
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний аграрний університет  

імені В.В. Докучаєва 
 
 
 

 
Затверджено вченою радою 
факультету захисту рослин  

(протокол № 2 від 19.09.19 р.) 
 

 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
до виконання кваліфікаційної роботи  

для здобувачів другого (магістерського) рівня 
за спеціальністю 101 «Екологія» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Харків − 2019 
 



 
 

 
Укладачі: 

канд техн. наук, завідувач кафедри екології та біотехнології В.І. Д’яконов; 
канд. вет. наук, доцент кафедри екології та біотехнології В.В. Волощенко; 
канд. с.-г. наук, доцент кафедри екології та біотехнології Є.А. Криштоп; 
канд. біол. наук, доцент кафедри екології та біотехнології Т.А. Долгова; 

канд. с.-г. наук, доцент кафедри екології та біотехнології І.В. Непран 
 
 

Рецензенти: 
декан факультету захисту рослин, доцент І.В. Забродіна; 

декан агрономічного факультету, доцент О.В. Романов  
 
 

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для 
здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» 
/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Xарків: ХНАУ, 2019. – 60 с. 

 
 
Методичні вказівки складено відповідно до вимог чинних стандартів 

вищої освіти України з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузь знань 10 «Природничі 
науки».  

Призначено для надання допомоги здобувачам під час виконання 
кваліфікаційної (дипломної) роботи і містять основні вимоги, які 
висуваються до змісту та оформлення кваліфікаційної роботи, організації її 
виконання, рецензування, порядку захисту та оцінювання. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
© Харківський національний 
аграрний університет 
ім. В. В. Докучаєва, 2019 

 



 
 

 
 

ЗМІСТ 
 

Вступ 4 
Розділ 1. Загальні положення 5 
Розділ 2. Мета і завдання кваліфікаційної роботи 10 
Розділ 3. Організація виконання кваліфікаційної роботи 12 
Розділ 4. Основні етапи підготовки та виконання 
кваліфікаційної роботи 

 
13 

4.1. Етапи підготовки та виконання кваліфікаційної 
роботи 

4.2. Тематика кваліфікаційних робіт 

 
13 
14 

4.3. Організація виконання і керівництво 
        кваліфікаційною роботою 

 
17 

Розділ 5. Структура і вимоги до змісту кваліфікаційної 
роботи 

21 

Розділ 6. Правила оформлення кваліфікаційної роботи 34 
6.1. Загальні вимоги 34 
6.2. Виклад тексту 36 
6.3. Формули 37 
6.4. Ілюстрації 38 
6.5. Таблиці 39 
6.6. Скорочення 41 
6.7. Використання комп’ютерних технологій 42 
6.8. Електронні презентації 43 

Розділ 7. Підготовка до захисту і захист кваліфікаційної 
роботи 

45 

Додатки 51 
 



4 
 

 
ВСТУП 

 
Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти 

особи, яка на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 
здобула повну вищу освіту зі спеціальнами уміннями та 
знаннями, достатніми для виконання професійних завдань та 
обов’язків інноваційного характеру певного рівня професійної 
діяльності. Підготовка магістрів спрямована на створення умов 
для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовки 
фахівців за науково-дослідним, науково-педагогічним або 
управлінським (виробничим) напрямом діяльності. 

Кваліфікаційна робота, яку здобувач виконує самостійно, є 
підсумковою дослідною роботою, що дає змогу виявити рівень 
засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність 
до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних 
посадах відповідно до узагальненого об’єкта діяльності. 

Виконуючи кваліфікаційну роботу, здобувач поглиблює 
знання з фундаментальних та фахових дисциплін, засвоює 
методики програмування технологічних процесів, природо-
охоронного забезпечення; має змогу оволодіти навичками 
зіставлення результатів власних досліджень із даними літератури, 
системного аналізу, узагальнення і літературного оформлення 
одержаних результатів за темою кваліфікаційної роботи; набуває 
вміння вести науковий пошук, користуватися передовими 
комп’ютерними технологіями. 

Методичні рекомендації, розроблені відповідно до вимог 
«Положення про організацію освітнього процесу Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» 
(затверджено наказом ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 16.06.2015 р. 
№ 273) та «Положення про підготовку магістрів у Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва 
(затверджено наказом по ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 
01.07.2016 р. № 320), призначені для надання допомоги 
здобувачам під час підготовки кваліфікаційної (дипломної) 
роботи і містять основні вимоги до змісту, оформлення, 
організації виконання, порядку захисту й оцінювання. 
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РОЗДІЛ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Кваліфікаційна робота магістра (далі КР) – це індивідуальна 

дипломна робота випускника, яка передбачає систематизацію, 
закріплення та розширення теоретичних інтегрованих умінь, 
знань, навичок набутих здобувачем у процесі навчання в рамках 
освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та 
магістрів. КР виконується самостійно та виступає формою 
контролю набутих здобувачем знань. 

КР виконують на основі поглибленого вивчення спеціальної 
вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з 
досліджуваної проблеми, а також результатів проведених 
здобувачем власних досліджень реального об’єкта. 

Основні етапи виконання КР: 
1. Вибір предмета й об’єкта дослідження, затвердження 

теми. 
2. Розробка завдання на КР, складання календарного плану 

виконання роботи. 
3. Опрацювання джерел літератури і складання плану КР. 
4. Збирання фактичного матеріалу про об’єкт дослідження 

під час виробничої практики. 
5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням 

комп’ютерних програм. 
6. Написання першого варіанта тексту КР, подання його на 

ознайомлення науковому керівникові. 
7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта 

тексту, оформлення КР. 
8. Подання КР на кафедру. 
9. Рецензування роботи. 
10. Захист КР на відкритому засіданні Екзаменаційної 

комісії. 
До виконання КР допускають здобувачів, які успішно 

склали заліково-екзаменаційну сесію та пройшли виробничу 
практику. 

Захист КР проводиться на завершальному етапі навчального 
процесу і базується на інструктивно-методичних матеріалах 
Міністерства освіти і науки України. 

Успішний захист КР є підставою для присвоєння 
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випускникові освітнього рівня «Магістр» із врученням йому 
диплома державного зразка (звичайного чи з відзнакою). 

Виконання КР – завершальний етап освітньої підготовки 
здобувача, спрямований на розвиток навичок самостійної роботи 
і набуття вмінь планування та проведення досліджень, аналізу та 
систематизації наукових фактів і експериментальних даних, 
програмування можливих технологічних рішень, висновків і 
пропозицій. Важливим є також формування у здобувача навичок 
підготовки й оформлення наукової рукописної роботи, які 
необхідні для майбутньої професійної діяльності випускника. 

КР є самостійною творчою роботою аналітичного, 
розрахункового або експериментального характеру, виконана 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики 
випускника вищого навчального закладу. Вона відображає рівень 
професійної підготовки випускника, його здатність виконувати 
виробничі функції і типові завдання фахової діяльності. 

КР аналітичного характеру повинна включати аналітичний 
огляд наукової літератури, присвяченої певній проблемі, аналіз 
технологічних процесів виробництва; розкривати вплив цих 
процесів на стан довкілля та містити обґрунтовані пропозиції з їх 
удосконалення. Вона може бути присвячена також аналізу 
окремих операцій і елементів технологічного процесу. Аналіз 
проводять на основі фактичного матеріалу, зібраного 
здобувачами під час виробничої практики на підприємствах 
різних форм власності чи в наукових установах. Це дає змогу: 

– систематизувати і поглибити здобуті знання, творчо 
застосовувати їх для вирішення конкретних практичних завдань; 

– розвивати вміння вести науковий пошук, узагальнювати 
різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати 
власний погляд із досліджуваної проблеми; 

– виявляти здібності здобувача до підбору, систематизації та 
аналізу інформації, яка стосується об’єкта і предмета 
дослідження; 

– закріпити володіння системним підходом, сучасним 
методичним апаратом, інструментарієм та прийомами прийняття 
управлінських рішень; 

– сформувати навички розробки наукових висновків і 
конкретних пропозицій щодо вдосконалення управління у 
природоохоронній та інших сферах виробництва. 
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КР розрахункового характеру повинна включати розрахунок 
екологізації технологічного процесу виробництва, певних 
екологічних явищ або його окремих елементів і операцій. Якщо 
розробляють нову технологію, яка не пов’язана з конкретним 
підприємством, то розрахунок виконують на основі вихідних 
даних, одержаних здобувачем від керівника КР. 

КР експериментального характеру виконують на основі 
результатів дослідження, проведеного здобувачем під час 
виробничої практики, або дослідної роботи на кафедрі чи в 
науково-дослідній установі. Такі роботи пишуть здобувачі, які 
виявили схильність до наукової діяльності і беруть участь у 
роботі наукових гуртків кафедр. 

Тематику КР розробляють провідні викладачі профільної  
кафедри, її щорічно доповнюють і затверджують вченою радою 
факультету. Тематика КР повинна бути актуальною і відповідати 
вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Магістрант має право обрати тему КР або запропонувати 
свій варіант з обґрунтуванням доцільності його розробки.  

Керівниками КР призначають лише тих науково-
педагогічних працівників, які мають науковий ступінь (учене 
звання) і відповідну фахову підготовку. 

Керівник зобов’язаний: 
– видати здобувачу завдання для виконання КР; 
– рекомендувати необхідну наукову, довідкову і нормативну 

літературу відповідно до теми КР; 
– надавати систематичні консультації та перевіряти якість 

виконання КР на окремих етапах і в цілому. 
На пропозицію керівника КР кафедра, у разі необхідності, 

може запропонувати консультантів з окремих розділів за рахунок 
ліміту часу, відведеного на керівництво КР. Ними можуть бути 
науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу за 
профілем розділу. Консультанти повинні надавати допомогу 
здобувачеві в розробці відповідного розділу і перевіряти якість 
його виконання. Консультанти не мають права вирішувати 
питання про допущення чи недопущення здобувача до захисту 
КР на засіданні Екзаменаційної комісії. 

Після остаточного узгодження обраної теми з науковим 
керівником та її редагування всі теми КР із зазначенням об’єктів, 
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на яких їх будуть виконувати, розглядаються й обговорюються на 
засіданні випускової кафедри. 

Список здобувачів, перелік їх наукових керівників і тем 
кваліфікаційних робіт затверджуються наказом по ВНЗ. Усі 
подальші зміни (формулювання назви, об’єкт дослідження тощо) 
в разі необхідності аргументуються письмово (заява здобувача), 
погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують 
зміни в наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг із 
протоколу засідання). 

Об’єкт дослідження є базою для проходження виробничої 
практики. Перед початком практики оформлюють спеціальний 
бланк-завдання (дод. А), у якому зазначають реквізити автора, 
тему і план, мету і завдання, графік виконання, а також термін 
подання завершеної роботи на кафедру. 

Завдання, підписане науковим керівником і здобувачем, 
затверджене завідувачем кафедри, під час оформлення КР слід 
розмістити після титульної сторінки (дод. Б). 

Порушення здобувачем календарного плану виконання 
фіксує науковий керівник, який інформує завідувача кафедри. До 
початку виконання КР випускова кафедра повинна забезпечити 
здобувачів методичними вказівками, у яких наведено вимоги до 
змісту й оформлення роботи. 

