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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Місце і значення курсової та магістерської робіт в освітньому процесі  

 

Магістр ‒ це освітній ступінь, що здобувають на другому рівні вищої освіти. 

Згідно із статтею 5 Закону України «Про вищу освіту» [1], другий (магістерський) 

рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і 

передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, 

умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад 

методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, 

достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру 

відповідного рівня професійної діяльності.  

Ступінь магістра присуджує заклад вищої освіти у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти (далі за текстом – здобувач) відповідної 

освітньої програми. Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки магістра за 

спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія передбачає набуття таких 

компетентностей, як здатність до інноваційної діяльності у хімічній галузі та 

організації і проведення наукових досліджень на сучасному рівні. Такі 

компетентності забезпечуються обов’язковою дослідницькою (науковою) 

складовою ОПП, а саме виконанням курсової роботи за спеціальністю (КР) та 

випускної кваліфікаційної роботи у вигляді магістерської роботи (МР). 

Курсова робота за спеціальністю – це індивідуальне науково-дослідне 

завдання, яке стосується об’єктів практичної або наукової діяльності відповідно до 

фаху, і яке здобувач самостійно під керівництвом науково-педагогічного 

працівника. Мета КР – закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних 

здобувачем результаті засвоєння обов’язкових, а також варіативних фахових 

дисциплін, передбачених навчальним планом, та їх застосування до комплексного 

виконання конкретного фахового завдання. Результати виконання КР оформлюють 

з дотриманням вимог [2], а також цих Методичних рекомендацій. Оформлена 

належним чином КР має містити: 

‒ обґрунтовані теоретичні положення та висновки, які зробив здобувач на 

підставі аналізу літературних і патентних джерел за фахом; 

‒ матеріали, у яких викладено результати дослідження. 

Тематика КР повинна відповідати цілям освітньо-професійної програми 

«Хімічні технології та інженерія», бути пов’язаною з потребами галузі та 

зорієнтованою на науковий напрям випускової кафедри. Результати виконання КР 

мають свідчити про рівень знань здобувача з методології наукового дослідження та 

з фахових навчальних дисциплін, а також про сформованість загальних і 

спеціальних професійних умінь та навичок. 

КР оцінюють за наслідками її захисту перед комісією до початку сесійного 

контролю знань. 

Матеріали і результати, отримані студентом під час роботи над КР, можуть 

бути використані у роботі над МР. 
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Магістерська робота ‒ це самостійна науково-дослідницька робота, що 

характеризується внутрішньою єдністю і відображає процес розробки обраної теми 

та її результати. Виконання МР має на меті:  

‒ систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань 

та вмінь із спеціальності (спеціалізації) та застосування їх під час виконання 

конкретних наукових, технічних, виробничих та інших завдань;  

‒ розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методиками досліджень 

та експериментів, пов’язаних з темою науково-дослідної роботи.  

Сукупність результатів, отриманих у процесі підготовки МР, є критерієм 

оцінювання освітнього рівня здобувача та наявності у нього навичок проведення 

наукового дослідження, а саме уміння самостійно вести науковий пошук, 

визначати і розв’язувати професійні проблеми, виконувати конкретні науково-

дослідницькі завдання адекватними методами. 

Захист МР як форма атестації здобувача – це встановлення відповідності 

засвоєних ним рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандарту вищої освіти (або, за відсутності стандартів, ‒ ОПП). 

Згідно з діючими у ДНУ ім. О. Гончара положеннями [3; 4], здобувач має 

право вибрати тему випускної кваліфікаційної роботи з переліку тем, 

запропонованих випусковою кафедрою, або запропонувати свою тему. В 

останньому випадку здобувач пише заяву на ім’я завідувача кафедри, у якій 

формулює запропоновану їм тему та надає обґрунтування доцільності її 

розроблення. Теми дипломних робіт обговорюють і узгоджують на засіданні 

випускової кафедри, після чого затверджують наказом ректора. Разом з темами 

робіт, цим наказом затверджують керівників і рецензентів дипломних робіт.  

До захисту ДР допускають лише тих здобувачів, які успішно завершили 

теоретичний курс навчання та виконали всі види практичної підготовки, 

передбачені навчальним планом. 

Завдання на КР та МР складає керівник за встановленими формами (додатки 

А.1 і А.2). 

За результатами виконання МР керівник надає письмовий відгук, у якому 

характеризує здобувача під час її виконання (додаток Б). 

Результати виконання ДР оформлюють у вигляді Пояснювальної записки 

(ПЗ) з дотриманням вимог [2], а також цих Методичних рекомендацій. ПЗ до МР, 

після оформлення її згідно з вимогами цих Методичних вказівок, подають на 

рецензування. Рецензент складає рецензію на магістерську роботу, дотримуючись 

встановленої  форми (додаток В) 

За результатами захисту ДР екзаменаційна комісія здійснює атестацію 

магістра відповідно до положення [4]. 

 

1.2 Курсова робота за спеціальністю 

 

Відповідно до Навчального плану підготовки магістра за спеціальністю 

161  –  Хімічні технології та інженерія, у ДНУ ім. О. Гончара здобувачі виконують 

і захищають КР у 2-му семестрі 1-го року підготовки за другим рівнем вищої освіти. 

Кафедра сприяє створенню умов, що надають можливість здобувачеві ще на 
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початку навчального року зорієнтуватися у тематиці досліджень науково-

педагогічних працівників (НПП) кафедри, визначитися з темою КР та керівником, 

та розпочати працювати над її виконанням. В окремих випадках тема може бути 

сформульована з урахуванням досліджень, започаткованих студентом під час 

роботи у науковому гуртку, якщо це відповідатиме змісту навчальних програм 

обов’язкових дисциплін за навчальним планом. Результати виконання КР можуть 

бути покладені в основу подальшої МР.  

Процедуру виконання КР можна поділити на такі етапи: 

1) визначення теми і керівника КР; 

2) складання плану виконання КР, отримання завдання на КР; 

3) пошук наукової та методичної літератури, патентної та нормативно-

технічної документації за обраною темою; 

4) виконання досліджень, обробка експериментальних даних та виконання 

необхідних розрахунків; 

5) складання та оформлення КР; 

6) захист роботи. 

Етап 1 Тематика КР складається і затверджується на кафедрі з урахуванням 

вимог ОПП щодо відповідності змісту роботи як компонента освітньої програми 

визначеним цією освітньою програмою компетентностям і програмним 

результатам навчання. Теми КР формулюють відповідно до таких узагальнених 

наукових напрямів:  

‒ дослідження шляхів прогнозування та регулювання реологічних 

властивостей сумішевих полімерних композицій; 

‒ синтез нових інгредієнтів цільового призначення для полімерних 

енергонасичених композицій і матеріалів; 

‒ синтез полімерів, олігомерів, мономерів та цільових домішок із 

відновлюваної сировини, та дослідження полімерних композиційних матеріалів на 

їх основі; 

‒ синтез і дослідження полімерних іонообмінних та електроактивних 

матеріалів; 

‒ дослідження закономірностей та оптимізація технологічних процесів і 

апаратів виготовлення вихідних сполук та напівпродуктів для високоенергетичних 

матеріалів. 

Щорічно кафедра конкретизує теми КР з огляду на пропозиції НПП – 

керівників робіт. Керівника КР кафедра призначає, виходячи з «Розподілу 

навчального навантаження між викладачами…», та враховуючи бажання НПП та 

здобувача. Тематику КР затверджують на засіданні кафедри протягом першого 

місяця навчального семестру 

Етап 2 План виконання КР, який передбачає послідовність, обсяг і зміст 

виконуваних етапів дослідження, студент обговорює з призначеним керівником. З 

урахуванням визначених обсягу і послідовності дій, керівник складає завдання на 

КР, яке, після затвердження завідувачем кафедри, видає здобувачеві.  

Зміна чи коригування теми КР можливі лише з дозволу керівника за умови 

обґрунтування студентом їх доцільності. 
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Етап 3 Пошук наукової і методичної літератури, патентної та нормативно- 

технічної документації студент виконує, користуючись методичною допомогою 

керівника щодо вибору найбільш доцільного алгоритму пошуку, а також 

інформаційних джерел і баз (навчальної літератури, монографій, наукових 

реферативних та фахових періодичних видань, пошукових Інтернет-систем тощо). 

Літературний пошук повинен бути зорієнтований на мету, завдання, об’єкт та 

предмет дослідження. Для кращого опанування теми КР бажано починати з 

відомих навчальних посібників, підручників та монографій, де у більш доступній 

для студента формі викладений базовий матеріал щодо теми КР. Але, зібрані 

літературні джерела повинні віддзеркалювати сучасний стан в галузі досліджень та 

застосування об’єктів, подібних до зазначених у темі та завданні на КР. З огляду на 

це, під час літературного пошуку треба обов’язково звертати увагу не тільки на 

давно відомі, але і нові публікації. Слід орієнтуватися на вимоги, які встановлені 

до складання і оформлення звітів у сфері науки і техніки, публікацій у провідних 

наукових виданнях, дисертацій тощо, за якими значна частка (до 30‒50 %) 

посилань повинна бути на джерела, опубліковані в останні 3-5 років. 

Етап 4 Виконання досліджень, обробку експериментальних даних та 

виконання необхідних розрахунків студент проводить відповідно до попередньо 

складеного плану, завдання на КР, та с урахуванням знайдених під час 

опрацювання літератури методик, комп’ютерних програм, наявності 

лабораторного обладнання, приладів, реактивів тощо. На підставі знайденої 

наукової та патентної інформації план виконання КР може бути скорегований.  

Слід зазначити, що успішне виконання КР потребує регулярної і ритмічної 

роботи над нею з початку семестру. Для цього у Навчальному плані і Розкладі 

навчальних занять на 2 семестр 1-го навчального року для здобувачів передбачені 

5 годин самостійної роботи на тиждень. 

