихід продукту 

розраховують, виходячи з базисних норм на зерно та крупу (борошно, 

комбікорм) згідно з «Правила організації і ведення технологічного процесу…» 

та показниками якості на продукцію за завданням.  
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Залежно від виду сировини є відмінності у розрахунку виходу продукції, що 

зазначено в «Правила організації і ведення технологічного процесу…». Ре-

зультати розрахунку зводять у таблицю форми № 117. 

3.1.4 Технохімічний контроль виробництва. У цьому підрозділі 

необхідно докладно описати контроль технологічних операцій (прийомів) під 

час виробництва продукції. Вказати на показники якості продукції, що 

нормуються та порівняти їх із такими, що отримані під час лабораторного 

аналізу. Цей підрозділ можна подати у другому розділі роботи. 

 

ГРАФІЧНЕ зображення технологічної частини виконується на 1–2-х 

кресленнях. Тут зображують схему технологічного процесу з очистки та 

переробки зерна з розміщенням обладнання по поверхах та руху продукту на 

етапах процесу. 

 

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ (дві–три сторінки).  

У розділі описують правила виконання робіт і поведінки студента у 

виробничих приміщеннях, робочих місцях, тощо. Основні задачі ОП полягають 

у втіленні технічних засобів безпеки, своєчасному виявленню та нормуванню 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, розробку засобів захисту від 

них, запровадження у виробництво стандартів безпеки праці, максимальному 

обліку вимог безпеки та гігієни праці на всіх стадіях проведення науково-

дослідних робіт. 

 

РОЗДІЛ 5 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ (дві–три сторінки). У 

розділі дається економічна оцінка заходів, технологій, продуктів, процесів, що 

вивчали у досліді. Методику визначення економічної ефективності виробництва 

наводять у розділі 2. У таблиці подають лише дані про додаткові витрати на 

запровадження дослідних варіантів у порівнянні з контрольним та показують 

кількість і вартість додаткової продукції (якщо це має місце в досліді), а решта 

економічних показників виводять із попередніх. Усі додаткові розрахунки 

показників економічної ефективності приводять у додатках (за необхідності). 

 

ВИСНОВКИ (одна сторінка). У першому пункті висновків коротко 

оцінюють стан вивченості питання (на основі огляду джерел літератури). Далі в 

чотирьох–п’яти пунктах висновків характеризують основні положення 

теоретичного і практичного характеру, що випливають із результатів 

досліджень. Необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих 

результатів. Висновки повинні відповідати поставленим задачам досліджень. 

 

Останнім пунктом висновків подають РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо наукового 

та практичного застосування одержаних результатів. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (40–60 посилань) подають одним 

із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

 

ДОДАТКИ включають допоміжний матеріал до основного тексту 

кваліфікаційної роботи, який необхідний для уточнення результатів дослідження 

та підтвердження окремих висновків і рекомендацій. До них відносять формули 

та розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, розрахунки економічної 

ефективності, варіаційно-статистична обробка даних, допоміжні ілюстрації 

тощо. У додатках також можуть уміщувати відомості щодо впровадження 

результатів дослідження у виробництво, копії публікацій і патентів, графічну 

частину роботи.  

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

5.1 Загальні вимоги 

Кваліфікаційну роботу друкують за допомогою принтера на одному боці 

аркуша білого паперу формату А4 (210х297) через півтора міжрядкових 

інтервали до 30 рядків на сторінці із залишенням берегів таких розмірів: правий 

– не менше 10 мм, решта – не менше 20 мм. Для подання таблиць і графіків 

можна використати аркуші формату А1. Шрифт Times New Roman, розмір 14 

пунктів. 

Вписувати у текст кваліфікаційної роботи окремі іншомовні слова, 

формули, умовні знаки можна тушшю, пастою тільки чорного кольору, при 

цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності 

основного тексту. 

Описки і графічні неточності, що виявилися під час написання роботи, 

можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням 

на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом. 

Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці. 

Заголовки структурних частин роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, 

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ, друкують великими літерами напівжирним шрифтом 

окремою стрічкою симетрично до тексту, вирівнювання по центру. Заголовки 

підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацним 

відступом, вирівнювання по лівому краю. Крапку в кінці заголовка не ставлять. 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. 

Відстань між заголовком і текстом – одна стрічка. 
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Наприклад: 
РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА 
ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО (огляд літератури) 

(один пробіл)  
1.1 Загальна характеристика зерна тритикале 

(один пробіл)  
Текст… 

(один пробіл)  
1.2 Технологічні особливості та показники якості зерна тритикале 

(один пробіл)  
Текст… 

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

Скорочення слів у роботі слід застосовувати лише в заголовках 

бібліографічних описів, якщо вони не є першим словом заголовку та в тексті 

при розміщенні біля цифр, назв, прізвищ та в таблицях: р. (річка), р. (рік), рр. 

(роки), т (тонн), м (метр), см (сантиметрів), млн (мільйонів), млрд (мільярдів), 

грн (гривня), год (година), хв (хвилина), с (секунда), вид-во (видавництво), акад. 

(академік), д-р (доктор), доц. (доцент), проф. (професор), ім. (імені), рис. 

(рисунок), № (номер), обл. (область); пр. (праці), р-н (район), с.-

г. (сільськогосподарський), с. (сторінка), табл. (таблиця), тис. (тисяча), укр. 

(український), ч. (частина), % (відсоток). 

В інших випадках скорочення в тексті роботи не допускаються. В 

скорочених словах одиниць вимірів (т) і тих, які зберегли останні букви, крапки 

не ставляться (вид-во), а біля всіх інших скорочених слів ставляться крапки 

(шт., с.-г.). 

Цифри до десяти, які вживаються без розмірностей, в тексті пишуть 

словами (у трьох варіантах, на дев’яти ситах), а більші за десять – пишуть 

цифрами (у 15 варіантах, на 20 зернах). 

Складні прикметники з двох слів (біло-жовте забарвлення), а також ті, 

першою частиною яких є числівник, пишуться через дефіс (три-прогінні). 

Тире ставиться між однорідними членами речення (впродовж двох–трьох 

років, температура 20–22 ºС). 

Абсолютний відсоток приводять із точністю до одного знаку (наприклад, 

вміст білка 17,2 %), а відносний – до цілих чисел (наприклад, вихід продукту 

підвищувався на 23 %). 

5.2 Нумерація 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації, але на ньому номер сторінки не ставлять. На наступних 

сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в 

кінці. Вставлені в роботу між титульним аркушем і змістом аркуші в нумерацію 

не входять. 

Такі структурні частини роботи, як ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ не 
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мають порядкового номера. Нумерують лише розділи і підрозділи. Номер 

розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, після номера крапку не ставлять. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться. Потім у тому ж 

рядку після номера підрозділу іде назва підрозділу. Після назви підрозділу 

крапку не ставлять. 

Наприклад: 

РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, СХЕМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 (один пробіл)  

2.1 Умови проведення дослідження 

(один пробіл)  

2.1.1 Погодні умови. Текст… 

2.1.2 Ґрунтово-кліматичні умови. Текст… 

(один пробіл)  

2.2 Схема дослідження 

 (один пробіл)  

Текст… 

Тобто, розділи роботи, зазвичай, включають у себе підрозділи (нумерація 

складається з двох чисел, відокремлених крапкою), пункти (нумерація – з трьох 

чисел), підпункти (нумерація – з чотирьох чисел). 

Таблиці та ілюстрації нумерують у межах розділу, за виключенням 

таблиць і додатків, розмішених у додатках. Номер таблиці та ілюстрації повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці або ілюстрації, між 

якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 3.2 – друга таблиця третього 

розділу. 