Загальними вимогами до КР є: 
– чіткість побудови роботи; 
– структурно-логічна послідовність викладу розділів та  

підрозділів; 
– чіткість формулювань, що виключають можливість 

суб’єктивного і неоднозначного тлумачення; 
– переконливість аргументацій та обґрунтованість висновків 

і пропозицій. 
Витрати навчального часу випускника на виконання КР 

визначають робочим навчальним планом, але не можуть бути 
меншими, ніж 10 тижнів (15 кредитів ЄКТС). 

Здійснення керівництва КР, рецензування, участь у роботі 
Екзаменаційної комісії та нормативи часу, які виділяють для 
цього, установлюють відповідно до наказу МОН України «Про 
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної 
роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 
організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 
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працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 р. № 450, 
а також Положення «Про організацію навчального процесу у 
вищих навчальних закладах». 

До захисту КР допускають здобувачів, які повністю 
виконали навчальний план. Підготовку КР регламентовано 
наказами ректора: 

– про закріплення тем і керівників; 
– про допуск до захисту дипломних робіт; 
– про призначення голів та членів ЕК. 
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РОЗДІЛ 2 
МЕТА І ЗАВДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
 
Виконання і захист КР – завершальний етап навчання у 

вищому навчальному закладі, форма атестації випускників. 
КР є кінцевим результатом самостійної науково-дослідної 

діяльності здобувача, комплексним науковим дослідженням, яке 
підбиває підсумки вивчення ним дисциплін, передбачених 
навчальним планом підготовки, проходження навчальних практик і 
стажування, а також виробничої практики. 

Здобувач має підтвердити рівень загально-теоретичної та 
спеціальної підготовки. КР є випускною кваліфікаційною роботою, 
на підставі захисту якої Екзаменаційна комісія вирішує питання 
про присвоєння її автору кваліфікації магістра з екології та видачу 
випускнику диплома державного зразка. 

Мета виконання КР – вирішення комплексу наукових і 
прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності 
на основі застосування системи теоретичних знань і практичних 
навичок. 

У процесі виконання КР здобувач згідно з кваліфікаційними 
вимогами повинен виявити: 

– знання загальнотеоретичних, професійно орієнтованих і 
спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та 
практичні питання екології; 

– уміння працювати з інформаційними джерелами 
(законодавчими і нормативними документами, науковою 
спеціальною літературою, у тому числі виданою іноземною мовою, 
матеріалами Інтернету); 

– уміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію 
відповідно до цілей дослідження; 

– уміння формулювати наукові висновки й обґрунтовувати 
конкретні пропозиції щодо вдосконалення завдань, вирішуваних у 
роботі; 

– уміння визначати і використовувати причинно-наслідкові 
зв’язки процесів та явищ у галузі екології. 

КР має характеризуватися логічністю, доказовістю, 
аргументованістю і відповідати таким вимогам: 
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– містити поглиблений усебічний аналіз досліджуваного 
об’єкта; 

– містити самостійні дослідження, розрахунки виконані на 
комп’ютері; 

– містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 
діяльності на досліджуваному об’єкті; 

– мати належне оформлення і всі необхідні супровідні 
документи; 

– містити елементи наукової новизни та практичної 
значущості з предмета дослідження; 

– бути виконаною і поданою на кафедру в термін, 
передбачений графіком навчального процесу. 

КР, яка не відповідає вимогам до змісту й оформлення, 
написана без дотримання затвердженого плану, не має рецензії, до 
захисту не допускається. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
КР здобувач повинен виконувати в повній відповідності до 

затвердженого календарного плану та завдання. У разі 
відставання від графіка здобувач зобов’язаний надати пояснення 
науковому керівнику або завідувачу кафедри. 

На період виконання КР на кафедрі складають графік 
консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується 
систематична співпраця здобувача і наукового керівника. 
Консультації допомагають здобувачеві у виборі методів 
дослідження, контролі дотримання вимог до змісту й оформлення 
КР, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне й уважне 
виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню 
КР і є запорукою успішного захисту. 

Відповідно до календарних етапів здобувач подає роботу 
частинами, а в установлений графіком кінцевий термін подає 
завершену КР на перегляд науковому керівникові. 

За умови позитивного відгуку наукового керівника (дод. В) 
КР реєструють на кафедрі та передають на розгляд завідувачу 
кафедри, який має прийняти рішення про допуск здобувача до 
захисту КР на засіданні Екзаменаційної комісії. 

Після завершення всіх допускових процедур по кафедрі КР 
передають рецензенту (дод. Г), а після отримання рецензії – 
деканові факультету для оформлення допуску до захисту. 
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РОЗДІЛ 4 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

4.1. Етапи підготовки та виконання  
кваліфікаційної роботи 

 
Для раннього залучення здобувачів до наукової роботи, 

органічного поєднання її з навчанням та надання достатнього 
часу для ґрунтовного опрацювання обраної теми профільні 
(випускові) кафедри розробляють орієнтовну тематику 
кваліфікаційних робіт і ознайомлюють із нею майбутніх 
бакалаврів ще на початку другого року навчання. Продовження 
дослідження теми кваліфікаційної роботи бакалавра заохочується  
для написання КР на здобуття другого (магістерського) 
освітнього рівня. 

Підготовка та виконання КР за другим (магістерським) 
освітнім рівнем передбачають такі основні етапи: 

1. Вибір напряму і теми дослідження, подання здобувачем 
відповідної заяви завідувачу випускової кафедри і затвердження 
теми на кафедрі. 

2. Визначення об’єкта, предмета, мети і завдань 
дослідження, затвердження індивідуального завдання й 
календарного графіка виконання над КР. 

3. Формування теоретико-методологічних основ досліджу-
ваної теми, узагальнення існуючих концепцій, вивчення підходів 
до вирішення завдання, систематизація сучасних поглядів 
вітчизняних та закордонних науковців із теми КР. 

4. Збирання фактичного матеріалу, діагностика об’єкта 
дослідження, поглиблений аналіз та оцінювання показників, що 
характеризують предмет дослідження. 

5. Обґрунтування напрямів вирішення досліджуваної 
проблеми, пошук засобів подолання перешкод їх реалізації, 
обґрунтування доцільності впровадження. 

6. Виклад результатів дослідження в текстовій формі, 
висновків, додатків, упорядкування списку використаних джерел. 

7. Оформлення КР.  
8. Рецензування КР. 
9. Підготовка до захисту. 
10. Захист КР на засіданні Екзаменаційної комісії. 
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4.2. Тематика кваліфікаційних робіт 
 
Перелік тем кваліфікаційних робіт другого (магістерського) 

освітнього рівня за спеціальністю 101 «Екологія» визначають на 
випусковій кафедрі екології та біотехнології. Тематика КР має 
бути безпосередньо пов’язана з узагальненим об’єктом діяльності 
фахівця за спеціальністю 101 «Екологія» та враховувати: 
професійні інтереси здобувача, запити базової установи 
проходження практики, напрям науково-технічних інтересів чи 
розробок кафедри, можливості отримання магістром практичного 
вихідного матеріалу. 

Здобувач має право обрати тему КР з орієнтовної тематики 
кафедри або проблем, які розробляються відповідно до 
комплексного плану наукових досліджень викладачів кафедри, а 
також запропонувати власну тему, що відповідає його 
схильностям та науковим інтересам. 

Офіційно теми закріплюються за здобувачами другого 
(магістерського) освітнього рівня в третьому семестрі (за три 
місяці до захисту) і затверджуються за поданням кафедри 
наказом ректора. Якщо потрібно, тему і план КР можна 
уточнювати або змінювати за поданням кафедри. 

Тематика КР на здобуття другого (магістерського) 
освітнього рівня за спеціальністю 101 «Екологія» охоплює 
широке коло проблем екології. Вона обов’язково має бути 
актуальною та спрямованою на вирішення сучасних екологічних 
проблем, зокрема в агросфері, що полягають у зменшенні рівнів 
техногенного навантаження на компоненти довкілля, включаючи 
біоту, а також здоров’я населення.  

В результаті захисту магістерської роботи здобувач  
підтверджує кваліфікаційний рівень магістра та доводить уміння 
самостійно вирішувати актуальні наукові та професійні задачі 
екологічного спрямування. 

Перелік можливих тем кваліфікаційних робіт в 
узагальненому вигляді, що рекомендуються кафедрою: 

1. Екологічна оцінка заходів з оптимізації структури 
агроландшафтів. 

2. Дослідження агроекологічних наслідків вирощування 
основних сільськогосподарських культур. 
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3. Наукове обґрунтування заходів екологізації основних 
технологій отримання сільськогосподарської продукції та 
сировини. 

4. Агроекологічний аналіз систем обробітку ґрунту, 
удобрення, захисту та біостимуляції рослин. 

5. Удосконалення методів агроекологічного моніторингу. 
6. Агроекологічний стан ґрунтів дослідного господарства. 
7. Розробка екологічно безпечних технологій 

вирощування польових культур. 
8. Рекреаційний потенціал Національного природного 

парку. 
9. Організація еколого-освітньої роботи у Національному 

природному парку. 
10. Екологічна оцінка органічного забруднення водних 

екосистем регіону. 
11. Екологічна паспортизація централізованих та 

децентралізованих систем водопостачання. 
12. Фітоіндикація забрудненння водних екосистем. 
13. Прогнозування впливу на довкілля потужного 

промислового підприємства регіону. 
14. Соціоекологічне дослідження урбаністичної або 

сільської території. 
15. Екологічні наслідки техногенних аварій та 

надзвичайних ситуацій. 
16. Міські поселення як антропогенна екологічна 

мегасистема (на конкретному прикладі). 
17. Екологічне управління і використання ресурсів 

(конкретизувати) на території (назва господарства або регіону). 
18. Антропогенні зміни біоти (лісової, степової, водної) на 

території (назва господарства або регіону) та перспективи її 
відновлення. 

19. Стан популяцій рідкісних організмів на території чи 
об’єкті заповідного фонду. 

20. Сучасні методи захисту врожаю від шкідників 
(екологічні та природоохоронні аспекти) на території 
господарства (назва). 

21. Використання тест-об’єктів для оцінювання 
екологічного стану атмосфери, літосфери, гідросфери. 
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22. Особливості відтворення рідкісних рослин у 
ботанічному саду (назва) та їх використання для відновлення 
фіторізноманіття. 

23. Аналіз екологобезпечного розвитку сільсько-
господарського виробництва в Україні та світі. 

24. Оцінка впливу на довкілля промислового або 
агропідприємства. 

25. Екологічна етика і відповідальність агробізнесу. 
26. Екологічна оцінка життєвого циклу продукції. 
27. Аналіз медико-екологічної ситуації в регіоні. 
28. Шляхи удосконалення лабораторних методів контролю 

води і продуктів харчування. 
29. Науково-методичне забезпечення еколого-

просвітницьких екскурсій на територіях і об’єктах ПЗФ. 
30. Вплив транспортування питної води на її якість (на 

прикладі конкретного населеного пункту). 
31. Закономірності накопичення важких металів 

рослинами і тваринами, які вирощені у різних природних умовах. 
32. Регіональні особливості формування ендоекологічного 

середовища населення (області, району). 
33. Динаміка хімічного складу рослинної продукції у 

межах великого міста (на конкретному прикладі). 
34. Вплив природних та соціально-економічних умов на 

якість води (на прикладі конкретного району). 
35. Вплив природних та соціально-економічних умов на 

рослинну продукцію, що вирощується в умовах придорожніх 
смуг (на прикладі району, міста). 

36. Агроекологічна оцінка чорнозему типового при 
вирощуванні кукурудзи на зерно. 