Етап 5 Складання та оформлення КР передбачає: 

‒ аналіз і обробку результатів виконаних експериментів та надання їм 

ілюстративного вигляду; 

‒ складання тексту окремих частин КР у послідовності, зазначеній у завданні 

на КР, та оформлення сигнального варіанту КР; 

‒ обговорення з керівником отриманих результатів, формулювання пояснень 

та висновків; 

‒ остаточне оформлення відредагованого тексту КР відповідно до вимог (див. 

розділ 3).  

Оформлену КР подають на перевірку керівникові у термін, зазначений у 

завданні на КР. Оцінка керівника впливає на загальну оцінку, яку студент отримує 

за результатами захисту КР. 

Етап 6 Захист КР, відповідно до процедури, позначеної в [3], проводять 

перед комісією, до складу якої входять три науково-педагогічних працівники. 

Захист відбувається, як правило, державною мовою. Склад комісії залежить від 

розподілу навантаження між НПП кафедри. Зазвичай до складу комісії входять 

керівники КР.  

Захист КР передбачає стислу доповідь студента про актуальність, мету, 

завдання, результати дослідження та висновки, відповіді на запитання. Доповідь 
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супроводжують демонстраційними матеріалами, звичайно у вигляді презентації. 

На загальну оцінку, крім оцінки керівника, впливають якість оформлення КР та 

доповіді, продемонстрований рівень знань студента щодо об’єкту та предмету 

дослідження, чіткість і правильність відповідей на питання, вміння аргументовано 

дискутувати та відстоювати свою точку зору.  

КР зберігають на кафедрі протягом 3-х років, потім списують в 

установленому порядку. 

 

1.3 Магістерська робота 

 

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 161 – Хімічні 

технології та інженерія, та Календарний план передбачають виконання і захист МР 

у 3-му семестрі. Але теми ДР звичайно відомі вже на початку 2-го семестру, тому 

починати роботу над ними студентам варто вже у 2-му семестрі у рамках 

виконання  КР.  

Методологія виконання МР подібна до такої для КР, але має певні 

відмінності, як і сама кваліфікаційна магістерська робота порівняно з курсовою. У 

ДР ґрунтовнішою повинна бути вступна частина, більш детально розкрита 

актуальність теми, чіткіше сформульовані мета та завдання дослідження, а також 

висновки. 

Процес підготовки, виконання, оформлення та захисту МР є схожим на той, 

що описаний для КР за спеціальністю. 

Вибір та затвердження теми МР. Тему МР формулюють, переважно, 

виходячи з того, що МР є логічним продовженням КР, але мета МР є ґрунтовнішою 

та передбачає вирішення більш складних завдань. Розподілення навчального 

навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється з 

урахуванням доцільності керівництва КР і МР здобувача одним і тим же 

викладачем. Зважаючи на результати, отримані при виконанні КР, науковий 

керівник пропонує тему МР. Назву теми бажано формулювати коротко, конкретно, 

у відповідності до спеціальності та суті досліджування. У назві варто не 

використовувати ускладненої термінології, абревіатур, а також уникати фраз, що 

починаються словосполученнями, подібними до «деякі питання», «дослідження 

питання», «дослідження особливостей», «дослідження деяких властивостей» тощо. 

За цією темою здобувачеві бажано почати здійснювати літературний пошук, підбір 

методик експериментів та методів ще у 2-му семестрі. За означеною темою 

здобувач проходить виробничу (науково-дослідну) практику. Остаточно теми МР 

обговорюють та погоджують на засіданні кафедри, після чого разом з особами 

наукових керівників, консультантів та рецензентів затверджують наказом ректора.  

Укладання завдання на МР та календарного плану. Завдання на МР складає 

науковий керівник і затверджує завідувач кафедри після виходу наказу про 

затвердження тем МР за другим (магістерським) рівнем освіти, призначення 

керівників, консультантів та рецензентів. Календарний план є одним з розділів 

завдання на МР. Але обговорити його науковому керівнику із здобувачем та почати 

реалізацію варто до виходу відповідного наказу. 
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Виконання МР. Активна фаза виконання МР, фактично, розпочинається вже 

під час проходження науково-дослідної практики. На цій стадії здобувач 

магістерського ступеня повинен: 

‒ беручи за основу напрацювання, отримані при виконанні КР та 

проходженні науково-дослідної практики, розширити обсяг літературних та 

патентних джерел за темою МР. При цьому треба приділити увагу публікаціям 

останніх 5 років, надрукованим у періодичних наукових виданнях, що входять до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. Для цього 

варто користуватися Інтернет-базами: Google Scholar, SciVerse Scopus тощо, а 

також рекомендаціями наукового керівника. Кількість використаних здобувачем 

джерел жорстко не регламентується, але, за досвідом, кращі оцінки отримують МР, 

у яких список використаних джерел налічує 50‒80 посилань;  

‒ на основі літературного огляду у КР та знайдених нових джерел, після їх 

аналізу і систематизації, скласти літературний огляд за структурою, попередньо 

обговореною з науковим керівником; 

‒ вдосконалити раніше опановані та ознайомитися з новими методиками 

синтезів, випробувань, експериментів відповідно до теми МР. 

В процесі дипломування здобувач самостійно виконує заплановані 

дослідження. Отримані результати він обговорює з науковим керівником під час 

консультацій, передбачених регламентом роботи НПП. За результатами 

обговорення здобувач отримує рекомендації щодо подальшої експериментальної 

роботи, а також обробки, доопрацювання або перевірки окремих результатів. Під 

час консультацій здобувач і науковий керівник обговорюють підготовлені 

структурні розділи МР, висновки за результатами дослідження. Розділ з охорони 

праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, та організаційно-економічну частину 

здобувач виконує у відповідності до методичних рекомендацій, отриманих від 

консультантів з цих частин МР, призначених наказом ректора.  

Відповідно до зазначеної у завданні на МР дати, але не пізніше десятиденного 

терміну до призначеної дати захисту, та триденного терміну до запланованої 

апробації (передзахисту) роботи на кафедрі, здобувач подає науковому керівникові 

сигнальний варіант роботи для остаточної перевірки та визначення вад, що 

підлягають виправленню перед остаточним оформленням. 

Апробацію (передзахист) МР проводять на кафедрі з метою визначення 

ступеня готовності здобувача до захисту роботи перед Екзаменаційною 

комісією  (ЕК). Терміни і процедуру передзахисту визначає завідувач кафедри. На 

передзахисті присутні керівники, співробітники кафедри та інші особи відповідно 

до публічного характеру заходу.  

Обов’язковою процедурою апробації МР, згідно з [3; 4], є перевірка її змісту 

на плагіат. Із цією метою здобувач надає завідувачу кафедри електронний варіант 

роботи у текстовому редакторі Word.  

За результатами передзахисту завідувач кафедри подає рапорт на ім’я декана 

факультету про допуск здобувачів до захисту МР перед ЕК. 

Оформлення МР, рецензування. Після виправлення зауважень наукового 

керівника за результатами перевірки сигнального варіанту, здобувач робить 

остаточне оформлення ПЗ до МР, дотримуючись вимог [2; 5‒7], та у відповідності 
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до рекомендацій, наведених у розділі 3. Текстова частина ПЗ друкується 

державною мовою. Обсяг друкованої та оформленої згідно вимог ПЗ звичайно 

становить 60‒100 сторінок формату А4. Переплетена робота повинна мати жорстку 

палітурку. 

Оформлену згідно вимог та переплетену ПЗ до МР подають на рецензування 

призначеному рецензентові. З метою надання рецензії на МР більшої об’єктивності 

рецензент може запропонувати здобувачу відповісти на виниклі запитання та дати 

роз’яснення щодо змісту роботи. Письмова рецензія на МР повинна мати її оцінку  

за національною шкалою оцінювання знань. 

Науковий керівник надає відгук, у якому характеризує роботу здобувача 

вищої освіти під час виконання МР. 

Подання роботи до захисту. Відповідно до [2; 3], обов’язковими вимогами 

щодо подання МР до захисту на засіданні ЕК є: 

‒ проходження роботою процедур нормоконтролю, перевірки на плагіат; 

‒ подання здобувачем своєї МР, підписаної науковим керівником і 

завідувачем кафедри, секретареві ЕК не пізніше однієї доби до визначеного 

розкладом початку роботи ЕК. 

Невиконання визначених вимог розцінюється як факт неподання МР до 

захисту, а здобувач вищої освіти визначається неатестованим. 

На момент захисту МР повинна мати письмові рецензію та відгук наукового 

керівника. Негативна рецензія не є підставою для недопущення здобувача до 

захисту МР. 

Перед захистом МР здобувач готує доповідь та обговорює її з науковим 

керівником. Зміст доповіді повинен в стислій формі розкрити актуальність теми, 

мету, задачі, результати дослідження та висновки щодо отриманих результатів. 

Доповідь треба супроводжувати наочними демонстраційними матеріалами, 

звичайно у вигляді презентації, а також зразків, макетів тощо. Здобувач повинен 

зважати на таке: 

‒ захист МР здійснюють звичайно українською мовою. Порядок захисту 

іноземною мовою регламентує відповідне положення Університету; 

‒ для доповіді здобувачеві надають 7-10 хвилин; 

‒ після доповіді здобувач відповідає на запитання членів ЕК, а також, з 

дозволу голови ЕК, ‒ будь-кого з присутніх. Запитання можуть стосуватися теми 

виконаної робота, а також мати загальний характер у межах дисциплін 

спеціальності, які опановував здобувач; 

‒ процедура захисту МР має характер публічного заходу. Тому у засіданні ЕК 

можуть брати участь крім членів комісії, наукових керівників, науково-

педагогічних працівників кафедри також рецензенти, запрошені та бажаючі. 
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2 СТРУКТУРА КУРСОВОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБІТ 

 

Структура КР і МР, як і будь якої наукової роботи має відповідати стандарту 

[2]. Цей стандарт установлює загальні вимоги до структурних елементів і правил 

оформлення звітів у сфері науки і техніки. Його застосовують також для дисертацій 

та інших наукових праць. 