Формули (рівняння) в кваліфікаційній роботі (якщо їх більше однієї) 

нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та 

порядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номери 

формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули у 

круглих дужках. 

Наприклад: 

y = 0,043x–0,9101                                                    (1.1) 

Примітки до тексту і таблиць, у яких вказують 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) швидкість руху 10–16 об/хв; 2) швидкість руху 2–4 об/хв. 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова Примітка ставлять. 
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Наприклад: 

Примітка. Швидкість руху 10–16 об/хв. 

5.3 Ілюстрації 

Основними видами ілюстративного матеріалу в кваліфікаційній роботі є: 

креслення, технічний рисунок, схема, оригінали фотознімків, штрихові 

ілюстрації, діаграма і графік. Фотознімки розміром, меншим за формат А4, 

наклеюють на стандартні аркуші білого паперу формату А4. 

Ілюстрації (знімки, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно 

подавати безпосередньо після посилання на них у тексті або на наступній 

сторінці, якщо на цій сторінці вони не уміщуються. Ілюстрації і таблиці, 

розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації 

сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри яких більші формату А4, 

також враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після 

згадування у тексті або в додатках. 

Посилання на ілюстрацію в тексті розміщують у вигляді виразу в круглих 

дужках (рис. 3.9) або звороту типу: ....як це видно з рис. 3.9…, або ... що показано 

на рис. 3.9... 

Наприклад: 

24,2
25,8

29,2
32,1

34,4
35,8 36,4

26,5 27,1
29,6

32,5 32,8
30,5

32,9 33,2

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

%

Сорт пшениці м'якої озимої

Рис. 3.9 Вміст клейковини у зерні пшениці м’якої озимої  

залежно від сорту (2018–2019 рр.): 

1 – Подолянка; 2 – Тронка; 3 – Золотоколоса; 4 – Крижинка; 5 – Артія; 

6 – Артемісія; 7 – Афродіта; 8 – БЦНК; 9 – Афіна; 10 – Аврора; 11 – Аріда; 

12 – Асцилла; 13 – Артеміда; 14 – Аделаїда; 15 – Аїд 

Підпис під ілюстрацією має чотири основних елементи: 

– найменування графічного сюжету, що позначається словом «Рис.»; 

–  порядковий номер ілюстрації, який вказується цифрами; 

–  тематичний заголовок ілюстрації; 

– експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, що 

виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом.  
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5.4 Таблиці 

Цифровий матеріал, зазвичай, повинен оформляється у вигляді таблиць. 

Приклад побудови таблиці: 

Таблиця (номер) 

                       Назва таблиці 

Заголовки граф    

підзаголовки 

граф 

    

       

Рядки      

       

       

 Боковик графи (колонки) 
 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею. Слово 

Таблиця починають з великої літери курсивом і розміщують у правому 

верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. Назву таблиці також 

починають з великої літери, наводять жирним шрифтом, вирівнювання по 

центру. 

При переносі таблиці на інший аркуш (що робити не бажано) справа над 

переносною частиною пишуть слова Продовження табл. 3.2. 

Заголовок кожної графи у головці таблиці має бути, по можливості, 

коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, 

одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку. 

Заголовки граф у таблицях повинні починатися з великих літер, а 

підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з 

великих, якщо вони є самостійними (див. вище приклад оформлення таблиці). 

Не допускається назву таблиці розміщувати на одній сторінці, а саму таблицю – 

на іншій. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

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

виносять в об’єднувальні рубрики, загальні для всіх заголовків боковика слова 

розміщують у заголовку над ним. 

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в 

ньому ставлять прочерк.  

Таблицю уміщують після першого згадування про неї у тексті або на 

наступній сторінці, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного 

блоку наукової роботи або з поворотом за стрілкою годинника.  

5.5 Формули 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і 

нижче кожної формули потрібно залишити один вільний рядок. З метою 
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економії місця кілька 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 усередині рядків тексту. 

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. 