37. Визначення біорізноманіття в агроландшафтах. 
38. Фітоіндикація забруднення екосистем в 

агроландшафтах. 
39. Екологічна оцінка різних технологій використання 

добрив. 
40. Екологічна оцінка якості стану ґрунтових вод у зоні 

техногенного впливу. 
41. Якість та безпека сільськогосподарської продукції в 

екологічно напруженому регіоні. 
42. Екологічний моніторинг водних джерел населеного 

пункту. 
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43. Вплив ПАР у воді для зрошення на врожайність та 
якість сільськогосподарської продукції. 

44. Оцінка екологічної ситуації в зоні розташування 
промислового (аграрного) виробництва. 

45. Екологізація технології вирощування (назва культури). 
46. Екологічні проблеми відкритих водоймищ (конкретний 

район) і шляхи їх вирішення. 
47. Особливості поводження з твердими побутовими 

відходами у сільській місцевості. 
48. Оцінка рівня токсичності природних і стічних вод 

методом біотестування. 
49. Екотоксикологічна оцінка впливу агрохімікатів (на 

прикладі району). 
50. Екологічна експертиза земельних ресурсів агрофірми 

(назва). 
51. Геоботанічний аналіз синантропної флори техногенних 

едафотопів. 
 
 
4.3. Організація виконання і керівництво 

кваліфікаційною  роботою 
 
За поданням кафедри керівниками випускних робіт 

освітнього рівня «Магістр» наказом ректора вищого навчального 
закладу призначають професорів і доцентів, а також 
висококваліфікованих викладачів, що мають науковий ступінь 
кандидата наук. 

Обов’язки керівника кваліфікаційної роботи: 
– видати здобувачу, з урахуванням замовлення виробництва, 

затверджене завідувачем кафедри завдання на виконання КР, у 
якому визначено структуру роботи, перелік ілюстрацій, 
схематичних карт тощо; 

– допомогти здобувачу в розробленні календарного плану 
виконання КР із зазначенням конкретних термінів; 

– рекомендувати здобувачу необхідну навчальну, наукову, 
довідкову літературу та інші матеріали, що можуть бути 
використані під час написання КР; 

– надати здобувачу методичні рекомендації кафедри щодо 
виконання КР; 

– надавати здобувачу консультативну допомогу у виконанні 
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КР згідно із затвердженим на кафедрі графіком; 
– періодично перевіряти виконання календарного плану та 

правильність розрахунків виконання здобувачем окремих етапів 
КР; 

– підготувати відгук про роботу здобувача за відповідною 
формою (дод. В). 

Керівник також: 
– аналізує перший варіант КР, роблячи за необхідності 

принципові зауваження щодо змісту, які належить обов’язково 
врахувати; 

– аналізує і редагує висновки; 
– аналізує роботу в останньому, але непереплетеному 

варіанті, звертаючи увагу автора на недоліки в її змісті й 
оформленні, які ще можна усунути до попереднього захисту на 
кафедрі; 

– консультує здобувача щодо підготовки табличного та 
ілюстративного матеріалу, який буде продемонстровано під час 
доповіді на засіданнях кафедри та Екзаменаційної комісії; 

– консультує здобувача щодо змісту його доповіді під час 
захисту КР; 

– дає поради з процедури виступу на засіданні 
Екзаменаційної комісії (зовнішній вигляд, манера поведінки, 
жести, відповіді на запитання, заключне слово тощо); 

– бере участь у засіданні кафедри під час попереднього 
захисту КР, керівником якої він є; 

– висловлює останні зауваження і побажання після розгляду 
КР на кафедрі. 

На пропозицію керівника КР кафедрі в разі необхідності 
надається право запрошувати консультантів з окремих розділів 
КР за рахунок ліміту часу, відведеного на її керівництво. 

Консультантами з окремих розділів КР можуть призначати 
професорів і доцентів, викладачів ВНЗ. Консультанти надають 
допомогу здобувачеві в роботі над відповідним розділом, 
перевіряють якість виконання і ставлять у завданні на КР свій 
підпис. 

Періодичність звітування здобувача про хід виконання КР 
на завершальному етапі її підготовки – не рідше одного разу на 
тиждень. У ці строки він звітує перед керівником (якщо потрібно 
і на засіданні кафедри), який визначає ступінь готовності роботи 
й інформує про це завідувача кафедри і деканат факультету. 
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За достовірність цифрового матеріалу, правильність 
висновків і обґрунтованість рекомендацій виробництву всю 
повноту відповідальності несе автор КР.  

Закінчену КР, підписану здобувачем, подають керівнику. До 
захисту допускають КР, оформлені згідно з чинними вимогами 
Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) та Єдиної 
системи технологічної документації (ЄСТД). Після перегляду і 
схвалення КР керівник підписує її і разом із своїм письмовим 
відгуком подає завідувачу кафедри. 

Відгук керівника КР за спеціальністю 101 «Екологія», 
виконаної для здобуття другого (магістерського) освітнього 
рівня, містить: 

– відзначення актуальності виконаних досліджень; 
– коротку характеристику загального змісту КР; 
– ступінь оволодіння сучасними методиками наукових 

досліджень; 
– достовірність отриманих результатів, підтверджену 

статистичною обробкою або використанням системного підходу і 
системного аналізу та сучасних методик; 

– правильність і обґрунтованість висновків; 
– рівень теоретичної, спеціальної та практичної підготовки 

дипломника, уміння застосовувати на виробництві отримані в 
університеті знання; 

– характеристику ділових якостей здобувача (ініціативність, 
самостійність, організаційні здібності тощо); 

– можливість упровадження окремих результатів 
досліджень у виробництво; 

– загальну оцінку роботи і рекомендації щодо присвоєння 
кваліфікації «Магістр з екології». 

Приблизний обсяг відгуку – 1,0–1,5 с. комп’ютерного 
набору. 

На випусковій кафедрі у міру готовності, але не пізніше, ніж 
за 10 днів до захисту, слід організувати попереднє 
заслуховування кваліфікаційних робіт. Завідувач кафедри на 
підставі попереднього захисту і рішення, прийнятого на засіданні 
кафедри вирішує питання про допуск здобувача до захисту, 
робить відповідні записи на титульному аркуші. 

Якщо здобувач не виконав план і завдань КР, постійно 
порушував графік звітування про хід її виконання, за поданням 
керівника роботи на засіданні кафедри розглядають питання про 
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неможливість допуску такої роботи до захисту перед 
Екзаменаційною комісією. Протокол засідання кафедри подають 
у деканат, який виносить прийняте рішення на затвердження 
вченою радою факультету. Недопущення до захисту є підставою 
для відрахування здобувача з університету. 

КР, допущену випусковою кафедрою до захисту, 
направляють на рецензування до початку роботи Екзаменаційної 
комісії, не пізніше, ніж за п’ять днів до дня захисту роботи.  

У рецензії на КР, підготовлену на здобуття другого 
освітнього (магістерського) рівня, відзначають: 

– актуальність теми; 
– відповідність змісту КР її темі; 
– аналіз загального обсягу та обсягу структурних частин КР;  
– повноту і правильність використання джерел літератури; 
– відповідність використаних методик завданням 

досліджень; 
– наукову та практичну цінність результатів досліджень, їх 

повноту, аргументацію, переконливість; 
– наявність статистичної обробки експериментального 

матеріалу; 
– обґрунтованість висновків і рекомендацій виробництву; 
– можливість упровадження у виробництво найбільш 

значущих розробок здобувача; 
– оцінку якості оформлення КР. 
Рецензент відзначає позитивні сторони КР та її конкретні 

недоліки. Він має право вимагати від автора подання первинних 
матеріалів досліджень для визначення достовірності 
експериментального матеріалу. Наприкінці рецензії надається  
висновок про відповідність КР чинним вимогам щодо 
можливості присвоєння кваліфікації «Магістр з екології» і 
виставляється оцінка за чотирибальною шкалою – «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно». 

Приблизний обсяг рецензії – 1,5–2,0 с. комп’ютерного 
тексту.  

Здобувач повинен ознайомитися з рецензією не пізніше, ніж 
за два дні до захисту КР, щоб мати змогу підготувати 
обґрунтовані відповіді на зауваження рецензента. 

Виправляти в кваліфікаційній роботі недоліки, виявлені 
рецензентом, заборонено. 
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РОЗДІЛ 5 
СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Кваліфікаційна робота другого (магістерського) освітнього 

рівня повинна містити такі складові: 
 
Титульний аркуш 
Анотація з УДК 
Зміст 
Перелік умовних позначень, скорочень тощо (за потреби) 
Вступ 
Аналітичний огляд літератури 
Матеріали та методика досліджень 
Результати досліджень 
Висновки  
Список використаних джерел 
Додатки (за потреби) 
 
Залежно від особливостей об’єкта, предмета і характеру 

досліджень структура КР може бути й дещо іншою. Це питання 
здобувач вирішує разом із керівником. Зміст і обсяг розділів 
залежать від теми досліджень, обсягу зібраного 
експериментального матеріалу, використаних джерел. 

Титульний аркуш КР оформлюють згідно з чинними на 
час написання роботи вимогами (дод. Б). 

Анотація має бути стислою, інформативною і містити 
інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження. 
Необхідно використовувати синтаксичні конструкції притаманні 
мові ділових документів, стандартизовану термінологію, уникати 
маловідомих термінів і символів, а також уникати складних 
граматичних зворотів. Обсяг 0,5 – 1 с. комп’ютерного набору. 
Мова викладу – українська. 

Анотація повинна містити:  
1) УДК, обсяг КР, структуру, відомості про ілюстративний 

матеріал (кількість таблиць, рисунків) кількість джерел 
літератури, наявність додатків; 

2) коротку характеристику розділів роботи; 
3) ключові слова. 
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УДК – це універсальна десяткова класифікація творів друку 
і документальних матеріалів. Вона надає можливість 
відображення новітніх досягнень науки і техніки шляхом 
комбінування індексів. УДК використовується для обміну 
інформацією.  

Наприкінці анотації наводять ключові слова українською  
мовою. Ключовим словом називається слово або стійке 
словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору 
інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність 
ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний 
зміст КР. Загальна кількість ключових слів має бути не меншою 
трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному 
відмінку, друкують у рядок, через кому. Приклад оформлення 
анотації наведений у додатку В. 

Зміст. Подається на початку КР після титульного аркуша та 
завдання на КР. Він містить найменування та номери початкових 
сторінок усіх розділів та підрозділів КР. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, 
скорочень і термінів (за потреби). Якщо в КР вжита специфічна 
термінологія, а також використані маловідомі скорочення, нові 
символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий у 
вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Якщо 
в КР спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо 
повторюються менше трьох разів, то їх перелік не складають, а 
розшифровують у тексті під час першого згадування. 

Вступ містить актуальність, наукову новизну, практичне 
значення КР, мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, 
стислу характеристику використаних  методів досліджень. 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та 
порівняння з відомими розв’язаннями проблеми обґрунтовують 
актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної 
сфери науки, її важливість для сьогодення. 

Наукова новизна магістерської роботи повинна розкривати, 
що саме вперше зроблено здобувачем у рамках теми 
дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів. Подаються 
відомості про практичне застосування одержаних результатів або 
рекомендації, щодо їх використання. Відзначаючи практичну 
цінність одержаних результатів, необхідно надати інформацію 
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щодо ступеня готовності до використання або масштабів 
використання. Кожне положення чітко формулюють, 
виокремлюючи його основну сутність. Сформульоване 
положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно 
(без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його 
сутність, деталей та уточнень).   