Наукову роботу можна умовно поділити на три частини: вступну, основну та 

додатки. 

 

Вступна частина містить такі структурні елементи: 

‒ обкладинка; 

‒ титульний аркуш; 

‒ завдання на виконання роботи; 

‒ реферат (abstracts; українською та англійською мовами); 

‒ зміст;  

‒ скорочення та умовні познаки (за наявності); 

 

Основна частина складається з таких структурних елементів: 

‒ вступ; 

‒ змістовна частина (літературний огляд, експериментальна частина, 

результати досліджень та їх обговорення, висновки, перелік джерел посилання; ПЗ 

до МР також містить організаційно-економічну частину та розділ з охорони праці 

та безпеки в надзвичайних ситуаціях, висновки, перелік джерел посилання). 

 

Додатки розміщують після основної частини роботи. 

 

Відгук наукового керівника та рецензію додають окремо і до роботи не 

підшивають. 
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3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

КУРСОВОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБІТ 

 

3.1 Структурні елементи вступної частини 

 

Обкладинка є елементом зовнішнього оформлення робіт і виконує захисну 

та інформаційну функції. Функцію обкладинки КР може виконувати гнучка 

палітурка, прозора або непрозора. На непрозорій обкладинці бажано розмістити 

дані: назву закладу вищої освіти, назву, місто та рік виконання роботи. ПЗ до МР 

повинна мати жорстку палітурку і відповідно жорстку обкладинку. 

 

Титульний аркуш (додаток Г) є першою сторінкою роботи. На ньому у 

регламентованій формі слід наводити основну інформацію для бібліографічного 

опису та пошуку документа: назву організації; характер, назву, місце і час 

виконання роботи; відомості про автора та керівника. На титульному аркуші 

повинні бути підписи виконавця та керівника роботи, а також (на титульному 

аркуші ПЗ до МР) – рецензента. 

Розривати слова знаком переносу на титульному аркуші не дозволено. 

 

Завдання на виконання роботи – друга сторінка роботи ‒ є документом, що 

містить дані, необхідні та достатні для самостійного опрацювання здобувачем теми 

роботи, та регламентує порядок її виконання. Завдання містить назву теми, 

відомості про керівника та консультантів, вихідні дані до роботи, перелік питань, 

що потребують розробки, терміни виконання окремих етапів та кінцевий термін 

подання готової роботи. На завданні до МР, крім підписів здобувача, наукового 

керівника та завідувача кафедри, повинні бути підписи консультантів окремих 

розділів, які засвідчують видачу здобувачеві завдання на виконання розділу 

роботи, та прийняття у нього виконаного розділу. 

 

Реферат (abstract) (додаток Д) розміщують після завдання на виконання 

роботи на наступній сторінці. У рефераті стисло подають опис основних аспектів 

роботи, які дають можливість отримати загальне уявлення про її структуру і зміст. 

Реферат, складений українською та англійською мовами, також є науковою 

формою репрезентації дослідження, виконаного у рамках МР. Реферат має містити: 

‒ відомості про обсяг роботи, кількість рисунків, таблиць, додатків, джерел 

згідно з переліком посилань; 

‒ перелік ключових слів; 

‒ стислий опис тексту роботи. 

Перелік ключових слів має містити 5‒15 слів, які є визначальними для 

розкриття суті роботи. За вимогами [2], їх слід подавати перед текстом реферату 

великими літерами із прямим порядком слів у називному відмінку однини, в рядок 

за абеткою мови реферату та розділеними комами.  

Опис тексту роботи в рефераті має відбивати подану у ній інформацію в такій 

послідовності: 
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‒ об’єкт дослідження або розроблення (разом з об’єктом, рекомендовано 

виділяти також предмет дослідження); 

‒ мета (завдання) роботи; 

‒ методи дослідження; 

‒ отримані результати та їх новизна; 

‒ апробація результатів дослідження; 

‒ рекомендації щодо використання результатів роботи. 

Об’єкт дослідження – процес або явище, які породжують проблемну 

ситуацію і потребують розв’язання, предмет дослідження – це те, що перебуває в 

межах об’єкта, що саме підлягає дослідженню у науковій роботі та визначає тему 

наукової роботи. Об’єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і 

конкретне, як система та її компонент.  

Мета (завдання) дослідження ‒ перелік дій, спрямованих на певний 

результат, які необхідно вирішити у ході дослідження. Їх бажано формулювати 

фразами» «Вивчити …», «Визначити …», «Розробити …», «Виявити …» тощо. 

Методи дослідження – це способи і засоби, які використовував дослідник у 

процесі наукової роботи. 

Отримані результати та їх новизна – коротка анотація нових наукових даних, 

залежностей, об’єктів, методик, технологічних та технічних рішень, визначених 

або запропонованих автором за результатами виконаного дослідження, з 

обов’язковою вказівкою на їх відмінність від вже відомих. Для цього 

рекомендовано використовувати словосполучення: «Вперше одержано 

(синтезовано, запропоновано) …», «Удосконалено …», «Дістало подальший 

розвиток …» тощо. 

Під апробацією результатів дослідження розуміють доповіді результатів 

дослідження на конференціях, а також їх публікацію, отримання патентів на 

винахід. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи – стисле 

формулювання автором свого бачення подальшого розвитку дослідження та сфери 

застосування її результатів. 

Рекомендований обсяг реферату однією мовою – одна сторінка формату  А4. 

 

Зміст. Структурний елемент ПЗ «Зміст» розташовують після реферату, 

починаючи з наступної сторінки. У «Змісті» наводять такі структурні елементи: 

«Скорочення та умовні познаки» (за наявності), «Вступ», послідовно перелічені 

назви всіх розділів, підрозділів та пунктів змістовної частини роботи, «Висновки», 

«Перелік джерел посилання», «Додатки». Назви структурних елементів ПЗ, 

розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів повинні бути ідентичними відповідним 

назвам у тексті роботи та з зазначенням сторінки початку відповідної частини 

тексту (додаток Е). 

 

Скорочення та умовні познаки дають за потреби, зокрема якщо у роботі 

використані специфічні та часто повторювані терміни, маловідомі скорочення, або 

текст містить багато символів та позначень. Перелік надають двома колонками, в 

яких зліва у алфавітному порядку приводять позначення і скорочення, а справа – їх 
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детальну розшифровку. Незалежно від наявності у роботі цього переліку, за 

першим використанням позначення чи скорочення обов’язково наводять його 

розшифровку. 

 

3.2 Структурні елементи основної частини 

 

Вступ як структурний елемент ПЗ розміщують після «Змісту». У вступі 

стило формулюють сутність науково-технічної проблеми, тобто викладають оцінку 

сучасного стану об’єкту дослідження, обґрунтування визначення предмету 

дослідження, вибору теми роботи, її актуальності. Формулюють мету та завдання 

роботи.  

Рекомендований обсяг вступу – 2‒3 сторінки формату А4. 

 

Літературний огляд роблять на основі опублікованої інформації за 

темою  МР. Основне призначення даного розділу – висвітлення сучасного стану та 

основних світових тенденцій щодо вирішення проблемної ситуації, визначеної у 

рамках об’єкту і предмету дослідження, що сформульована у «Вступі»; аналіз 

результатів досліджень та рішень, наведених у науково-дослідній та патентній 

літературі, близьких або подібних до теми МР; визначення питань, що залишилися 

поза увагою або недостатньо опрацьовані у попередніх дослідженнях (тобто 

виявлення «вільної ніші» для подальших досліджень). Літературний огляд бажано 

закінчити обґрунтуванням необхідності та вибору напряму досліджень за 

темою  МР. 

Для забезпечення літературним оглядом його призначення, під час збирання 

інформації для нього слід орієнтуватися переважно на публікації у періодичних 

наукових фахових виданнях, що входять до наукометричних баз даних, та патенти 

останніх 5 років.  

 

Експериментальна частина. Цей структурний елемент звичайно містить 

розділи, в яких, відповідно до теми і особливостей МР, можуть бути наведені такі 

дані: 

‒ характеристики вихідних, проміжних, кінцевих сполук та матеріалів; 

‒ методи синтезу (підготовки, виготовлення);  

‒ методи досліджень та випробувань.  

Характеристики вихідних, проміжних, кінцевих сполук та матеріалів. У 

цьому розділі наводять характеристики матеріальних об’єктів, які були 

використані або утворені під час виконання МР: вихідних речовин для синтезів 

ідентифікованих напівпродуктів та кінцевих сполук, розчинників, газоподібних 

речовин, допоміжних матеріалів тощо. При цьому слід наводити лише ті дані, які 

необхідні та достатні для ідентифікації цих матеріальних об’єктів та відтворення 

результатів дослідження. Характеристики бажано наводити у вигляді таблиць, де 

вказані їх назви та числові значення з одиницями виміру. Якщо були використані 

речовини та матеріали з властивостями відповідно до діючих стандартів, достатньо 

навести посилання на ці стандарти. Інформацію, яка не відноситься до 
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контрольованих властивостей, але, на думку автора, має значення, слід наводити у 

літературному огляді з посиланням на джерело.  

Методи синтезу (підготовки, виготовлення). У цьому розділі приводять 

опис методик підготовки (очистки, кондиціювання тощо) вихідних речовин, 

розчинників, газоподібних речовин, допоміжних матеріалів, синтезів проміжних, 

кінцевих сполук та матеріалів на їх основі, які використані, синтезовані, 

виготовленні, досліджені, випробувані у роботі. Якщо використані методики були 

цілком відтворені з літературних джерел, достатньо навести їх загальне визначення 

та надати посилання на джерела. Якщо автор застосовував описані методики, 

вносячи в них зміни, або використовував власні, не описані, слід надати ґрунтовний 

опис, достатній для відтворення методик. 

З огляду на вимоги до загального рівня МР як наукової роботи, слід уникати 

наведення у її тексті опису відомих лабораторних установок і приладів, а також 

інструкцій по експлуатації обладнання, якщо це не стосується запропонованих 

автором оригінальних модифікацій або власних конструктивних рішень. 