Загальне правило пунктуації у 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: у тексті перед формулою є узагальнююче слово, цього 

вимагає побудова тексту, що передує формулі. 

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і не 

відокремлені текстом, можуть бути кома або кома з крапкою безпосередньо за 

формулою до її номера. 

Наприклад: 

Регресійним аналізом встановлено в зерні пшениці обернений сильний 

кореляційний зв'язок між вмістом білка та крохмалю (r = –0,87), що описується 

рівнянням регресії: 

y = –0,655х + 52,576,                                                                       (3.1) 

де y – вміст білка, %; х – вміст крохмалю, %. 

Або 

За регресійним аналізом нами знайдено в зерні сортів ---- і ---- прямий 

сильний кореляційний зв'язок між натурою та масою 1000 зерен, що 

описується такими рівняннями регресії: 

y = 0,043x–0,9101 для зерна сорту Хлібодар харківський;           (3.1) 

y = 0,0396x–0,6799 для зерна сорту Соловей харківський,           (3.2) 

де y – натура зерна, г/л; x – маса 1000 зерен, г. 

5.6 Оформлення списку використаних джерел  

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із 

бібліотечної і видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати 

з міждержавних і державних стандартів.  
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Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних 

джерел, які наводять у кваліфікаційній роботі 

    Література Приклад оформлення 

Книги: 

один автор 
Руденко В. М. Математична статистика. Київ: Центр учбової 

літератури, 2012. 304 с.  

два або три 

автори 

Мерко І. Т., Моргун В. А. Наукові основи технології зберігання і 

переробки зерна: монография. Одеса, 2001. 207 с. 

чотири і 

більше 

авторів 

Крошко Г. Д., Левченко В. І., Назаренко Л. Н. та ін. Правила 

організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах. 

Київ: Віола, 2017. 163 с.  

Погожих М. І., Пак А. О., Пак А. В. та ін. Гідротермічна обробка круп 

із використанням принципів сушіння змішаним теплопідводом: 

монографія. Харків: Вид-во ХДУХТ, 2017. 170 с. 

Патент на 

корисну 

модель 

Спосіб виробництва крупи плющеної із зерна пшениці спельти: Пат. 

115765 Україна, МПК A23L 7/00. Любич В. В., Возіян В. В.; заявник та 

власник УНУС. № u 2016 11569; заявл. 16.11.2016., чинний з 

25.04.2017, Бюл. № 8. 

Стаття 

збірника 

наукових 

праць, 

журналу 

Карпенко В. П., Сухомуд О. Г., Кравець І. С., Жиляк І. І. та ін. 

Багаторічна пшениця – світовий досвід і перпективи вирощування. 

Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. 

№ 1. С. 155–161. 

Осокіна Н. М., Костецька К. В., Герасимчук О. П. Порівняльна оцінка 

круп’яних властивостей зерна озимої пшениці та ярих тритикале і 

ячменю. Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва. 2012. Вип. 77. С. 127–133. 

Тези 

доповідей, 

матеріали 

конференцій 

Барильник К. Г., Кузнецова Л.И., Лаврентьева Н.С., Савкина А.А. и др. 

Сравнительная характеристика хлебопекарных свойств пшеничной и 

пшенично-пирейного гибрида. Материалы VI междунар. науч.-техн. 

конф. г. Алматы, 1 марта 2016 г. Алматы, 2016. С.19–23.  

Електронний 

ресурс 

Галунько В. Поняття права: багатогранність та інтеграційна 

однозначність. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. 

URI: http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 22.10.2019). 

Food Facts: What is Kernza? URL: https://www.bestfoodfacts.org/whatis-

kernza/ (дата звернення 20.03.2019). 

Національний 

стандарт 

ДСТУ ISO 520:2015. Зернові і бобові. Визначення маси 1000 зерен. 

Київ. 2015. 10 с.  