Мета дослідження і завдання дослідження. Формулюють 
мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для її 
досягнення. 

Об’єкт і предмет дослідження визначають відповідно до 
поставленої мети. Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться 
між собою як часткове і загальне. Об’єктом дослідження може 
бути компонент довкілля, підприємство чи його підрозділи. 
Предмет дослідження спрямовує кваліфікаційну роботу на 
вивчення явища, у якому функціонує об’єкт, що дає можливість 
досягти мети і сформулювати узагальнені висновки та 
пропозиції. Наводиться стисла характеристика використаних 
методів дослідження. 

Аналітичний огляд літератури. Розробку теми КР  
потрібно починати з аналізу джерел спеціальної літератури. 
Тільки після кваліфікованого аналізу джерел літератури здобувач 
розуміє, що і як зроблено попередниками з теми досліджень, які 
питання і яким шляхом уже вирішено та що найдоцільніше 
робити далі. 

Виклад матеріалу розділу слід починати з історії, сучасного 
стану, висвітлення невирішених проблем та можливих напрямів 
розробки питання, що є предметом вивчення. Часто в науковій 
літературі викладено різні думки авторів з одного й того самого 
питання, неоднозначні тлумачення результатів, протилежні 
висновки тощо. У такому разі огляд краще вести в дискусійному 
плані, протиставляючи думки різних дослідників, і 
супроводжувати їх власними коментарями. Виконаний за такою 
схемою огляд літератури буде більш привабливим, цінним і 
змістовним.  

Також у розділі обґрунтовують обрані напрями виконання 
КР. Обґрунтування буде повноцінним, якщо воно базується на 
доказах, фактах і висновках огляду літератури та враховує стан і 
конкретні умови підприємства, на матеріалах якого виконують 
випускну роботу. 
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Цей розділ повинен мати назву, у якій відображено зміст 
проблеми, що є темою кваліфікаційної роботи. Для більш 
ефективного і детального аналізу зібраного матеріалу джерел 
літератури цей розділ потрібно поділити на 3–4 (чи більше) 
підрозділи, кожен із яких має свою назву та номер. Розділ і 
підрозділи нумерують арабськими цифрами. 

Огляд літератури може бути кваліфіковано написано тільки 
після вивчення не менше 60 джерел різних видів. Здобувачеві 
слід опрацювати монографії, наукові статті в журналах і 
збірниках наукових праць, автореферати дисертацій, а в разі 
необхідності звертатися до навчальних посібників, довідників 
тощо. 

Дані літератури належить викладати коротко, чітко, без 
перекручення поглядів авторів, повідомляючи лише типове, 
показове, що стосується теми дипломної роботи. До певного 
положення може бути й кілька посилань, які позначаються у 
квадратних дужках, наприклад [3–8]. 

Якщо абзац починається з посилання на автора роботи, то 
вказують його прізвище і ініціали, а в квадатних дужках пишуть 
номер, під яким цю роботу наведено в списку літератури. Далі в 
стислій формі викладають зміст роботи, як правило, одним 
абзацем. Характеристику роботи іншого автора потрібно 
починати з нового абзацу. 

В огляді літератури слід описувати тільки ті джерела, які 
опрацював здобувач і які безпосередньо стосуються теми КР. 

Огляд формують за попередньо складеним планом, він має 
бути системним, цілісним, послідовним і проведеним у межах 
визначених завдань. Аналіз джерел, які використовують, подають 
у хронологічному порядку. Не допускаються повторення. 
Критичні зауваження слід аргументувати посиланнями на 
джерела літератури. За наявності суперечливих думок авторів із 
того чи іншого питання необхідно спробувати знайти причину 
розбіжностей. Іноді це є результатом похибок методичного 
характеру, застосування під час проведення експериментів 
застарілого обладнання або різних умов досліджень. Огляд 
літератури закінчують спеціальним абзацем, у якому автор у 
стислій формі викладає стан і рівень вирішення поставленого 
перед ним завдання за даними літератури. Обсяг цього 
розділу повинен складати не більше 20 % від загального обсягу 
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КР, тобто 12–20 с. 
Під час використання джерел потрібно робити посилання на 

авторів робіт і рік видання. Існує декілька форм цитування 
джерел. 

1. «Снітинський В.В. (2011) вважає (стверджує, зробив 
висновок, установив, довів та ін.), що ... ». Якщо речення 
починається з прізвища, спочатку пишуть прізвище автора, потім 
ініціали, після цього – рік видання роботи. 

2. «Як вважає (стверджує, зробив висновок, установив, 
довів і ін.), В.С. Джигирей (2007) … ». Якщо посилання на автора 
розміщено в середині речення, спочатку пишуть ініціали, потім 
прізвище автора, після цього рік видання робіт. 

3. «Найменшою токсичністю для риб володіють гербіциди 
групи імідазолінів, їхня LC50 становить 13,8 – 412,0 мг/л» 
(Кесельман, Левіна, 2011). У цьому прикладі прізвища без 
ініціалів авторів і рік видання робіт наводять у дужках після 
посилання. 

4. «Аналізуючи результати своїх досліджень, В.М. Петров 
(цит. за Шевченко, 1996), звернув увагу на те, що ... ». Таку 
форму посилання застосовують у тому разі, якщо 
використовували не роботу В. М. Петрова (оригінал), а роботу 
О.В. Шевченка, у якій є посилання на В.М. Петрова. 

5. Під час посилання на джерела літератури можна також 
указувати у квадратних дужках номер, за яким подано джерело у 
списку літератури. Наприклад: «За даними багатьох дослідників 
[10, 26], природоохоронні заходи включають...» або «Як 
відзначають О.І. Фурдичко [10], В.П. Кучерявий [26], природо-
охоронні заходи включають...». 

Прізвища та ініціали авторів і джерела літератури в огляді та 
бібліографічному списку зазначають мовою оригіналу без 
власного перекладу. У тексті повинні бути посилання тільки на 
авторів, зазначених у списку використаних джерел. Посилання 
можна давати тільки на опубліковані роботи. 

Характеристика місця та умов виконання роботи. У 
розділі наводиться повна характеристика підприємства (об’єкта 
аналізу), включаючи всі природні умови, технологічні процеси та 
короткі відомості про місце його розташування. Для цього 
використовують дані екологічного паспорта, технічного та 
робочого проектів підприємства, інструкції з експлуатації, 
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техніко-економічне обґрунтування та іншу документацію, яка 
характеризує підприємство. Викладення матеріалу рекоменду-
ється у такій послідовності: 

• загальні відомості про підприємство (реквізити 
підприємства, коротка фізико-географічна та кліматична 
характеристика місця розташування підприємства, об'єкти, що 
межують з ним). Наводиться карта-схема підприємства з 
нанесеними на неї джерелами забруднення атмосфери й 
поверхневих вод, водозаборами, місцями складування відходів 
тощо. На карті-схемі (генплані) вказуються також межі 
санітарно-захисної зони, житлових масивів, промислових зон, 
лісів, сільськогосподарських угідь, транспортних магістралей, зон 
відпочинку;  

• коротка характеристика виробництва, класи його 
небезпеки та опис продукції, що виготовляється; 

• дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші 
види ресурсів, що використовуються підприємством;  

• опис технологічного процесу діяльності із зазначенням 
всіх факторів впливу на довкілля. 

Матеріали і методика досліджень. У цьому розділі 
необхідно викласти: що є об’єктом дослідження, а також  
методику проведення експерименту (теоретичного – на 
математичній моделі; фізичного – із застосуванням різних 
вимірювальних приладів або на діючому макеті 
природоохоронного приладу; вегетаційного – на певних 
субстратах або в природних умовах; фізико-хімічного – на 
зразках повітря, газу, води, ґрунту, породи або їх дисперсної 
фази, отриманих в результаті відповідного відбору проб); 
методики визначення біологічної, господарської та економічної 
ефективності; методи статистичної обробки експериментальних  
даних. 

Статистична обробка отриманих експериментальних даних 
дозволяє оцінити їх точність, значущість, сформулювати 
правильні висновки та рекомендації виробництву.  

Статистичний аналіз здійснюють переважно за допомогою 
пакета, вбудованого в програмний комплекс Microsoft Excel, 
зокрема з використанням його підрозділів «Описова статистика», 
«Кореляційний аналіз», «Регресійний аналіз», «Дисперсійний 
аналіз» тощо. 
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Результати досліджень – це основна частина 
кваліфікаційної роботи, яка складається з окремих розділів та, як 
правило, підрозділів. Кожний розділ починають з нової сторінки. 
Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з 
стислим описом вибраного напряму та обґрунтуванням 
застосованих методів досліджень.  

Наприкінці кожного розділу формулюють висновки із 
стислим викладенням наведених у розділі результатів 
дослідження, що дає змогу вивільнити загальні висновки від 
другорядних подробиць. Кількість розділів може бути різною 
залежно від структури КР та варіюватися від 3 до 5. 

Аналітико-дослідницький розділ – це розділ, який містить 
ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного 
матеріалу з залученням усіх теоретичних знань, певного методичного 
інструментарію. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, 
діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які 
дозволяють визначити сутність досліджуваної проблеми, її 
особливості та тенденції.  

Джерелом інформації можуть бути планові і фактичні 
показники господарської діяльності, статистична звітність, 
результати спостережень та інвентаризації, проектна документація, 
офіційні дані моніторингу (в тому числі екологічний паспорт області, 
регіональні доповіді про стан довкілля та інших методів збирання 
первинної інформації, які використовує здобувач під час 
проходження практики).  

Здобувач має продемонструвати уміння здійснювати правильне 
узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та 
обробку даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, 
обґрунтовуються пропозиції.  

У цьому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму 
досліджень, наводять методи вирішення завдань та їх порівняльні 
оцінки, розробляють загальну методику проведення дослідження. 
Якщо робота присвячена зменшенню негативного впливу окремого 
підприємства на довкілля, то в розділі наводять загальну 
характеристику підприємства та вплив його на довкілля і здоров’я 
людей.  

За наявності у роботі потужних розрахунків їх можна виділити 
в окремий розрахунковий розділ. 

Проектно-розрахунковий розділ містить детальні пропозиції 
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щодо вдосконалення екологічної діяльності підприємства або 
зменшення антропогенного навантаження на екосистему (компонент 
довкілля) відповідно до напряму дослідження – кожна з розгорнутим 
обґрунтуванням, який проведено в аналітико-дослідницькій частині, 
відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків.  

Запропоновані удосконалення мають містити розрахунково-
кількісне обґрунтування. Пропозиції здобувача щодо практичного 
вирішення досліджуваного питання повинні відповідати критеріям 
оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.  

Цей розділ може містити аналіз сучасного стану утворення 
промислових відходів підприємства і їх вплив на довкілля та 
визначення шляхів їх утилізації, рекуперації, а також розрахунок 
гранично допустимих викидів, гранично допустимих скидів, лімітів 
на утворення відходів, пропозиції щодо покращення сучасного стану 
екосистеми (водного об’єкту, атмосферного повітря, ґрунтів, 
рослинності тощо).  

У цьому розділі з вичерпною повнотою викладаються 
результати власних досліджень та розрахунків здобувача з 
висвітленням пропозицій щодо покращення сучасного стану 
довкілля. 

Висновки – це стисле викладення підсумків КР. Наводяться 
найбільш важливі теоретичні положення, які містять оцінку 
результатів дослідження з точки зору відповідності меті 
магістерської роботи та поставлених у вступі завдань.  