Методи досліджень та випробувань. У розділі (підрозділах) наводять дані 

про використані у роботі фізичні, хімічні, фізико-хімічні, спектральні, фізико-

механічні, теплофізичні та інші методи дослідження структури і властивостей 

сполук та матеріалів на їх основі. 

Зміст розділів (підрозділів) з цими даними повинен відповідати загальним 

рекомендаціям, наведеним для розділу «Методи синтезу…».  

 

Результати досліджень та їх обговорення. Цей розділ є найважливішим у 

змістовній частини ПЗ. В ньому викладають результати власних досліджень автора 

з їх порівняльною оцінкою та аргументованим аналізом, виявленими 

закономірностями та висвітленням вкладу в розроблення поставленого завдання. 

Для цього результати досліджень слід подавати у формі таблиць, графіків, діаграм, 

не дублюючи одну форму подання даних іншою. Послідовність викладення 

матеріалу в розділі повинна віддзеркалювати взаємозв’язок між окремими етапами 

досліджень, а також внутрішню логіку, цілісність та завершеність наукової роботи 

загалом. Обговорення результатів слід виконувати, враховуючи мету та завдання 

роботи, сформульовані у «Вступі». 

 

Організаційно-економічна частина. Цей розділ  виконують відповідно до 

методичних вказівок і рекомендацій, розроблених фахівцями кафедри, із складу 

якої призначають консультантів з цього розділу. У розділі наводять розрахунки 

витрат на виконання наукової роботи, техніко-економічне обґрунтування 

доцільності виконаного дослідження та запропонованих на основі отриманих 

результатів пропозицій та рекомендацій. 

 

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Освітня програма 

«Хімічні технології та інженерія» вимагає від здобувача вищої освіти за другим 

рівнем набуття таких фахових компетентностей: 

‒ здатність забезпечувати умови для безпечної роботи у хімічному 

виробництві; 
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‒ здатність прогнозувати і оцінювати рівень небезпеки промислових об’єктів 

хімічної галузі для населення і довкілля;  

‒ здатність до протидії наслідкам надзвичайних ситуацій.  

Вищенаведені компетентності забезпечують наступні програмні результати 

навчання: 

‒ визначати дії щодо профілактики виробничого травматизму, оцінювати 

ступінь його тяжкості та документувати нещасні випадки згідно з чинним 

законодавством; 

‒ планувати та організовувати заходи із захисту хімічних виробництв і 

населення в умовах надзвичайних ситуацій, використовуючи знання про основні 

природні, техногенні й антропогенні фактори, що спричиняють надзвичайні 

ситуації. 

Якість наведених результатів навчання має показати саме розділ «Охорона 

праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».  

У розділі необхідно розглянути і вирішити питання з охорони праці та 

безпеки у надзвичайних ситуаціях , пов’язаних з темою роботи. Для цього слід: 

‒ проаналізувати стан техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної 

безпеки на робочому місці; 

‒ оцінити потенційну небезпеку та вказати заходи щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

‒ визначити дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

Обсяг і зміст розділу погоджують з призначеним консультантом – фахівцем 

кафедри безпеки життєдіяльності. 

 

Висновки. Цей структурний елемент розміщують після змістовної 

частини  МР (попередніх розділів основної частини), починаючи з нової сторінки. 

У висновках у послідовній і стислій формі викладають основні наукові і практичні 

результати роботи. Формулювання висновків повинні висвітлювати їх логічний 

зв’язок з метою та розв’язаними завданнями роботи. Неприпустимим є наведення 

загальновідомих фактів та істин, а також стверджень та припущень, що не 

випливають з результатів дослідження. Також у розділі надають рекомендації щодо 

можливих галузей практичного використання результатів дослідження, та 

обґрунтування проведення подальших досліджень у даній галузі.  

 

Перелік джерел посилання. Перелік джерел, на які є посилання, наводять у 

кінці основній частині МР перед додатками з нової сторінки. У переліку джерел 

посилання бібліографічні описи подають у порядку, за яким джерела вперше 

згадують у тексті. Порядкові номери бібліографічних описів у переліку джерел 

мають відповідати посиланням на них у основній частині роботи. Бібліографічні 

описи наводять згідно з [8; 9]. 
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3.3 Додатки 

 

У цю частину МР включають, за потреби, допоміжний матеріал для повноти 

сприйняття роботи, але який за розміщення в основній частині переобтяжуватиме 

текст, може ускладнити сприйняття МР як упорядкованої та логічної роботи, а 

також представляє інтерес для вузького фахівців. Це можуть бути додаткові 

ілюстрації, таблиці, технологічні схеми, тексти комп’ютерних програм, 

розрахунки, акти випробувань, рекомендації щодо впровадження, копії текстів 

публікацій та патентів автора тощо. 

Додатки розміщують у порядку посилання на них у роботі. Нумерація 

сторінок додатків – це продовження нумерації сторінок попередніх частин МР. 

Кожен додаток повинен мати заголовок, який друкують вгорі малими літерами з 

першої великої симетрично до тексту сторінки. Над заголовком посередині рядка 

друкують слово «ДОДАТОК» і відповідну літеру української абетки, яка позначає 

додаток, крім літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Дозволено позначати додатки літерами 

латинської абетки, крім літер І та О. Кожний додаток починають з наступної 

сторінки. 
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ 

 

3.1. Загальні положення 

 

КР і ПЗ до МР складають у формі комбінацій тексту, рисунків, таблиць 

діаграм. Роботи викладають на паперовому та електронному носіях.  

Мова викладання текстової частини робіт – державна. У тексті не бажано 

вживати іншомовних слів і термінів за наявності рівнозначних в українській мові. 

Рекомендовано на сторінках робіт використовувати береги (поля) такої 

ширини (мм, не менше): верхній і нижній – 20, лівий – 25, правий – 10.  

Текст робіт друкують на одному боці аркуша білого паперу формату А4 

прямим шрифтом Times New Roman чорного кольору через півтора міжрядкові 

інтервали кеглем 14. Для написання заголовків у рядках і колонках таблиць, 

пояснювальних написів на рисунках припустимо використовувати шрифт з кеглем 

12. Символи в рівняннях і формулах, написи на рисунках, схемах, графіках, 

діаграмах, таблицях створюють та вводять у текст за допомогою відповідних 

редакторів комп’ютерної програми. Припустимо окремі слова, формули, символи, 

знаки вписувати чорним чорнилом, тушшю чи пастою. Але в усіх випадках літери, 

символи, цифри, знаки, зображення повинні мати рівномірну насиченість, бути 

контрастними та чіткими.  

Загальні правила та вимоги щодо складання тексту роботи такі: 

‒ окремі слова і словосполучення, крім заголовків, дозволено скорочувати 

згідно з [10]; 

‒ в тексті роботи слід використовувати арабськи цифри. Виключення 

становить позначення категорії або класу тощо виробу або частини рисунку, 

валентності хімічних елементів, кварталів року, півріччя. Римські цифри, дати та 

кількісні числівники, подані арабськими цифрами, не повинні мати відмінкових 

закінчень; 

‒ за винятком таблиць, формул і рисунків, слід вживати: перед від’ємним 

значенням величини слово «мінус»,  а не символ «‒»; перед значенням діаметра – 

слово «діаметр», а не символ «Ø»; 

‒ не вживати без числових значень: математичні символи «>», «<», «≤», «≥», 

«≈», «=», «≠»; а також «№», «%», «°С», познаки одиниць фізичних величин; 

‒ не вживати індекс стандарту без номера. Індекс та номер стандарту треба 

розташовувати на одному рядку; 

‒ треба розрізняти дефіс «-» і тире «‒», та використовувати їх відповідно до 

загальних граматичних правил, вимог [2; 11] та цих Методичних вказівок; 

‒ у разі переносу частини слова на наступний рядок слово розривають між 

складами, а перенос позначають дефісом. Не рекомендовано закінчувати 

переносом останній рядок непарної сторінки. За використання опції автоматичної 

розстановки переносів у текстовому редакторі Word слід зважати на вірогідність її 

некоректної роботи та необхідність ручного корегування. Не можна розривати 

переносом: абревіатури типу ДСТУ, НАНУ, МОНУ та ін.; цифри, що утворюють 

одне число; скорочення типу і т. д., та ін. тощо; числа і такі, що їм належать, знаки 

«№», «§», «%»; індекси, показники степеня, математичні символи і скорочення, 
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познаки тригонометричних функцій, познаки розмірностей; власні імена та 

скорочення, що їх уточнюють ( м. Дніпро, проф. Устименко); ініціали та прізвища; 

номери або літерні позначення рубрик та їх назви; 

‒ не можна переносити на наступний рядок розділові знаки, залишати у 

попередньому рядку дужку або лапки, що відкриваються;  

‒ числа, між якими стоїть тире, можна розривати переносом на тире, причому 

знак залишають на першому рядку. 

Розділи і підрозділи обов’язково повинні мати заголовки. Пункти і підпункти 

можуть мати заголовки. Розділи, підрозділи, пункти та підпункти, що мають 

заголовок, нумерують. Структурні елементи «Реферат», «Зміст», «Скорочення та 

умовні познаки», «Вступ», «Висновки», «Перелік джерел посилання» не 

нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів. Заголовки 

структурних елементів та розділів треба друкувати з абзацного відступу або 

посередині рядка великими напівжирними літерами без крапки в кінці. Заголовки 

підрозділів, пунктів та підпунктів треба друкувати з абзацного відступу з великої 

літери без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з кількох окремих речень, їх 

розділяють крапкою. Неприпустимо розривати слова в заголовках знаком 

переносу. 

Відстань між заголовком, приміткою, прикладом і попереднім або 

подальшим текстом має бути не менше ніж два міжрядкових інтервали. Відстані 

між рядками заголовку, а також між двома заголовками приймають такими, як у 

тексті. Не можна розміщати заголовки на останньому рядку сторінки. 

Абзацний відступ має бути однаковим впродовж всього тексту і дорівнювати 

п’яти знакам. 