Автореферат 

дисертації 

Новіков В. В. Удосконалення технології виробництва круп’яних 

продуктів із зерна тритикале: автореф. дис.….канд. техн. наук: 

05.18.02. НУХТ. Київ, 2016. 20 с. 

5.7 Оформлення додатків 

Додатки оформлюють як продовження кваліфікаційної роботи на наступних 

сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток 

повинен починатися з нової сторінки. Друкується слово «Додаток» і велика 

http://www.nbuv.gov.ua/
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літера, що позначає додаток. Назва додатку виділяється напівжирним шрифтом, 

вирівнювання по середині (назва додатку відповідає назві розділу, до якого 

відносяться додатки). 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток А», «Додаток Б». 

Додатки можна ділити на розділи. Наприклад, Додаток А.1, Додаток А.2. 

При оформленні додатків окремою сторінкою друкують великими літерами 

слово «ДОДАТКИ», а потім на наступних сторінках розміщують додатки. 

 

6. ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

 

Завдання на кваліфікаційну роботу видає керівник згідно теми роботи за 

встановленою формою. Завдання, підписане керівником, консультантами 

окремих розділів роботи (за необхідності) та затверджене завідувачем кафедри 

видається студенту.  

У завданні зазначають:  

– прізвище, ім’я та по батькові студента;  

– тему кваліфікаційної роботи, номер і дату наказу ректора про 

затвердження теми;  

– прізвище, ім’я та по батькові керівника роботи, науковий ступінь та вчене 

звання;  

– вихідні дані до роботи;  

– перелік питань, які потрібно розробити (завдання, які потрібно вирішити);  

– консультантів окремих розділів роботи (за необхідності);  

– перелік графічного (ілюстративного) матеріалу (за необхідності);  

– дату видачі завдання;  

– календарний план роботи.  

Завдання на кваліфікаційну роботу підписується студентом та є складовою 

частиною роботи (додаток А). 

 

7. ОФОРМЛЕННЯ ВІДГУКУ 

 

Відгук пише керівник у довільній формі. У відгуку необхідно відобразити: 

1. Уміння студента працювати з джерелами літератури, аналізувати 

теоретичний і практичний матеріал, користуватися загальноприйнятими 

методами дослідження, обробляти та аналізувати результати одержаних даних. 

2. Відповідність кваліфікаційної роботи методичним вимогам і 

можливість присвоєння її автору кваліфікації фахівця за освітнім рівнем 

«Магістр». 

3. Особистий підпис керівника і дату його складання. 

 

8. ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ 

 

Рецензія пишеться в довільній формі. У рецензії необхідно відобразити: 
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1. Актуальність теми кваліфікаційної роботи. 

2. Новизну та якість проведених досліджень. 

3. Виявлені недоліки. 

4. Мотивовану оцінку кваліфікаційної роботи та висновок щодо 

можливості присвоєння її автору кваліфікації фахівця за освітнім рівнем 

«Магістр». 

5. Особистий підпис рецензента та дату його складання. 

Рецензія не повинна дублювати відгук керівника, бо вона безпосередньо є 

характеристикою якості кваліфікаційної роботи. У кінці рецензії рецензент 

вказує власні повні прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду та ставить 

свій підпис. Рецензія на роботу має бути підготовлена рецензентом не менш як 

за три доби до захисту перед екзаменаційною комісією. Зі змістом рецензії 

здобувач має ознайомитися не менш як за добу до захисту перед ЕК.  

 

9. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Рішення про допуск до захисту кваліфікаційної роботи приймається 

завідувачем кафедри на підставі підсумків попереднього захисту роботи на 

кафедрі з обов’язком оформленням протоколу засідання кафедри.  

До захисту допускаються кваліфікаційна робота, виконана студентом 

самостійно, зміст та оформлення якої відповідає вимогам методичних 

рекомендацій до написання кваліфікаційних робіт кафедри, що підтверджено 

підписами керівника, консультантів роботи (за необхідності), наявності відгуку 

керівника та довідки про результати перевірки роботи на плагіат.  