Відображають найбільш важливі наукові та практичні 
результати, одержані в роботі, які повинні містити 
формулювання розв’язаної проблеми (задачі) і значення для 
науки та практики. Далі формулюють висновки щодо наукового 
та практичного використання здобутих результатів.  

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних 
показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність 
результатів. 

Список використаних джерел має містити не менше 60 
джерел літератури, зокрема опубліковані у фахових періодичних 
виданнях, вітчизнянних та закордонних за останні 10–15 років. 
Джерела літератури можна подати одним із таких способів: 

– у порядку розміщення посилань у тексті; 
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– в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або назв 
(якщо авторів більше трьох); 

– у хронологічному порядку. 
Список використаної літератури оформлюють згідно з 

вимогами (ДСТУ 8302:2015). 
Під час складання бібліографічного опису необхідно 

використовувати скорочення, подані в ДСТУ 3582:2013 
«Бібліографічний опис.  

Скорочення слів і словосполучень українською мовою», 
ДСТУ 7093:2009 «Бібліографічний запис. Скорочення слів і 
словосполук, поданих іноземними європей-ськими мовами» 
(ГОСТ 7.11-2004, МОD) та ГОСТ Р 7.0.12–2011 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на русском языке». 
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Приклади оформлення списку використаних 
джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015 

 

 Приклади бібліографічного запису 

Книги, 
навчального 
видання,  
 
1 автор  

1. Фурдичко О.І. Екологічні основи збалансованого 
розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції 
України: [монографія] / О.І. Фурдичко; НААН України, 
Ін-т агроекології і природокористування. – Київ: ДІА, 
2014. – 428 с. 
2. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць /  
В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2005. – 456 с. 

2 автори  Мельничук М.Д. Біотехнологія в агросфері: навч. посіб. / 
М.Д. Мельничук, О.Л. Кляченко – Київ, 2014. – 245 с. 

3 автори Заповідна справа: навч. посібник / В.К. Пузік,                 
В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп. – Х.:ХНАУ, 2012. – 198 с. 

4 і більше 
авторів  

Пузік В.К. Знешкодження та утилізація відходів 
агросфери: навч. посібник / В.К. Пузік, Р.В. Рожков, 
Т.А. Долгова та ін. – Харків: ХНАУ, 2014.  –  220 с. 

Без автора  Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : 
[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — 
Чернівці: Рута, 2007. — 310 с 

Багатотомний 
документ 

Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. 4.1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська,         
С.М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПГ, 2006.— 125 с 

Автореферат  
дисертацій  

Коршунов О.В. Екологічні закономірності розподілу 
Pelophylax esculentus complex у біотопах басейну верхньої 
течії ріки Сіверський Донець: автореф. дис.... канд. біол. 
наук за спец. 03.00.16 – екологія. – Дніпропетровськ, 
2010. – 20 с. 

Дисертація Павличенко А.В. Біоіндикаційна оцінка екологічного 
стану територій гірничопромислових центрів 
Дніпропетровської області: дис. канд. біол. наук: 03.00.16. 
Держ. ВНЗ «Нац. гірничий ун-т. Дніпропетровськ, 2008. 
150 с. 

Словники 1. Техноекологія: термінолог. слов.-довід. / 
Є.А. Криштоп,  В.В. Волощенко; ХНАУ ім.                   
В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – 71 с. 
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Частина  
книги, 
періодич-
ного 
продовжу-
ваного 
видання,  
 
1 автор 

 

1. Криштоп Є.А. Агросфера і техногенез – сучасні 
проблеми та способи їх подолання / Є.А. Криштоп // 
Вісник ХНАУ (Серія «Рослинництво, селекція і 
насінництво, плодоовочівництво»). – 2014. – № 8. – С. 
146–153. 

2. Щербаченко О.І. Важкі метали як токсичний фактор 
забруднення природного середовища. Стійкість і 
адаптація рослин до їх впливу / О.І. Щербаченко // Наук. 
записки Держ. природ. музею. – Львів, 2014. – Вип. 30. – 
С. 157–182. 

Теж саме, 
2 автори 

Криштоп Є.А. Міські ґрунти як невід’ємний елемент 
урбанізованих і техногенно забруднених територій / 
Є.А. Криштоп, В.В. Волощенко // Вісник ХНАУ. – 2013. – 
№ 2. – С. 200 – 206. 

Теж саме, 
3 автори 

Усова Е.Е. Внутрипопуляционные онтогенетические 
стратегии у зеленых лягушек (Pelophylax esculentus 
complex) / Е.Е. Усова, М.А. Кравченко, Д.А.  Шабанов // 
Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія: 
біологія. – 2015. – Вип. 25. – С. 223–238. 

Теж саме, 
4 автори 

Шабанов Д.А. Внутрипопуляционные онтогенетические 
стратегии скороспелости и тугорослости: определение на 
примере бесхвостых амфибий / Д.А. Шабанов, 
А.В. Коршунов, М.А. Кравченко и др. // Вестник 
Харьковского национального университета имени В. Н. 
Каразина, серия «Биология». – 2014. – Вып.22, №1126. – 
С. 115–124. 

Тези 
доповідей, 
матеріали 
конферен-
цій, з’їздів 

Радіоцезій у системі ґрунт–рослина та можливості 
застосування контрзаходів в умовах бореальних лісових 
екосистем. / М. М. Вінічук, В. О. Вінічук // Сучасні 
проблеми біології, екології та хімії: зб. матер. V міжнар. 
наук.-практ. конфер., присвяченої 30–річчю біол. 
факультету ЗНУ, 26-28 квіт. 2017 р. – Запоріжжя, 2017. – 
С. 229–231. 

Стандарти ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання. Інформація та 
документація. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 16 с. 

Законодавчі, 
нормативні 
документи 

1. Про охорону навколишнього природного 
середовища: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII // 
Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 
546. 

2. Водный кодекс Украины // ВВР. – 1991, № 10, ст. 
98; 1992, № 25, ст 354; 1993, № 26, ст. 276; 1993, № 10, ст. 
79. – 72 с. 

3. Закон Украины об охране атмосферного воздуха // 
ВВР. –1992, № 50, ст. 678; 1995, № 13, ст. 85. – 29 с.  
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Електронні 
ресурси 

1. Буравльов Є.  Як запобігти небезпечним ситуаціям у 
техносфері? / Є. Буравльов // Вісник Національної 
академії наук України. – 2010. – № 4. – С. 30–40. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua 
/UJRN/vnanu_2010_4_4 

2. Jadhav B.A. Extraction and Quantitative Estimation of 
Bio Active Component (Yellow and Red Carthamin) from 
Dried Safflower Petals / B.A. Jadhav, A.A. Joshi // Indian 
Journal of Science and Technology. – 2015. – Т. 8. – No 16. – 
Mode of access:  http://www.indjst.org/ index.php/ indjst/ 
article/viewFile/42380/58311 

Авторське 
свідоцство 

Сплодитель А.О. Географічна карта «Ландшафтні 
комплекси Національного природного парку 
«Олешківські піски» та прилеглих територій» (у 
цифровому форматі, базовий масштаб 1:25000). Свідоцтво 
про реєстрацію авторського права на твір №71506. ДСІВ 
України. Дата реєстрації 19.04.2017. 

Методичні 
рекомендації 

1. Екологічна токсикологія: методичні вказівки до 
практичних занять і самостійної роботи для студентів 
спеціальності 101 «Екологія» / В.В. Волощенко, 
Є.А. Криштоп. – X.: ХНАУ, 2017. – 47 с. 

2. Урбоекологія: методичні рекомендації до 
практичних занять і виконання самостійної роботи для 
студентів спеціальності 101 «Екологія» / Є.А. Криштоп, 
В.В. Волощенко. – X.: ХНАУ, 2017. – 52 с. 

Довідник Добрива: довідник / [В.О. Казаков, В.І. Філон,              
М.К. Клочко та ін.]; за ред. М. М. Мирошниченка Харк. 
нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 
2011. – 224 с. 

Патент  Пат. 91158 Україна МПК-2014.01 А 01G 7/00. Спосіб 
оцінювання фітонцидної активності деревних рослин в 
умовах урбанізованого середовища / О.З. Глухов, 
Г.І. Хархота, Л.Ю. Качур, С.О. Володарець; заявники та 
власники Донецький національний університет, 
Донецький ботанічний сад НАН України. – 
№ u201400033; заявл. 08.01.2014; опубл. 25.06.2014, Бюл. 
№ 12. – 5 с. 

 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Додатки 
 

Матеріал, що доповнює текст КР, розміщують у розділі 
«Додатки». Додатками можуть бути, наприклад, результати 
біохімічних, морфологічних чи інших досліджень рослин, кормів; 
графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки 
економічної ефективності заходів захисту рослин, опис апаратури 
і приладів, опис алгоритмів і програм задач, що розв’язують за 
допомогою комп’ютерної техніки тощо. Додатки оформлюють як 
продовження КР на наступних її сторінках. 

У тексті роботи на всі додатки мають бути посилання. 
Розміщують додатки за порядком посилань на них у тексті. 

Кожний додаток потрібно розташовувати на новій сторінці з 
написанням вгорі праворуч слово Додаток  і його позначення. Згідно 
з ДСТУ 3008-95 додатки слід позначати послідовно великими 
літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, И, І, Ї, Й, О, Ч, 
Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Н і т. ін. (без знака №). 

Додаток повинен мати заголовок, який друкують з великої 
літери окремим рядком симетрично до тексту. 

Під час оформлення додатків на окремому аркуші 
посередині друкують великими літерами слово ДОДАТКИ. 

Додатки, як правило, виконують на аркушах формату A 4. 
Допускається оформлення додатків на аркушах формату A 3, 
А4 × 3, А4 × 4, А 2 і А 1 відповідно до ГОСТ 2.301–68. 

Текст кожного додатка за необхідності може включати 
розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують у межах 
додатка. Перед номером ставлять позначення цього додатка. 

Ілюстрації кожного додатка позначають окремою 
нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою 
літерного позначення додатка, наприклад: Рис. А.2, Рис. В.3 т. ін. 

Додатки мають спільну з КР наскрізну нумерацію сторінок. 
Усі додатки слід перелічити в змісті роботи з їх позначеннями і 
заголовками. 
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РОЗДІЛ 6 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 
 
6.1. Загальні вимоги 
 
КР пишуть державною мовою. 
Комп’ютерний текст розміщують на одному боці аркуша 

паперу стандартного формату A 4 (297 × 210 мм) із такими 
берегами: верхній і нижній – 2 см, лівий – 3 см, правий – 1,5 см. 
Для цього користуються текстовим редактором Word, шрифт – 
Times New Roman, звичайний, розмір – 14 pt, між рядками – 1,5 
інтервал. Обсяг роботи – 60–100 с. (без урахування додатків). 

Інтервал між заголовком і текстом зверху і знизу має 
становити 2,25. Знаки, літери, символи, позначення, які відсутні в 
текстових редакторах Word, можна вписувати від руки чорнилом 
(пастою) чорного кольору. Абзацний відступ у тексті – 1,25 pt. 

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі 
виконання КР, дозволено виправляти підчищанням або з 
використанням коректора і нанесенням на тому самому місці 
виправленого тексту (графіки) машинописним чи рукописним 
способом (чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору) у 
кількості не більше трьох на сторінку. 