 

3.2 Познаки і символи 

 

У науково-технічних текстах широко застосовують умовні познаки назв, 

термінів, величин, понять, та символи для умовного позначення. Тому варто 

дотримуватися певних правил щодо однаковості написання познак і символів 

відповідно до їх виду та смислового призначення. 

Для літерних умовних познак математичних і фізичних величин, символів, 

індексів використовують цифри і літери української, латинської та грецької абеток. 

Їх написання може бути прямим шрифтом і курсивом. Звичайно для буквеного 

зображення у тексті, формулах, на рисунках літери української та латинської 

абеток подають курсивом, грецької – прямим шрифтом, наприклад: механічне 

напруження при розтягу σр визначають як відношення розтяжного зусилля F до 

площі поперечного перерізу зразка S. Виключення: 

‒ якщо буквами української та латинської абеток позначають постійні або 

фіксовані величини, то їх рекомендовано подавати прямим шрифтом, наприклад: 

універсальна газова стала R; стандартна температура Т0, тиск за стандартних умов 

Р0 тощо; 

‒ познаки тригонометричних функцій та інші математичні скорочення 

подають прямим шрифтом, наприклад: sin; tg; lg; ln; lim; max; min; const тощо; 
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‒ символи хімічних елементів позначають прямим шрифтом, наприклад 

(С6Н10О5)n; (NH)4ClO4. 

Символи переважно вживають з верхніми і нижніми індексами. Для 

зображення верхніх індексів використовують арабськи цифри (показники степеня), 

римські цифри (показники ступеня окиснення хімічного елементу) латинські 

літери, штрихи, зірочки, знаки плюс і мінус, в окремих випадках ‒ інші математичні 

символи. Як нижні індекси використовують цифри, літери української, латинської  

та грецької абеток, а також комбінації літер і цифр. В індексах друкують: курсивом 

‒ латинські літери; прямим шрифтом ‒ українськи та грецьки літери, скороченні 

українські слова та словосполучення, а також цифри, математичні скорочення та 

символи, наприклад: В2; ClVI; G‒b; f”; K*; ΔHFeO; Mmax; Vmol; С2k; Zη; Фвих. Індекси, що 

є скороченням слів, набирають без крапки, а складені з кількох скорочених слів – з 

крапками після кожного скорочення, крім останнього, наприклад: Тгр.верх; Lсер.вн 

тощо. Якщо індекс складається з декількох цифр або літер латинського чи 

грецького алфавіту, їх друкують через кому, наприклад: сρ,λ, І1,2. 

Не можна використовувати однакові символи та познаки для різних понять, 

а також різні символи для однакових понять. Всі познаки, символи, одиниці виміру 

мають бути однотипними в усьому тексті. 

Числові значення та познаки одиниць виміру завжди подають прямим 

шрифтом арабськими цифрами та літерами української абетки. У десяткових 

дробах цілу частину і нецілу частини відокремлюють комою без пробілу. Познаки 

одиниць виміру друкують малими літерами, крім тих, що їхні назви утворені від 

прізвищ. Якщо познаки одиниць виміру подають як добуток інших познак, то їх 

друкують через знак множення у вигляді крапки, а якщо як частку від ділення, то 

через косу риску або від’ємний показник степеня. Наприклад: 8314  кДж/(кмоль·К) 

або 8314 кДж·кмоль‒1·К‒1; 1950 Н·с/кг або 1959 Н·с·кг‒1. Крапку після познаки 

одиниці виміру не ставлять, крім деяких випадків, коли скорочення слів входять до 

назв одиниць, але самі не є їхніми назвами, наприклад «мм. рт. ст.». 

Математичні символи, знаки «%», «Δ», «°», «’», «’’» у тексті друкують 

впритул до цифри чи символу, до якого вони належать, і відбивають від 

найближчого слова пробілом; знаки «№» та «§» відділяють від числа нерозривним 

пробілом, наприклад; 28%; ΔS; 100° C; 18° 5’ 12’’; № 5; § 4. 

 

3.3 Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. 

Переліки 

 

Сторінки КР та ПЗ до МР нумерують наскрізно, охоплюючи додатки, 

арабськими цифрами, та проставляючи номер у правому верхньому куті без крапки 

в кінці. Нумерацію починають з титульного аркуша, на якому номер не 

проставляють. 

Розділи, підрозділи, пункт і підпункти нумерують арабськими цифрами без 

крапки перед заголовком. Нумерацію розділів починають з цифри «1». Підрозділи 

у межах кожного розділу нумерують окремо. Їх номер складається з номера 

відповідного розділу та порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою, 

наприклад 1.1 , 1.2 тощо. Номер пункту складається з номера підрозділу та 
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порядкового номера пункту у ньому, відокремлених крапкою, наприклад 1.1.1 , 

1.2.4 тощо. Номери підпунктів складають аналогічним чином з номерів відповідних 

розділів, підрозділів, пунктів і відповідних порядкових номерів підпунктів, 

наприклад 1.1.1.1 , 1.2.4.1 тощо. Якщо розділ чи підрозділ складається з одного 

пункту (підпункту), його не нумерують. 

За потреби, у розділах, підрозділах, пунктах, підпунктах подають переліки, 

перед якими у тексті ставлять двокрапку (крім пояснювальних переліків на 

рисунках). Якщо на перелік не має посилань у змістовній частині роботи, а його 

позиції одного рівня підпорядкованості, перед кожною позицією ставлять знак 

«тире». Якщо у тексті є посилання на переліки, то підпорядкованість позицій 

позначають малими літерами української абетки, далі – арабськими цифрами, далі 

– через знак «тире». Після літери та цифри певної позиції ставлять круглу дужку. 

Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного виступу 

відносно попереднього рівня підпорядкованості. 

Приклад: 

а) текст позиції «а»; 

б) текст позиції «б»; 

1) текст позиції «1», що підпорядкована позиції «б»; 

‒ текст першої позиці, підпорядкованій позиції «1»; 

‒ текст наступної позиції, підпорядкованій позиції «1»; 

2) текст позиції «2», що підпорядкована позиції «б»; 

в) текст позиції «в».  

У додатках розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумерують аналогічно 

нумерації у змістовній частині, додаючи спереду позначення додатка (літеру) з 

крапкою, наприклад, В.2.1 – підрозділ 2.1 додатка В. 

 

3.4 Таблиці 

 

Цифрові дані роботи слід наводити у табличному вигляді. Стандартами 

встановлена загальна форм таблиці, а також терміни, що позначають її структурні 

частини, які подані на рисунку 1. 

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежують рядки таблиці, можна не 

наводити, якщо це не ускладнює сприймання даних.  

Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому її згадано вперше, або 

на наступній сторінці. На кожну таблицю має бути посилання в тексті із 

зазначенням її номера.  

Таблиці нумерують, навіть якщо у тексті лише одна таблиця, арабськими 

цифрами наскрізно в межах всієї змістовної частини роботи, наприклад, «Таблиця 

3 …», або у межах розділу. В останньому випадку номер таблиці складається з 

номеру розділу і порядкового номеру таблиці в межах розділу, відокремлених 

крапкою, наприклад, «Таблиця  2.4 …», тобто четверта таблиця другого розділу.  

    

Таблиця  ‒  
 номер  назва таблиці 
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рядків) 

Колонки  

 

Рисунок 1 

 

Номер таблиці у додатку складаються з літери, якій позначено цей додаток, 

та номера таблиці у додатку, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця Б.1 …», 

тобто перша таблиця у додатку Б.  

Назва таблиці має бути конкретною, стислою та відображати її зміст. Назву 

можна не наводити, якщо зміст таблиці зрозумілий з тексту роботи. Позначення 

таблиці з її назвою друкують з великої літери і розміщають над таблицею з 

абзацного відступу; після номера і назви таблиці крапку не ставлять; назву таблиці 

друкують з великої літери після номера таблиці і знаку тире, наприклад: 

Таблиця 2.4 – Назва таблиці  

Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату А4, таблицю 

поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, чи 

переміщують частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи у кожній частині 

таблиці її головку та боковик. Дозволено у разі поділу таблиці на частини заміняти 

головку або боковик номерами колонок чи рядків. В такому випадку їх слід 

нумерувати арабськими цифрами у першій частині таблиці у рядку або колонці, які 

безпосередньо примикають до головки чи боковика відповідно. Слово «Таблиця» 

подають лише над першою частиною таблиці, над іншими частинами з абзацного 

відступу з великої літери друкують «Продовження таблиці …» або «Кінець таблиці 

…» з номером без повторення її назви. 

Дозволено розташовувати таблицю вздовж довгого боку аркуша таким 

чином, щоб головка таблиці була ліворуч. 

Рекомендовано між назвою таблиці, таблицею, та текстом зверху ї знизу 

залишати два міжрядкових інтервали.  

Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з 

малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком. Переважна форма 

іменників у заголовках – однина. У кінці заголовків і підзаголовків крапку не 

ставлять. 

Правила складання та заповнення таблиць докладно описані в [11]. 

3.5 Рисунки 

 

До рисунків належать графічні матеріали, наведені у КР та ПЗ до МР: 

графіки, діаграми, схеми, ескізи, фотографії, креслення тощо. Вони мають 
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однаковий підпис «Рисунок…». Їх подають одразу після тексту, де вперше 

посилаються на нього, або на наступній сторінці, а за потреби ‒ в додатках. 

Виконання рисунків має відповідати положенням [11]. Їх доцільно виконувати із 

застосуванням оргтехніки: комп’ютера, сканера тощо та їх поєднання.  

Рисунки нумерують наскрізно арабськими цифрами, в межах всієї змістовної 

частини, наприклад «Рисунок 1 …», або в межах кожного її розділу. В останньому 

випадку номер рисунка складається з номеру розділу та порядкового номера 

рисунка у розділі, відокремлених крапкою, наприклад «Рисунок 2.1 …», тобто 

перший рисунок другого розділу. Номери рисунків у додатках складаються з літери 

додатка та порядкового номера рисунка у цьому додатку, відокремлених крапкою, 

наприклад «Рисунок Г.2 …», тобто другий рисунок у додатку Г. Після номера 

рисунка крапку не ставлять. 