Процедура подання кваліфікаційної роботи на перевірку на плагіат і 

допущення перевіреної роботи до захисту перед екзаменаційною комісією 

регулюється Положенням про систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату серед здобувачів вищої освіти в Уманському національному 

університеті садівництва.  

До захисту в ЕК не допускається кваліфікаційна робота, в якій виявлені 

принципові недоліки у прийнятих рішеннях, обґрунтуваннях, розрахунках та 

висновках, суттєві відхилення від вимог стандартів, не подані у встановлені 

терміни та у якій виявлено факти плагіату. Рішення оформлюється протоколом 

випускової кафедри, витяг з якого разом із службовою завідувача кафедри 

подаються декану факультету для оформлення матеріалів до наказу ректора про 

відрахування студента.  

Допущена до захисту в ЕК кваліфікаційна робота, подається завідувачем 

кафедри на рецензування. Негативна оцінка роботи, за результатами 

рецензування не позбавляє права її захисту у ЕК. 

Порядок захисту кваліфікаційних робіт здійснюється відповідно до 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

в Уманському НУС. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається перед екзаменаційною 

комісією. Здобувач упродовж 10–12 хв коротко, чітко та ясно викладає суть 
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виконаної роботи, її особливості та переваги для виробництва. Потім магістрант 

відповідає на зауваження рецензента і членів екзаменаційної комісії. Якщо він 

не згоден із яким-небудь зауваженням, може відстояти своє ставлення до 

запитання, підкреслюючи його відповідними аргументами.  

На захист запрошуються наукові керівники, які під час захисту 

магістранта вважаються членами екзаменаційної комісії. 

Після обговорення доповіді, у якому можуть брати участь усі присутні, 

студенту надається заключне слово. 

Оцінювання кваліфікаційної роботи здійснюється за результатами її 

захисту перед екзаменаційною комісією за 100-бальною шкалою з урахуванням:  

1) науково-методичного рівня кваліфікаційної роботи;  

2) відповідності змісту кваліфікаційної роботи вимогам до її оформлення;  

3) оцінки рецензента кваліфікаційної роботи;  

4) відгуку наукового керівника кваліфікаційної роботи;  

5) виконання індивідуального графіка написання кваліфікаційної роботи;  

6) захисту кваліфікаційної роботи її автором перед членами ЕК. 

 
10. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ 

І ЇХ ПОВТОРНОГО ПРОХОДЖЕННЯ 

 

Екзаменаційна комісія визначає можливість повторного представлення 

кваліфікаційної роботи до захисту за умови доопрацювання або ж розробки 

нової теми за пропозицією випускової кафедри.  

У разі незгоди з оцінкою, отриманою на захисті кваліфікаційної роботи 

здобувач вищої освіти має право в день оголошення результату захисту подати 

апеляцію на ім’я ректора.  

На основі апеляції розпорядженням ректора (проректора з науково-

педагогічної роботи) створюється комісія для розгляду апеляції. Розгляд 

апеляції здійснюється впродовж трьох робочих днів після її подачі.  

Апеляційна комісія розглядає апеляції здобувачів вищої освіти з приводу 

порушення процедури захисту кваліфікаційної роботи, що могло здійснити 

негативний вплив на результати оцінювання. Апеляційна комісія не розглядає 

апеляції з приводу необ’єктивного оцінювання захисту кваліфікаційної роботи 

здобувачів вищої освіти.  

У разі виявлення порушень процедури захисту кваліфікаційної роботи, що 

могло здійснити негативний вплив на результати оцінювання, комісія 

рекомендує скасувати рішення екзаменаційної комісії та провести повторне 

засідання у присутності представника апеляційної комісії. 