Пошкодження аркушів, неохайні виправлення і сліди не 
повністю видаленого попереднього тексту в роботі не 
допускаються. 

Нумерація сторінок, структурних підрозділів 
Текст КР поділяють на розділи, підрозділи, пункти і 

підпункти. Розділи мають порядкові номери в межах усієї роботи, 
позначені арабськими цифрами з крапкою і записані з абзацного 
відступу. Підрозділи мають нумерацію в межах розділу. Номер 
підрозділу складається з номерів розділу і підрозділу, 
відокремлених крапкою. Наприкінці номера підрозділу ставлять 
крапку, наприклад: «1.1.» (перший підрозділ першого розділу), 
«3.2.» (другий підрозділ третього розділу) і т.ін. 

Підрозділи в разі необхідності поділяють на пункти. Номер 
пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу і 
власне пункту, між якими ставлять крапки. Наприкінці номера 
пункту повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт 
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третього підрозділу першого розділу). 
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими 

самими правилами, як і пункти. 
Усередині пунктів або підпунктів можуть бути наведені 

переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс 
або, за необхідності посилання в тексті на один із переліків, – 
маленьку літеру з круглою дужкою. Для подальшої деталізації 
переліків потрібно використовувати арабські цифри, після яких 
ставлять дужку, а запис роблять з абзацного відступу, як 
показано в зразку. 

Зразок: 
а) _______ 
б) _______ 

1) 
2) 

в) _______ 
Кожний пункт, підпункт і перелік записують з абзацного 

відступу. Розділи і підрозділи мають заголовки; пункти і підпункти 
можуть не мати заголовків. Заголовки повинні чітко і стисло 
відображати зміст розділів, підрозділів, підпунктів і пунктів. 

Заголовки розділів і заголовки таких структурних частин 
кваліфікаційної роботи, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ І 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ», «СПИСОК ВИКОРИСТА-
НИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ», потрібно друкувати великими 
літерами без лапок симетрично до тексту. Ці структурні частини 
не нумерують. 

Номер розділу необхідно ставити після слова «РОЗДІЛ», 
крапку в кінці не ставлять. Потім із нового рядка друкують 
заголовок розділу великими літерами. Заголовки підрозділів 
друкують із великої літери з абзацного відступу без крапки 
наприкінці та підкреслення. Заголовки пунктів і підпунктів 
друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного 
відступу в розрядку в підбір до тексту. Наприкінці заголовка 
пункту (підпункту) крапку не ставлять. 

Переноси слів у заголовках не допускаються. Якщо 
заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. 

Відстань між заголовком і текстом, виконаним 
комп’ютерним способом, має дорівнювати двом інтервалам. 
Відстань між заголовками розділу і підрозділу – відповідно два 
інтервали. Кожний розділ КР слід починати з нової сторінки. 
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6.2. Виклад тексту 
 
Текст КР має бути стислим, чітким і не допускати різних 

тлумачень. Назва теми КР на титульному аркуші повинна бути 
такою самою, як у затвердженому по ВНЗ наказі. 

У КР вживають науково-технічні терміни, позначення і 
визначення, установлені відповідними стандартами, а за їх 
відсутності – загальноприйняті в науково-технічній літературі. 
Перелік скорочень слів, що допускаються, установлено ДСТУ 
3582–97. Умовні позначення літерами, графічні зображення або 
знаки повинні відповідати чинному законодавству і державним 
стандартам. 

У тексті застосовують стандартизовані одиниці фізичних 
величин, їх найменування і позначення відповідно до ГОСТ 8.417–
81. Використання різних систем позначення фізичних величин не 
допускається. 

Числові значення фізичних величин із позначенням їх 
одиниць і одиниць рахунку слід писати цифрами, а числа без 
позначень одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від 
одиниці до дев’яти – прописом. 

Одиниця фізичної величини одного й того самого параметра 
має бути постійною. Якщо в тексті наведено низку числових 
значень, виражених в однакових одиницях фізичної величини, то 
її вказують лише після останнього числового значення, 
наприклад: 1,5 і 2,0 м або 50,0 і 75,0 га. 

Якщо наводять діапазони числових значень фізичної 
величини, виражених в однакових одиницях фізичної величини, 
то позначення одиниці фізичної величини вказують після 
останнього числового значення діапазону, наприклад: від 1 до 
5 мм, від 10 до 100 кг, від 10 до – 40 °С. 

Не можна одиницю фізичної величини та її числове 
значення розміщувати на різних рядках або сторінках. Для 
уникнення цієї проблеми використовують нерозривний пробіл 
(комбінація клавіш: ctrl+shift+пробіл). 

Округлення числових значень до першого, другого, третього 
тощо знака після коми для показників одного найменування 
повинно бути однаковим. 

Числа, що мають дробове значення, потрібно наводити у 
вигляді десяткових дробів. Якщо це неможливо, допускається 
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записувати такі числа у вигляді звичайного дробу в один рядок 
через косу лінію, наприклад: 5/32; 7/13. 

Якщо необхідні пояснення або довідкові дані до змісту 
тексту, таблиць або графічного матеріалу, то наводять примітки. 
Їх слід розміщувати безпосередньо після текстового, графічного 
матеріалу або таблиці, до яких належать ці примітки, і друкувати 
з великої літери з абзацного відступу. Якщо примітка одна, то 
після слова «Примітка» ставлять крапку і примітку друкують  
також із великої літери. Одну примітку не нумерують. Декілька 
приміток нумерують по порядку арабськими цифрами. Примітку 
до таблиці розміщують одразу під таблицею. Зразок: 

Примітка. Після прізвища автора наводять його ініціали. 
Примітки: 
1. Кожна примітка – з абзацного відступу. 
2. Після кожної примітки ставлять крапку. 
Якщо здобувач посилається на отримані у власній роботі 

вихідні або розрахункові дані, що згадувалися раніше, то 
посилання в круглих дужках містить скорочене слово «дивись», 
номер сторінки, рисунка тощо, наприклад: (див. с. 35), 
(див. табл. 4.2), (див. рис. 1.5). 

 
6.3. Формули 
 
У формулах слід застосовувати позначення, установлені 

відповідними державними стандартами. Тлумачення символів і 
числових коефіцієнтів, які входять до формули, якщо їх не 
роз’ясненено раніше в тексті, мають бути наведені безпосередньо 
під формулою.  

Пояснення кожного символа треба давати з нового рядка в 
тій послідовності, у якій їх наведено в формулі. Перший рядок 
пояснення повинен починатися зі слова «де» без двокрапки. 
Виконувати формули необхідно за допомогою можливостей 
текстового редактора Word (меню «Вставка», підменю 
«Символи», пункт «Формули»). 

Приклад: Поширеність хвороби рослин (Р, %,) обчислюють 
за формулою: 

Р = 	 	 • 	100, 
де п – кількість хворих рослин у пробах; 
     N – загальна кількість рослин у пробах. 
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Формули, що йдуть одна за одною і не розділені текстом, 
розділяють комою. 

Переносити формули на наступний рядок можна тільки в 
місці знака операції, причому знак на початку наступного рядка 
повторюють. 

Формули нумерують у межах розділів. Номер формули 
складається з номера розділу і порядкового номера формули, 
відокремлених крапкою. Порядкові номери формул позначають 
арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля 
сторінки без крапки, наприклад: (3.1). Нумерувати слід лише ті 
формули, на які є посилання в тексті. 

 
 
6.4. Ілюстрації 
 
Кількість ілюстрацій має бути достатньою для пояснення 

тексту КР. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, 
діаграми, фотографії) слід розміщувати безпосередньо після 
тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці.  

На всі ілюстрації потрібно давати посилання в тексті. 
Фотознімки, розміром менші за формат A 4, повинні бути 
наклеєні на аркуші білого паперу формату A 4 або роздруковані 
на кольоровому принтері.  

Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, нумерують 
арабськими цифрами по порядку.  

Якщо рисунок один, його позначають «Рис. 1». Нумерують 
ілюстрації в межах розділу. У цьому разі номер ілюстрації 
складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 
відокремлених крапкою, наприклад: Рис. 1.1. У посиланні на 
ілюстрацію пишуть: «.... відповідно до рис. 1.1». 

За необхідності ілюстрації можуть мати пояснювальні дані 
(текст під рисунком). Слово «Рис.» і найменування розміщують 
перед пояснювальними даними і друкують таким чином: 
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Рис. 1.1. Схема розподілу концентрації шкідливих речовин в 

атмосфері від організованого висотного джерела викиду: 
І – зона неорганізованого забруднення; II – зона переміщення 

(перекидання) факела; III – зона задимлення; IV – зона 
поступового зниження рівня забруднення 

 
6.5. Таблиці 
 
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді 

таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після 
тексту, у якому її згадано вперше, або на наступній сторінці. На 
всі таблиці дають посилання в тексті. Таблиці, за винятком 
таблиць додатків, нумерують арабськими цифрами в межах 
розділу. У цьому разі номер таблиці складається з номера розділу 
і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. 

Наведемо приклад побудови таблиці. 
Таблиця 2.1 

Назва таблиці 
 

 
Шапка 

 
 
 
 

Рядки 

 
 

Ріка-пост 

Порівняльна 
характеристика 

випадання опадів   

 
Заголовки  

граф 
 

Підзаголовки  
граф 

1969 р. 2008 р. 
р. Дністер  м. Галич 94,9 121,5 

р. Дністер –  с. Нижнів 138,1 130 

р. Свірж – смт. Букачівці 73,1 41,8 

               Боковик                          Графи 
          (заголовки рядків)              (колонки) 
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Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією 
арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення 
додатка, наприклад: «у додатку А» або «… (див. дод. В1». 

Таблиця має назву, яку друкують малими літерами (крім 
першої великої) жирним шрифтом і розміщують над таблицею 
симетрично до тексту. Назва повинна бути стислою і відбивати 
зміст таблиці. Слово «Таблиця» та її номер друкують курсивом 
перед назвою праворуч. Якщо рядки або графи таблиці виходять 
за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, 
розміщуючи їх одна під одною на різних сторінках або поруч. 

У разі поділу таблиці на частини шапку продовження 
таблиці доповнюють відповідними номерами граф, нумеруючи їх 
арабськими цифрами в першій частині таблиці, у іншій частин 
таблиці шапку оформлюють тільки цифрами. 

Слово «Таблиця» вказують праворуч над першою частиною 
таблиці, над іншими частинами друкують слова «Продовження 
табл. 2.1» із зазначенням її номера. 

Заголовки граф таблиці починають із великої літери, а 
підзаголовки – з малої. Підзаголовки не можуть мати самостійне 
значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не 
ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. 

Шапка таблиці повинна бути відокремлена лінією від іншої 
частини таблиці. Висота рядків таблиці – не менша за 8 мм. 

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф 
окремі поняття замінюють позначеннями, літерами, що 
встановлені ГОСТ 2.321–84, або іншими позначеннями, якщо 
вони мають пояснення в тексті або під таблицею у примітках. 

Одиниці величин указують або в заголовках, або в 
підзаголовках. Окремої графи для одиниць не виділяють. Якщо 
всі параметри, розміщені в таблиці, мають загальну одиницю 
вимірювання, наприклад, відсотки, то їх умовне позначення (%) 
розміщують над таблицею в дужках після назви. Якщо графи 
таблиці містять величини переважно однієї одиниці, але є й 
показники, виражені в інших одиницях, над таблицею 
розміщують напис про переважну одиницю, а відомості про інші 
одиниці подають у заголовках відповідних граф. 