Назва рисунка має бути конкретною, стислою та відображати його зміст. 

Назву друкують з великої літери після номеру рисунка і тире, наприклад «Рисунок 

3.1 – Спектри поглинання». Назву рисунка можна не наводити, якщо його зміст 

зрозумілий з тексту роботи. За потреби після рисунку перед його назвою подають 

пояснювальні дані – експлікацію.  

Рисунок виконують на одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на 

сторінці аркуша формату А4, його можна переносити на наступні сторінки, 

зазначивши назву рисунка лише на першій сторінці, а на інших сторінках –   

пояснювальні дані, які їх стосуються, і під ними – номери рисунку і аркушу, 

наприклад «Рисунок 3.1, аркуш 2». 

Рекомендовано між рисунком, назвою рисунка, експлікацією, та текстом 

зверху ї знизу залишати два міжрядкових інтервали. 

Приклади подання рисунків наведені у додатку Ж. 

 

3.6 Примітки  

 

За потреби, пояснення до тексту, таблиць, рисунків подають у вигляді 

приміток, які розміщують безпосередньо за текстом, під рисунком перед його 

назвою, під основною частиною таблиці. Примітки нумерують, якщо їх більше 

однієї.  

Примітки оформлюють так. Через один міжрядковий інтервал з абзацного 

відступу друкують 12 кеглем з великої літери слово «Примітка» з крапкою на кінці. 

У тому ж рядку через проміжок таким самим шрифтом з великої літери друкують 

текст примітки. 

Приклад: 
Примітка 1. Текст першої примітки. 

Примітка 2. Текст наступної примітки.  
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3.7 Виноски 

 

Пояснення до окремих даних у тексті або таблиці змістовної частини роботи 

можна оформлювати як виноски. Дані, до яких належать виноски, позначають над 

рядком знаком виноски у вигляді арабських цифр з круглою дужкою, наприклад, 1), 

або зірочки (*), які проставляють безпосередньо після речення, слова, числа або 

символу, до яких дають пояснення. Цей самий знак ставлять і перед 

пояснювальним текстом На одній сторінці повинно бути не більше чотирьох 

виносок.  

Пояснювальний текст виноски пишуть з абзацного відступу кеглем 12 через 

один міжрядковий інтервал: 

‒ у тексті роботи – у кінці сторінки, на якій зазначено виноску; 

‒ у таблиці – під основною частиною таблиці в її межах. 

Виноску відокремлюють від основного тексту чи таблиці тонкою 

горизонтальною лінією завдовжки від 30 до 40 мм з лівого берега. 

 

3.8 Формули та рівняння 

 

Формули та рівняння подають окремим рядком з вирівнюванням по центру 

сторінки безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. Для написання формул і 

рівнянь варто використовувати відповідні комп’ютерні редактори: MS Equation; 

MathType, LaTeX, ChemDraw та інші. Запис формули або рівняння має бути 

розташованим на відстані не менше ніж один рядок від попереднього та наступного 

тексту. Кілька не відокремлених текстом формул розміщують одна під одною і 

розділяють комами. 

Нумерують лише ті формули та рівняння, на які є посилання у тексті. Номери 

друкують на рівні формул та рівнянь у крайньому положенні праворуч у круглих 

дужках:  

‒ у змістовній частині роботи – арабськими цифрами наскрізно у межах всієї 

частини, наприклад (3), або у межах розділу, наприклад (2.4), тобто номер формули 

складається з номера розділу та порядкового номера формули або рівняння у 

розділі, розділених крапками;  

‒ у додатках – комбінацією великої літери, що позначає додаток, та номера 

формули або рівняння у цьому додатку, розділених крапкою.  

Якщо у тексті змістовної частини або додатка лише одна формула чи 

рівняння, їх нумерують так: (1) або (А.1) відповідно.  

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок дозволено лише на 

знаках виконуваних операцій, крім знаку ділення «:», які пишуть у кінці 

попереднього та на початку наступного рядків. У разі перенесення на знакові 

множення його позначають як «×». 

Пояснення познак, які входять до формули чи рівняння, треба подавати 

безпосередньо під формулою чи рівнянням у послідовності, у якій їх наведено у 

формулі чи рівнянні, з нового рядка без абзацного відступу, починаючи із слова 

«де» без двокрапки. Познаки, яким встановлюють визначення чи пояснення, 

бажано вирівнювати у вертикальному напрямку. Пояснення до фізичних формул 
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подають з обов’язковим записом одиниць виміру фізичної величини, відділених 

комами.  

Приклади оформлення математичних та фізичних формул наведені у 

додатках К.1 і К.2. 

Хімічні формули та рівняння подають буквами латинської абетки, 

дотримуючись загальних положень, наведених вище для формул і рівнянь. Під 

формулою хімічної сполуки можна розміщувати її назву, якщо це доречно. 

Структурні хімічні формули можна орієнтувати як у горизонтальному, так і 

вертикальному напрямку. Знаки хімічного зв’язку у цих формулах мають бути 

розташовані на рівні середини хімічних символів та мати однакову довжину крім 

випадків, коли це не можливо через особливості будови хімічних сполук. 

Приклади оформлення хімічних формул наведені у додатку К.3. 

 

3.9 Числові значення величин 

 

Числові значення величин з допусками наводять так:  

‒ безрозмірні: 120 ± 3; 

‒ з одиницями виміру: (93 ± 3) %; 120 мм ± 0,4 мм або (120 ± 0,4) мм. 

Значення величин з одиницями виміру друкують через нерозривний пробіл 

(заборонено переносити одиниці виміру на наступний рядок, залишаючи числові 

значення на попередньому), крім позначення одиниць плоского кута – кутових 

градусів, кутових мінут і секунд, які пишуть безпосередньо біля числа вгорі. Верхні 

та нижні індекси, а також показники степеня мають бути меншими за букву чи 

символ, якого вони стосуються, та бути одного розміру в усьому тексті. 

Діапазон чисел фізичних величин наводять, використовуючи прикметники 

«від» і «до», наприклад: вірно ‒ «від 89 мм до 93 мм»; не вірно – «від 89 до 93  мм». 

Аналогічно, два чи три виміри фізичного об’єкту слід позначати так: 80  мм × 31 

мм × 40 мм. 

 

3.10 Посилання 

 

У тексті роботи можна робити посилання на структурні елементи самої 

роботи, а також на інші джерела.  

Посилання на структурні елементи роботи містить номер розділу, підрозділу, 

пункту, підпункту, позицію переліку, рисунку, формули, рівняння, таблиці, 

додатку. Для посилання треба використовувати вирази: «у розділі 3», «див. 3.1», 

«відповідно до 2.4.1.1», «(рисунок 4.1)», «відповідно до таблиці 3.2», «згідно з 

формулою (4.2)», «у рівняннях (2.3) – (2.5), «(додаток В)» тощо. Посилання на 

позицію багаторівневого переліку повинно включати номери структурного 

елемента та номер позиції переліку з круглою дужкою, відокремлені комою, 

наприклад, «відповідно до 2.3.3.1, б), 2)». Дозволено у посиланнях, згідно з 

ДСТУ  3582, використовувати скорочення, наприклад, «рис.», «табл.» тощо. 

Посилання на джерело інформації, наведене у розділі «Перелік джерел 

посилання», слід подавати номером, за яким це джерело зазначено в переліку 

джерел посилання, у квадратних дужках, наприклад, «у роботах [17]‒[19]», або «у 
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роботах [17‒19]». Якщо у роботі згадують конкретну частину тексту джерела, то у 

квадратних дужках можна зазначити після номера посилання і знака «кома», 

сторінку, на якій подано об’єкт посилання, наприклад, [17, с. 68]. 

 

3.11 Бібліографічне посилання. Бібліографічний запис 

 

Дані про використані у роботі носії інформації треба вказувати у переліку 

джерел посилання. Відповідно до стандарту [12], такі дані, сформовані за певними 

правилами, позначають як бібліографічне посилання. 

Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей про 

цитований, розглянутий або згадуваний у тексті документ, що є необхідними і 

достатніми для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку. 

Бібліографічне посилання формують з окремих елементів або частин 

бібліографічного запису – розгорнутої бібліографічної характеристики видання. До 

його складу входять заголовок бібліографічного запису і бібліографічний опис.  

Заголовок бібліографічного запису – елемент, розташований перед 

бібліографічним описом і слугує для впорядкування і пошуку бібліографічних 

записів: прізвище автора, найменування організації, географічна назва, уніфікована 

назва документа тощо. У записах наукових праць це переважно прізвище і ініціали 

першого автора. 

Бібліографічний опис – сукупність бібліографічних відомостей про документ 

чи його складову частину, необхідних і достатніх для його загальної 

характеристики та ідентифікації. 

Бібліографічний запис, крім заголовку та опису, може містити також 

анотацію, класифікаційні індекси та іншу службову інформацію. Елементи 

бібліографічного запису та знаки пунктуації в ньому подають згідно із 

стандартом  [13].  

Бібліографічний опис є основною частиною бібліографічного запису і 

зазвичай містить відомості, які достатні для складання переліку джерел посилання.  

Об’єктами посилання можуть бути всі види опублікованих чи 

неопублікованих документів на будь-яких носіях інформації.  

Бібліографічний опис поділяють на зони – структурні одиниці, які містять 

один або декілька функціонально або змістовно однорідних елементів. За вимогами 

стандарту [13], зони відокремлюють одну від іншої крапкою і тире, а перше слово 

пишуть з великої літери. Елементи поділяють на обов’язкові та факультативні. 

Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують 

ідентифікацію документа, тому їх наводять у будь-якому описі. Виділяють вісім 

зон бібліографічного опису: 

‒ назва, або відомість про відповідальність (включає заголовок, назву та 

відомості про авторів, та/або назву періодичного видання, конференції, конгресу 

тощо); 

‒ видання (відомості про повторність видання та відповідального за нього); 

‒ специфічні відомості (зокрема, реєстраційний номер заявки на патент; 

об’єм електронного ресурсу; відомості про нормативний документ, що раніше діяв 

тощо); 
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‒ вихідні відомості (місце видання, видавництво та рік видання); 

- фізична, або кількісна характеристика (відомості про номер тому, випуску, 

обсяг сторінок); 

‒ серія (назва та номер випуску серії, наприклад «Серія «Хімія»; т. 24); 

‒ примітки (відомості про кількість бібліографічних посилань, їх 

розташування в документі); 

‒ стандартний номер (міжнародні номери книги (ISBN), серіального видання 

(ISSN), номер держреєстрації тощо) 

У бібліографічному описі використовують т. зв. знаки приписаної пунктуації, 

які, на відміну від звичайних граматичних знаків, виконують розпізнавальні 

функції елементів. Для розрізнення знаків граматичної та приписаної пунктуації, в 

останньому випадку застосовують пробіли до і після приписаного знаку. 

Стандарт [12] встановлює, що у бібліографічному посиланні елементи 

бібліографічного запису та знаки пунктуації подають згідно з [13], але з 

урахуванням таких особливостей: 

‒ у заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи 

трьох авторів, а імена цих авторів у бібліографічному описі у відомостях про 

відповідальність за навскісною рискою не повторюють; 

‒ замість знака «крапка і тире («. ‒»), що розділяє зони опису, в 

бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка». У межах 

одного документа застосування в бібліографічних посилання розділових знаків 

уніфікують; 

‒ відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не 

брати у квадратні дужки; 

‒ після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу, 

наприклад «Текст», «Електронний ресурс» тощо за переліком [13]; 

‒ у складі вихідних даних дозволено не подавати найменування видавця;  

‒ у складі відомостей про фізичну характеристику документа можна 

зазначати або загальний обсяг сторінок, або номер сторінки з об’єктом посилання; 

‒ дозволено не надавати відомостей про серію та Міжнародний стандартний 

номер;  

‒ в усіх елементах бібліографічного опису, крім основної назви документа та 

відомостей, що до неї належать та містять одне слово, дозволено скорочувати 

окремі слова та словосполучення згідно з [10]. 

Бібліографічне посилання складають мовою видання документа. 

Нижче наведені приклади складання бібліографічних посилань з 

урахуванням особливостей стандарту [12]. 

 

  



28 

Книги 

Один автор: 

Буляндра О. Ф. Технічна термодинаміка. Підруч. для студентів енерг. спец. 

вищ. навч. закл. 2-е вид. випр. К. : Техніка, 2006. 320 с. 

Schnabel W. Polymers and Light. Fundamentals and Technical Applications. 

Berlin : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007. 383 p. 

Два автори: 

Гетьманчук Ю. П., Братичак М. М. Хімія та технологія полімерів. Підручник. 

Лівів, 2006. 496 с. 

Stachowiak G. W, Batchelor A. W. Engineering Tribolorgy. 4-th edition. 

Amsterdam, Boston, Heidelberg ets. : Elsevier Inc., 2014. 852 p. 

Три автори: 

Воронков М. Г., Милешкевич В. П., Южелевский Ю. А. Силоксановая связь. 

Новосибирск : Наука, 1976. – 416 с. 

Bhattacharya A., Rawlins J. W., Ray P. Polymer grafting and crosslinking. 

Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2009. 183 р. 

Чотири автори: 

Никифоров В.А. Химические процессы в производстве полимеров. Учебное 

пособие / В. А. Никифоров, Е. А. Панкратов, Е. И. Лагусева, Н. Ю. Старовойтова. 

Тверь : ТГТУ, 2005. 104 с. 

П’ять і більше авторів: 

Мамуня Є.П. Електроактивні полімерні матеріали / Є. П. Мамуня, 

М.  В.  Юрженко, Є. В. Лебедєв та ін.. К., 2013. 402 с. 

Без авторів під редакцією: 

Справочник по электрохимии: справочник / под ред. А. М. Сухотина. Л.: 

Химия, 1981. 488 с. 

Автор і редактор, посилання на частину книги: 

Fisher J. D. Alkyl phenol resins in adhesive and rubber applications / J. D. Fisher. 

// Phenolic Resins: A Century of Progress; Lois Pilato (Ed.). London, New York : 

Springer, 2010. P. 439-451. 

Багатотомне видання: 

Справочник химика: в 6 томах. 2-е изд., пер. и доп. / редкол. Б.  П.  Никитский 

(гл. ред.) и др. Л.: Госхимиздат, 1963. Т. 2. 1168 с.  

Encyclopedia of Explosivers and Related Items / by S. M. Kaye. New Jersey: US 

Army Res. and Devel. Com. Tacom, 1983. Vol. 10. 786 p. 

Стаття із збірника: 



29 

Шихов В. И. Порох как уникальный вид энергии // Энергетические 

конденсированные системы. Краткий энциклопедический словарь / под ред. Б. П. 

Жукова. Изд. 2-е, испр. М., 2000. С. 389‒397.  

Bjork R. A. Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory // 

Varieties of memory & consciousness / eds. H. L. Roediger, F.  I.  M.  Craik . Hillsdale : 

Erlbaum, 1989. P. 309–330. 

Стаття з довідника або енциклопедії: 

Шиц Л.А. Иониты // Энциклопедия полимеров / редкол. В. А. Каргин (гл. 

ред.) и др. М. : Сов. Энцикл. Т. 1. С. 861‒862. 

Moore C. Mass Spectrometry // Kirk-Othmer Encyclopedia of chemical 

technology. 4th ed. New York : Wiley, 1992. Vol. 15. P. 1071–1094. 

 

Періодичні видання: 

Стаття одного автора: 

Чернушенко О. О. Будова комплексів хрому (ІІІ) з етилгліцином та аланіном 

// Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія «Хімія». 2016, Т. 24, вип. 2. С. 81‒87. 

Pilato L. Phenolic resins: 100 Years and still going strong // Reactive & Functional 

Polymers. 2013. Vol. 73, N 2. P. 270–277. 

Стаття двох авторів: 

Варлан К. E., Сердюк Д. В. Структурообразование в системе 

диглицидиловый эфир – олигоэпихлоргидрин // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія 

«Хімія». 2013, Т. 21, вип. 20, № 3/1. С. 109‒115. 

Manikandan G. N. Bogeshwaran К. Effect of curing time on phenolic resins using 

latent acid catalyst // Int. J. Chem. Nech. Res. 2016. Vol. 9, N 01. Р. 30–37.  

Стаття трьох авторів: 

Варлан К. Є., Северечук І. М., Зубенко А. Е. Маловідходний процес 

отримання бутилфенолформальдегідної смоли // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія 

«Хімія». 2017. Т. 25, вип. 2. С. 58-64. 

Chen L.X., Zhang H. X., Zhao H. X. Study on film formability of thermosetting 

phenolic resin film // Advanced Materials Research. 2013. Vol. 641‒642. P. 513–520. 

Стаття чотирьох авторів: 

Vargalyuk V. F., Varlan C. E., Polonskyy V. A., Shchukin A. I. Styromal based 

polymer films modified with copper microparticles // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія 

«Хімія». 2016. Т. 24, вип. 2. С. 88-93. 

Modification of a Phenolic Resin with Epoxy- and Methacrylate-Functionalized 

Silica Sols to Improve the Ablation Resistance of Their Glass Fiber-Reinforced 

Composites / Y. Hu, W. Geng, H. You, D. A. Loy // Polymers. 2014. Vol. 6, N 1. P. 105–

113. 



30 

Стаття більш ніж чотирьох авторів: 

Взаимодействие некоторых аминопиридинов с эпоксидированным 

олигоэптхлоргидрином / К. Е. Варлан, Е. Ю. Нестерова, Д. В. Сердюк и др. // Вопр. 

химии и хим. технологии. 2012. № 4. С. 35‒39. 

Developing a Renewable Hybrid Resin System. Part I: Characterization of Co-

Polymers of Isocyanate with Different Molecular Weights of Phenolic Resins / X. Liu, 

Y. Wu, Sh. Rubin et al. // BioResources. 2016. Vol. 11, N 2. P. 5299–5311. 

Стаття, яка має DOI (digital object identifier): 

Preparation and thermal stability of heat-resistant phenolic resin system 

constructed by multiple heat-resistant compositions containing boron and silicon / 

F. Wang, Zh. Huang, G. Zhang, Y. Li // High Performance Polymers. 2017. Vol. 29, N 4. 

P. 493–498. URI: http://doi.org/10.1177/0954008316644971 

 

Посилання на електронні ресурси 

Ресурси віддаленого доступу: 

Société Françaisede Produits Métallurgiques (Sofrap). Soféisation. Procédé Anti-

Corrosion. 2017. URL: http://www.sofrap.biz/page-home-en.html (дата звернення 

18.07.2018). 

* Якщо електронний ресурс має DOI або інший постійний ідентифікатор, то 

рекомендовано вказувати його замість електронної адреси 

Ресурси локального доступу: 

Фенолформальдегідні олігомери для захисних покрить / А. Е. Зубенко, К.  Є. 

Варлан, І. М. Северенчук // ХХ Міжнар. молодіжна н.-практ. конф. «Людина і 

Космос». Дніпро : 11-13 квітня 2018. С. 276. 1 електрон. опт. диск (CD-R). 

 

Дисертації, автореферати дисертацій 

Із баз даних: 

Zhang Y. Production and Applications of Formaldehyde-Free Phenolic Resins 

Using 5-Hydroxymethylfurfural Derived from Glucose In-Situ: Thesis format: Integrated 

article Ph.D / Yongsheng Zhang. – University of Western Ontario, 2014. 244 p. Retreved 

from Electronic Thesis and Dissertation Repository. N 2617. URL: 

https://ir.lib.uwo.ca/etd/2617 (дата звернення 21.07.2018). 