 

11. АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 

 

Результати дослідження мають бути апробованими у вигляді публікацій у 

періодичних виданнях і наукових збірниках, доповідях на наукових або науково-

практичних конференціях, гуртках тощо. 
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На наукових конференціях молоді дослідники виступають із результатами 

своєї наукової роботи. Це змушує їх ретельно готувати виступ, формує 

ораторські здібності. Кожний студент має змогу оцінити свою роботу на тлі 

інших і зробити відповідні висновки. Оскільки на конференціях, зазвичай, 

відбувається творче обговорення доповідей, то кожен доповідач може 

запозичити оригінальні думки, ідеї. 

Науково-практичні конференції спрямовані на обговорення шляхів 

розв'язання практичних завдань.  

Кожного навчального року, у листопаді–грудні, з метою активізації 

наукової роботи, створення в університеті системи широкого залучення 

студентів до участі в науково-дослідній діяльності, проводиться Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних 

наук. На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів 

або студентських колективів з актуальних проблем у галузі природничих, 

технічних та гуманітарних робіт. 

Студенти-переможці Всеукраїнських, міських, університетських конкурсів, 

конференцій, їхні керівники наукових робіт, активні учасники і організатори 

НДР можуть відзначатися: 

– дипломами Міністерства освіти і науки України; 

– грамотами Міністерства освіти і науки України 

– грамотами та дипломами університету; 

– грошовими преміями університету. 

Студенти, які проявили здібності до науково-дослідної роботи і досягли 

успіхів (відзначені на конкурсах, олімпіадах, тощо), мають переваги при вступі 

до аспірантури. 
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 
Факультет           інженерно-технологічний  

Кафедра              технології зберігання і переробки зерна 

Освітня програма Технології зберігання і переробки зерна 

Спеціальність     181 «Харчові технології» 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

____________ проф. Осокіна Н. М.  

 «____» ___________20__ р. 

 

 

 
ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

  

студенту ________________________________________________________ 

1.Тема роботи ___________________________________________________ 

керівник роботи _________________________________________________ 

затверджено наказом вищого навчального закладу від «__» _______ 20___ р.    

№ ________ 

2. Строк подання студентом роботи – «__» _________ 20____ р. 

3. Вихідні дані до роботи __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Перелік питань, які потрібно розробити _________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



22 

 

5. Консультанти розділів роботи  

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

Економічна 

ефективність 
   

Охорона 

праці 
   

 

6. Дата видачі завдання – «____» ________________ 20__ р. 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Назва етапів роботи 

Строк виконання 

етапів 
Примітка 

1. Завершення наукових досліджень   

2. Вступ     

3. Огляд літератури   

4. Умови, схема і методика проведення 

дослідження 
  

5. Результати дослідження   

6. Висновки   

7. Технологічна частина   

8. Охорона праці   

9. Економічна ефективність   

10. Список використаних джерел    

11. Додатки (матеріали для презентації)   

12. Одержання рецензії   

13. Подання студентом роботи   

 

 

 
                                                                            Студент   _________     ______________________ 

                                                                                     
(підпис)                              (прізвище та ініціали)

 

                                               Керівник роботи   _________      ______________________ 

                                                                                    
(підпис)                             (прізвище та ініціали)
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Додаток Б 

Зразок оформлення титульного аркуша 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

Інженерно-технологічний факультет 

Кафедра технології зберігання і переробки зерна 

 

 

 Допущено до захисту 

_______  _______________ 20____ р. 

 Зав. кафедри, д. с.-г. н., професор 

 ___________    Н. М. Осокіна 
           (підпис)                                 (ПІБ) 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 

МАГІСТР 
(назва освітнього ступеня) 

 

тема роботи «Порівняльне оцінювання зерна сортів ячменю ярого в умовах 

Правобережного Лісостепу України» 

     

                                                                  

Виконав (ла) – студент (ка) ІI курсу, групи 21 м-тз  

освітньої програми «Технології зберігання і 

переробки зерна» 

спеціальності 181 «Харчові технології»  

Соловей Віталій Олександрович 

Керівник – доктор с.-г. наук, професор 

Жук Еліна Денисівна 

 

УМАНЬ–20__
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