Цифри в графах розміщують так, щоб класи чисел в усіх 
графах були точно один під одним. Числові значення величин в 
одній графі повинні мати, як правило, однакову кількість знаків 
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після коми. 
У таблиці не залишають пустих чарунок. За відсутності 

окремих даних у таблиці слід ставити прочерк (тире). Якщо 
текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного 
слова, його можна замінити знаком –//–, якщо з двох або більше 
слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те 
саме», а далі знаком –//–. Ставити цей знак замість цифр, марок, 
знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не 
можна.  

 
6.6. Скорочення 
 
У КР слова пишуть повністю. Усі не загальноприйняті або 

маловідомі скорочення потрібно розшифрувати під час їх 
першого вживання. Допустимі такі скорочення: 

– окремих слів (рис. – рисунок, табл. – таблиця), коли 
скорочення ставлять у круглі дужки, наприклад: Результати 
досліду показують, що шкідливість парші яблуні збільшується 
при підвищеній вологості повітря (табл. 3); 

– слів у кінці речення після переліку (і т. д. – і так далі, та 
ін. – та інші, і под. – і подібне, і т. ін. – і таке інше); 

– слів біля чисел (р. – рік, pp. – роки, шт. – штук, тис. – 
тисяч, млн – мільйонів, млрд – мільярдів); 

– спеціальних термінів, зокрема в таблицях: ЕПШ 
(економічний поріг шкідливості), МО (міжнародні одиниці), СР 
(суха речовина); 

– наукових ступенів і звань біля прізвищ у тексті: канд. с.-г. 
наук (кандидат сільськогосподарських наук), д-р с.-г. наук 
(доктор сільськогосподарських наук), доц. (доцент), проф. 
(професор), акад. (академік); 

– назв широковідомих установ: НАН України (Національна 
академія наук), НААН України (Національна академія аграрних 
наук України); 

– назв наукових і навчальних закладів і їх видавництв біля 
назв цих закладів у списку літератури: ун-т (університет), ін-т 
(інститут), НДІ (науково-дослідний інститут), ХНАУ 
ім. В. В. Докучаєва (Харківський національний аграрний 
університет ім. В. В. Докучаєва), ОДЕКУ (Одеський державний 
екологічний університет). 
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6.7. Використання комп’ютерних технологій  
 
Під час підготовки КР здобувач користується мережею 

Інтернет, де можна знайти потрібну інформацію. 
Для пошуку необхідних літературних джерел здовувачу слід 

знати адресу веб-сторінки, зайти на одну з пошукових сторінок 
(Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla) і знайти 
потрібну інформацію. 

У багатьох бібліотеках, зокрема в бібліотеках навчальних 
закладів, є реферативні та повні версії всіх необхідних джерел 
літератури для навчання за обраною спеціальністю. 

Щоб провести аналіз джерел літератури та електронних 
посилань для досліджень у межах підготовки КР у разі 
недостатньої кількості звичайних електронних версій у 
бібліотеках ВНЗ, здобувачу можуть допомогти центральні 
пошукові сервери мережі Інтернет. Під час використання цих 
серверів пошук здійснюють у всій доступній мережі Інтернет, що 
дає змогу переглянути навіть найновіші веб-сторінки. Знайдену 
інформацію, яка цікавить здобувача, копіюють і друкують. 

Для опрацювання іноземних веб-сторінок до послуг 
здобувача, який недостатньо знає іноземну мову, є багато 
програм-перекладачів. При комп’ютерному перекладі 
лінгвістична точність тексту втрачається, тому потрібне 
додаткове редагування. 

Велику допомогу під час підготовки КР може надати 
комп’ютер і щодо збирання та оброблення статистичних даних. 
Наприклад, для оброблення даних, отриманих 
експериментальним чи дослідним шляхом, існує багато програм – 
від простих до професійних, складних. За їх допомогою можна 
будувати цілі автоматичні системи та прораховувати їх 
характеристики, робити прогнози. 

Результатом оброблення даних у цих програмах можуть 
бути тривимірні графіки, діаграми тощо. Подібні графічні образи 
функцій теоретичних формул (залежностей) можна отримувати за 
допомогою цих самих програм. 

Завдяки таким комп’ютерним програмам здобувачі можуть 
виконувати КР на високому сучасному рівні. 
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6.8. Електронні презентації 
 
Сучасна мультимедійна презентація – це один з 

найперспективніших навчальних інструментів, що дозволяє 
одночасно задіяти графічну, текстову і аудіовізуальну 
інформацію. Інакше кажучи, мультимедійні презентації 
представляють собою поєднання найрізноманітніших засобів 
надання інформації, об’єднаних в єдину структуру. Чергування 
або комбінування тексту, графіки, відео і звукового ряду дозволяє 
донести інформацію в максимально наочній формі і легко 
сприймається.  

Презентація повинна бути оформлена українською або 
іноземною (англійською) мовами, згідно доповіді. Кількість 
слайдів повинна бути не менше 10. Кожен слайд повинен бути 
заповнений текстовою чи графічною інформацією не менше, ніж 
на 75%. 

Всі слайди, крім першого, нумеруються наступним чином: у 
правому верхньому куті розміщується номер слайду (число 
відповідає порядковому номеру слайду, починаючи з першого, на 
якому позначка № (номер) не ставиться).  

Перший (титульний) слайд повинен містити наступну 
інформацію: МОН України, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 
факультет, кафедра, вид роботи (наприклад: «Кваліфікаційна 
робота»); тема КР, відомості про виконавця КР (група, прізвище, 
ім’я та по-батькові); відомості про керівника КР і завідувача 
випускової кафедри.   

Наступні слайди оформлюють за згодою керівника КР. На 
останньому слайді повинні бути зазначені висновки. 
Презентаційні матеріали розробляються в програмі «Power 
Point».  

При оформленні презентації візьміть до уваги такі поради: 
1. Використовуйте максимум тільки три кольори та два 

шрифти. 
2. Не використовуйте шрифт з розміром кегля менше 24. 

Шрифт повинен доступно читатися. 
3. Не використовуйте картинки тільки для прикраси. Будь-

який матеріал, включений в презентацію повинен нести змістове 
навантаження. 

4. Використовуйте здебільшого графічний матеріал, за  
можливості зводьте числові дані в графіки і діаграми.  
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5. Використовуйте таблиці, структуруйте матеріал для 
кращого розуміння інформації. Однак уникайте дуже великих 
таблиць. 

6. Пам’ятайте, що із всіх варіантів надання інформації 
перевага надається графічному. Не зловживайте анімацією. 

7. Дійшовши до останнього слайда, не забудьте подякувати 
всіх за увагу і повідомити, що вашу презентацію закінчено. 
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РОЗДІЛ 7 
ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Оформлену КР слід подати на кафедру не пізніше, ніж за 

10 днів до її захисту. 
Підготовлену до захисту КР необхідно відредагувати, 

акуратно оформити, переплести, а також поставити підписи 
автора, наукового керівника, завідувача кафедри на титульному 
аркуші у завданні. 

Згідно з «Положенням про Державні екзамени у вищих 
навчальних закладах» разом із КР здобувач подає до 
Екзаменаційної комісії такі документи: 

1) рецензію на КР (дод. Г); 
2) висновок наукового керівника КР (дод. Д1);  
3) висновок завідувача кафедри про КР (дод. Д2); 
4) висновок про перевірку на академічний плагіат (дод. Д3). 
Відповідно до наказу по Харківському НАУ «Про 

запобігання та виявлення академічного плагіату» (№ 278 від 
17 червня 2016 р.): 

– текст і результати КР повинні бути перевірені на наявність 
у них наукових результатів, які отримані іншими авторами, та/або 
відтворення опублікованих текстів, графічної інформації чи 
інших інтелектуальних продуктів інших авторів без відповідних 
посилань; 

– КР здобувачів вищої освіти, для забезпечення внутрішньої 
перевірки на плагіат, за два тижні до захисту повинні бути надані 
в електронному вигляді відповідальній особі в деканат 
факультету для подальшого їх розміщення в архіві 
кваліфікаційних робіт; 

– відповідальна особа на кафедрі надає висновок про 
перевірку КР на академічний плагіат; 

– у разі виявлення академічного плагіату в КР здобувачів 
вищої освіти перед захистом – роботу направляють на 
доопрацювання; під час захисту (розгляду Екзаменаційною 
комісією) – роботу знімають із захисту з наданням права 
повторної атестації у встановлений чинним законодавством 
термін. 
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Рецензентами можуть бути провідні викладачі і науковці 
цієї або суміжних кафедр, які мають наукові ступені та вчені 
звання чи фахівці з виробництва (підприємства тощо) де 
виконувалась робота. 

Рецензія подається в письмовому вигляді в довільній формі і 
має містити такі складові: 

– висновки щодо актуальності обраної теми, практичної 
значущості виконаної роботи; 

– характеристику повноти завдання щодо розкриття теми 
КР, відповідності змісту роботи завданням; 

– висновки щодо використання в роботі сучасних методів 
дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності 
підприємства згідно з напрямом теми КР, елементів наукової 
новизни; 

– оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо 
вдосконалення управління певними аспектами діяльності, 
підвищення його ефективності; 

– оцінку загального враження від КР (оформлення, стиль і 
грамотність викладу тощо); 

– інші питання на розсуд рецензента; 
– висновок рецензента про відповідність якості виконаної 

КР вимогам до таких робіт, і можливість допущення її до захисту 
та висловити думку про оцінку роботи з використанням: 
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою 
«А», «В», «С», «Д», «E», «FX», «F»); національної системи 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); системи 
ВНЗ (за 100-бальною шкалою). 

Рецензент повинен підписатися із зазначенням свого 
прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи, посади і завірити 
підпис. Для підготовки здобувача до пояснень у зв’язку з 
можливими зауваженнями рецензента йому надають змогу 
ознайомитися з рецензією за два дні перед захистом КР на 
засіданні Екзаменаційної комісії. Рецензію додають до конверта з 
іншими супровідними документами. 

Завершальною процедурою допущення КР до захисту є 
розгляд перерахованих супровідних матеріалів завідувачем 
кафедри. Допуск до захисту здійснюють шляхом відповідного 
запису завідувача кафедри у висновку кафедри про КР. Якщо 
завідувач кафедри вважає за неможливе допустити КР до захисту 
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через її незадовільну якість, це питання слід заслухати на 
засіданні кафедри за участю наукового керівника. Обговорення 
оформляють протоколом і подають на затвердження (послідовно) 
деканові факультету і ректорові університету. 

Одночасно з оформленням КР здобувачі готуються до її 
захисту перед Екзаменаційною комісією: складають тези 
доповіді, де викладають основний зміст роботи, готують 
фотографії, слайди, графіки, діаграми, таблиці з результатами 
основних досліджень у вигляді мультимедійної презентації. 

Захист КР відбувається на відкритому засіданні 
Екзаменаційної комісії за умови участі не менше половини її 
членів. 

Головою Екзаменаційної комісії із захисту КР наказом 
ректора університету, за погодженням з МОН України, 
призначають досвідченого науково-педагогічного працівника або 
провідного фахівця відповідної галузі. До складу Екзаменаційної 
комісії, крім керівників вищого навчального закладу та 
факультету, мають входити представники кафедр, які готують 
фахівців за окремими напрямами. Персональний склад членів 
Екзаменаційної комісії затверджує ректор за поданням декана 
факультету не пізніше, ніж за місяць до початку роботи комісії. 

Перед початком захисту КР до Екзаменаційної комісії 
подають такі документи: 

– наказ ректора про затвердження тем КР; 
– наказ ректора про затвердження складу Екзаменаційної 

комісії; 
– зведену відомість успішності навчання здобувачів. 
Рекомендовано таку процедуру захисту: 
1. Здобувач готує ілюстративний матеріал і доповідає 

секретарю Екзаменаційної комісії про готовність. 
2. Голова Екзаменаційної комісії оголошує початок захисту, 

зазначаючи: 
а) тему роботи; 
б) автора; 
в) кафедру; 
г) керівника. 
3. Голова Екзаменаційної комісії пропонує її членам ставити 

запитання щодо змісту документації, що дозволяє захист. 
4. Після відповідей на запитання голова Екзаменаційної 
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комісії надає здобувачу дозвіл для доповіді, регламентуючи час 
(як правило, це становить 10–12 хв). Під час доповіді переривати 
здобувача не слід. Здобувач, доповідаючи зміст КР, використовує 
ілюстративний матеріал, аудіо-, відео- чи комп’ютерну техніку.  

5. Після закінчення доповіді голова Екзаменаційної комісії 
пропонує її членам поставити запитання доповідачу. Останнім 
ставить запитання голова Екзаменаційної комісії. Кількість 
питань не обмежена. 

6. Здобувач відповідає на запитання. 
7. Після закінчення опитування здобувача керівник 

кваліфікаційної роботи (за відсутності керівника – секретар 
Екзаменаційної комісії) оголошує відгук. 

8. Рецензент або секретар Екзаменаційної комісії зачитує 
рецензію. 

9. Щодо вказаних у рецензії зауважень та недоліків здобувач 
дає пояснення або погоджується з ними чи з деякими з них. 

10. За наявності додаткових матеріалів, що підсилюють 
кваліфікаційну роботу – актів, патентів, довідок тощо, секретар 
подає їх до Екзаменаційної комісії. 

11. Якщо є потреба, здобувач дає пояснення щодо поданих 
матеріалів. 

12. Під час захисту кожний член комісії та голова 
Екзаменаційної комісії в персональних відомостях виставляють 
оцінки за: 

а) доповідь; 
б) оформлення кваліфікаційної роботи; 
в) відповіді на запитання; 
г) оцінку рецензента; 
д) середню оцінку. 
13. Про рішення Екзаменаційної комісії щодо оцінювання 

знань, виявлених здобувачем під час захисту КР, а також про 
присвоєння йому другого (магістерського) освітнього рівня 
з видачею диплома державного зразка ухвалює Екзаменаційна 
комісія на закритому засіданні відкритим голосуванням, 
звичайною більшістю голосів членів комісії, які оцінювали захист 
КР випускника. За однакової кількості голосів, відданих за різні 
оцінки, голос голови комісії є вирішальним.  

КР, у якій зроблено власне оцінювання різних літературних 
джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано 
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формалізовану модель проблеми, проведено комплексні 
дослідження, розрахунки і на їх основі аргументовано висновки 
та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового дослідження, 
опубліковані в наукових фахових виданнях та/або матеріалах 
наукових конференцій, мають практичне значення і 
рекомендовані до впровадження, може бути оцінена на 
«відмінно». 

КР, у якій зроблено власне оцінювання використаних 
джерел літератури, самостійно проаналізовано підібраний 
матеріал, отриманий у господарстві, на базі якого досліджувалася 
тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та 
сформульовано рекомендації, але вони не є достатньо 
аргументованими, може бути оцінена на «добре». 

КР, у якій розкрито тему, прореферовано необхідні 
літературні джерела, проаналізовано відповідні дані дослідження, 
сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування, 
допускається до захисту, але не може бути оцінена вище, ніж 
«задовільно». 

Рівень якості підготовки здобувача визначають за 
комплексною системою: на основі поєднання Європейської 
кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», 
«С», «Д», «FХ», «F») з національною (за шкалою «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно») та системою ВНЗ (за  
100-бальною шкалою). 

14. Усіх здобувачів, які пройшли захист, і присутніх 
запрошують до аудиторії, і голова Екзаменаційної комісії 
оголошує оцінки, які будуть занесені в протоколи. 

15. Видачу документів про освіту і нагородних відзнак, як 
правило, проводять на урочистому засіданні Екзаменаційної 
комісії або вченої ради факультету захисту рослин після 
оформлення відповідного наказу, дипломів і додатків до них. 

У разі отримання випускником незадовільної оцінки голова 
Екзаменаційної комісії повинен указати на можливість 
повторного захисту. 

Здобувачам, які з поважних, документально підтверджених 
причин не змогли захистити роботу в затверджений термін, 
наказом ректора може бути призначено захист протягом року в 
наступний термін роботи Екзаменаційної комісії із захисту 
дипломних робіт випускників другого (магістерського) 
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освітнього рівня. 
Після захисту здобувач зобов’язаний здати матеріали КР на 

кафедру, до якої його було прикріплено для її виконання. КР 
зберігають в архіві вищого навчального закладу протягом п’яти 
років, потім їх списують в установленому порядку.
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА 
 

Факультет захисту рослин 
Кафедра: екології та біотехнології 

Спеціальність: 101 – Екологія 
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень 

Освітня кваліфікація: магістр з екології 
 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри  
_________ _____________ 
«____» ______ 20____ року 

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧУ 
 
                                       (прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

 

1.Тема роботи __________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Керівник роботи________________________________________________ 
                                   (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від"__" ____________ 
20__ року № _____ 
 
2. Строк подання роботи ___________________________________________ 
 
3. Вихідні дані до роботи __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 
потрібно розглянути) _____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
5. Перелік графічного матеріалу ____________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. Консультанти розділів роботи (за потребою) 
 
Розділ Прізвище,ініціали та посада консультанта Підпис, дата 

завдання 
видав 

завдання 
прийняв 

    
    
 
7. Дата видачі завдання _____________________________________ 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пор. № Назва етапів кваліфікаційної роботи 

Строк 
виконання 

етапів 
роботи 

Примітка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Здобувач                          _________                      _______________________ 
                                                              (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
 
Керівник роботи            _________                       _______________________ 

 
                                                   (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 
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Додаток Б 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. В. ДОКУЧАЄВА 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН 
 
 

Кафедра: екології та біотехнології * 
                        Спеціальність: 101 - Екологія 
                        Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень 
                        Освітня кваліфікація: магістр з екології 

 
 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 

на тему: 
 

«РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

 
 
 

 
Виконав здобувач: 

ЕСКОБАРОВ Павло Вікторович 
 

Керівник: канд. с.-г. наук, доцент 
КРИШТОП Є.А. 

 
Завідувач кафедри: канд. техн. наук, 

доцент Д’ЯКОНОВ В.І. 
 
 
 
 

Харків – 20___ 
________________________________________________________________ 
* Здобувачі заочної форми навчання під назвою кафедри в дужках зазначають – (заочна 
форма навчання). 
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Додаток В 
 

Приклад оформлення анотації 
 

 
УДК 354:338.242:334.012.644 

 
Анотація 

 
Обсяг кваліфікаційної роботи становить 90 сторінок, 

включаючи 10 таблиць, 8 рисунків, 60 джерел, 7 додатків. 
У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто стан 

досліджень та розглянуто світовий досвід здійснення державної 
екологічної політики; визначено особливості застосування 
екологічної політики України в умовах глобальних викликів; 
досліджено специфіку здійснення регіональної екологічної 
політики України. 

У другому розділі проаналізовано напрями забезпечення 
соціально-економічного й екологічного моніторингу безпеки в 
сучасних умовах; розглянуто чинники впливу на здійснення 
державної екологічної політики в Україні; виявлено пріоритети 
системи екологічного моніторингу в регіонах і містах. 

У третьому розділі визначено перспективи екологічного 
розвитку України в умовах глобалізації; запропоновано 
пріоритетні напрями реалізації державної екологічної політики в 
Україні; розроблено стратегічні напрями реалізації екологічної 
політики держави в регіонах і містах. 

На основі одержаних результатів дослідження зроблені 
висновки та пропозиції. 

Ключові слова: державне управління, державна екологічна 
політика, регіональна екологічна політика, екологічний 
моніторинг, глобалізація. 
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Додаток Г 
Р Е Ц Е Н З І Я 

на кваліфікаційну роботу 
здобувача другого (магістерського) рівня  

спеціальності 101 – Екологія  
____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 
на тему:  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
виконану на кафедрі екології та біотехнології 
під керівництвом ____________________________________________________________ 
 

Загальна характеристика роботи  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Позитивні сторони роботи 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Недоліки роботи 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Висновок 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Рецензент__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

___________________  _________________  ______________________ 
      (посада, учений ступінь)    (підпис)        (дата) 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Примітки: 
1. Кваліфікаційна робота супроводжується рецензією, підписується рецензентом, 

а також скріплюється печаткою організації (навчального/наукового закладу). 
2. Рецензент кваліфікаційної роботи оцінює її за трьома шкалами, наприклад: 

«відмінно» (90/А); указує, чи заслуговує здобувач присвоєння йому кваліфікації 
«магістр із відповідної спеціальності», а також зазначає, чи можна йото роботу 
допустити до захисту на засіданні Екзаменаційної комісії. 
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Додаток Д1 
 

Висновок керівника кваліфікаційної роботи 
 

Здобувач________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Керівник роботи________________________________ 

                                                                (підпис) 
     «______» _______________ 20____ року 

 
Додаток Д2 

 
Висновок завідувача кафедри про кваліфікаційну роботу  

 
Кваліфікаційну роботу розглянуто.  

 
Здобувач _______________________________________________________ 
                                                    (прізвище та ініціали) 
допускається до захисту роботи на засіданні Екзаменаційної комісії. 
 
Завідувач кафедри________________________________________________ 
                                                                 (назва) 
___________________       ___________________________________ 
            (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 
 
"______" _________________ 20___ року 

 
Додаток Д3 

Висновок про перевірку на академічний плагіат 
 

Кваліфікаційну роботу надано в електронному вигляді. Робота 
пройшла перевірку на академічний плагіат і може бути допущена до 
захисту. 
 
Відповідальна особа  ____________   ___________________________  
                                         (підпис)                  (ініціали та прізвище) 
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Для нотаток 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



60 
 

 
 

 
Укладачі: 

Д’яконов Василь Іванович 
Волощенко Вікторія Вікторовна 
Криштоп Євген Анатолійович 
Долгова Тетяна Анатолійовна 
Непран Ірина Володимирівна 

 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
до виконання кваліфікаційної роботи 

для здобувачів другого (магістерського) рівня 
за спеціальністю 101 «Екологія» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор Н.Г. Войчук 
Коректор І.О. Бутильська 

Комп’ютерний набір і верстка – Є.А. Криштоп 
_______________________________________________________________ 

Підпис. до друку 03.10.2019. Формат 60 × 84 1/16. Гарнітура Таймс. 
Друк офсет. Обсяг: 3,8 ум.-друк. арк.; 3,8 обл.-вид. арк.  

Тираж 100. Замовлення 
_________________________________________________________________ 
Виробник – редакційно-видавничий відділ Харківського національного 

аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл., 
Харківський р-н, п/в «Докучаєвське – 2», навч. містечко ХНАУ,  

тел. 99-72-70. E-mail: office@knau.kharkov.ua 
_________________________________________________________________ 

Виготовлювач – дільниця оперативного друку ХНАУ 