Pecore J. T. Sounding the spirit of Cambodia: The living tradition of Khmer music 

and dance-drama in a Washington : Doctoral dissertation / Joanna Theresa Pecore. 

University of Maryland, Maryland, 2004. 487 p. Retrieved from Dissertations and Theses 

database. (UMI No. 3114720). 

  

http://doi.org/10.1177/0954008316644971
http://www.sofrap.biz/page-performances-fr.html
http://www.sofrap.biz/page-home-en.html
https://ir.lib.uwo.ca/etd/2617


31 

Не опубліковані: 

Калкаманова О.С. Синтез термозворотних сітчастих полімерів на основі 

фурфурилоксипропілциклокарбонату та його похідних : дис. … канд. хім. наук : 

02.00.06 / Калкаманова Олеся Салімовна ; ДВНЗ «УДХТУ». Д. : 2017. 173 с. 

Черваков О.В. Науково-технічні основи розробки полімерних матеріалів з 

іонною провідністю : автореф. дис. … д-ра тех. наук : 05.17.06 / Черваков Олег 

Вікторович ; ДВНЗ «УДХТУ». 2011. 40 с. 

 

Патенти 

 

Пат. 50150 А Україна, МПК6 С09D5/08, C09D 5/10, C09D 161/00. Композиція 

для захисного покриття R 101 / Северенчук М. В., Тренін М. Ф., Кожина Ю. В. 

(Україна); заявник та патентовласник СП ЗАТ «Софрахім» (Україна). 

№  2001107201; заявл. 23.10.2001; опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10 (2002). 3 с. 

Пат. 8399597 В2 США, МПК6 C08G 8/00, C08G 14/06. Phenolic resin 

formulation and coatings for abrasive production / Pullichola A. H. (IN), Seshu A. K. 

(US), Verma J. (IN), Moll O. P. Y (FR), Esplard Ph. (FR); патентовласник Salnt-Gobain 

Abrasives, Inc (US); Salnt-Gobain Abrasifs (FR). № US2009/0149629 А1; заявл. 

11.06.2009; опубл. 19.03.2013. 

Пат. 2502757 РФ, МПК8 C08L 63/02, C08L 61/06, C08K 5/54. Эпоксидно-

фенольная композиция / Тузова С. Ю. Антипов Е. М.; заявник та патентовласник 

Рос. хіміко-технол. ун-т ім. Д. І. Менделєєва (РФ). № 2011145282/05; заявл. 

09.11.11; опубл. 27.12.13. Бюл. № 36. 11 с. 

А. с. 1054363 СССР, C 08 F 222/06. Способ получения полимерных сорбентов 

/ Царик Л. Я., Зилев С. В., Наумов В. А., Калабина А. В.; заявник Іркутський гос. 

ун-т (СССР). № 3382100/23-05; заявл. 13.01.19982; опубл. 15.11.1983. Бюл. № 42. 

 

Стандарти 

 

AS 4758.1‒2008. Стандарт Австралії. Personal flotation devices. General 

requirements.  Publ. 2008-10-2908. Sydney : Standards Australia, 2008. 9 p. 

ISO 7875‒1:1996. Water quality. Determination of surfactants. Part 1: 

Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index 

(MBAS). Geneva : International Organization for Standardization, 1996. 9 p. 

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання. Увед. 2016-07-01. К. : ДП «УкрНДНЦ», 

2016. 20 с. 



32 

ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура та правила оформлювання. На зміну ДСТУ 3008-95, увед. 2017-07-01. 

К.  : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 31 с. 

ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила складання. Увед. 2007-07-01. К. : Держспоживстандарт України, 2007. 

57 с. 

 

Законодавчі документи 

 

Конституція України : закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96 // 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

Про вищу освіту : закон України від 01.07.2014 р. №  1556-VII // Відомості 

Верховної Ради. 2014. №  37‒38. Ст. 2004. 

Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української 

мови та сприйняття створенню єдиного культурного простору України : указ 

Президента України від 31 травня 2018 р. № 156/2018 // Урядовий кур’єр. 2018. 

19  червня. № 15. Ст. 240. 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187 : постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №  347 

// URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-п (дата звернення 21.07.2018) 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-п


33 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

 

1. Про вищу освіту : закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII // Відомості 

Верховної Ради. 2014. №  37‒38. Ст. 2004.  

2. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура та правила оформлювання. На зміну ДСТУ 3008-95, увед. 2017-

07-01. К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 31 с. 

3. Положення про організацію освітнього процесу в Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара. Затв. на вченій раді ДНУ ім. О. 

Гончара 26.10.2017,протокол № 4 // URL: http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/ 

polozhennya/Polozhennya_Osvit_proces_2017.pdf (дата звертання 21.07.2018). 

4. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу 

екзаменаційної комісії Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара. Затв. на вченій раді ДНУ ім. О. Гончара 26.10.2017,протокол № 4 // URL: 

http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Atestacia_2017.pdf (дата 

звертання 21.07.2018). 

5 ДСТУ 3651.0-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин міжнародної 

системи одиниць. Основні положення, назви та позначення. Увед. 1999-01-01. К.  : 

Держстандарт України, 1998. 14 с. 

6. ДСТУ 3651.1-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці 

фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні 

поняття, назви та позначення. Увед. 1999-01-01. К.  :  Держстандарт України, 1998. 

82 с. 

7. ДСТУ 3651.2-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та 

характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення. Увед. 

1999-01-01. К.  : Держстандарт України, 1998. 17 с. 

8. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура та правила оформлювання. На зміну ДСТУ 3008-95, увед. 2017-

07-01. К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 31 с. 

9. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила складання. Увед. 2007-07-01. К. : Держспоживстандарт України, 2007. 

57 с. 

10. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис 

скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. 

На зміну ДСТУ 3582-97, увед. 2014-01-01. К. : Мінекономрозвитку України, 2014. 

18 с. 

11. ДСТУ 1.5:2015. Національна стандартизація. Правила розроблення, 

викладання та оформлення національних нормативних документів. На заміну 

ДСТУ 1.5.2003, увед. 2017-02-01. К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 65 с. 



34 

12. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання. Увед. 2016-07-01. К : ДП  «УкрНДНЦ», 

2016. 20 с. 

13. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила складання. Увед. 2007-07-01. К. : Держспоживстандарт України, 2007. 

57 с. 

 



35 

ДОДАТОК А 

 

Форми завдань 

 

А.1 Завдання на курсову роботу 

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Хімічний факультет 

Кафедра хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) 

Спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Завідувач кафедри хімії та хімічної  

технології високомолекулярних сполук 

  

   

 (підпис) (Прізвище та ініціали) 

 «      » _____________ 20__ р. 

 

ЗАВДАННЯ 
на курсову роботу здобувачу вищої освіти 

 

 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

  

1. Тема роботи  

 
керівник роботи  
 (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання керівника) 

 

2. Термін подання роботи «    » ____________ 20__ р. 

  3. Вхідні дані до роботи  

 

 

 

4. Зміст курсової роботи (перелік питань, які потрібно розробити) 

 

 

 

 5. Перелік демонстраційних та/або графічних матеріалів  

 

 

Дата видачі завдання «     » ___________ 20__ р.  
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п Назва етапів  роботи  

Термін 

виконання 

етапів роботи 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Здобувач вищої освіти   _____________  (     ) 
( підпис )  (Прізвище та ініціали) 

 

 

Керівник роботи    ______________ (    ) 
( підпис )  (Прізвище та ініціали) 
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А.2 Завдання на випускну кваліфікаційну роботу 

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Хімічний факультет 

Кафедра хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) 

Спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Завідувач кафедри хімії та хімічної  

технології високомолекулярних сполук 
  

   

 (підпис) (Прізвище та ініціали) 

 «      » _____________ 20__ р. 

 

ЗАВДАННЯ 
на випускну кваліфікаційну роботу  

 

 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

  

1. Тема роботи  

 
науковий керівник   
 (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника) 
  

  

затверджені наказом по Університету від «    »__________20__  року №___ 

2. Термін подання роботи «    » ____________ 20__ р. 

  3. Вхідні дані до роботи  

 

 

 

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) 

 

 

 

 

  5. Перелік демонстраційних та/або графічних матеріалів  
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Консультанти розділів роботи  

Розділ 
Прізвище та ініціали, посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

    

    

    

    

 

Дата видачі завдання «     » ___________ 20__ р. 
 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п Назва етапів  роботи  

Термін 

виконання 

етапів роботи 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Здобувач вищої освіти  _____________  (     ) 

( підпис )   (Прізвище та ініціали) 

 

 

Науковий керівник   ______________  (    ) 
( підпис )    (Прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК Б 

 

Форма відгуку керівника 

 

Міністерство освіти і науки України 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

ВІДГУК 

керівника випускної кваліфікаційної роботи 

 
(прізвище, ім'я та по-батькові здобувача вищої освіти) 

 

 
(тема роботи) 

 

поданої на здобуття  другого (магістерського) ступеня вищої освіти 

за спеціальністю  161– Хімічні технології та інженерія 

 

 

 

(Надається характеристика роботи здобувача вищої освіти під час 

виконання кваліфікаційної роботи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник 

 

     
(Посада, науковий ступінь, вчене звання)     

    (                              ) 

  (Підпис) 
   

(Прізвище та ініціали.) 

«     » ______________ 20__ р. 
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ДОДАТОК В 

 

Форма рецензії 

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську роботу  

здобувача вищої освіти _________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові) 

Тема роботи: __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Спеціальність, група: 161 Хімічні технології та інженерія, ХВ-__м-__ 

Кількість сторінок пояснювальної записки – ___ с. 

 

1. Короткий зміст випускної кваліфікаційної роботи та прийнятих рішень: 

 

 

 

 

 

 

2. Висновок про відповідність випускної кваліфікаційної роботи 

завданню: 

 

 

 

 

3. Характеристика виконання кожного розділу роботи, рівень 

відповідності останнім досягненням науки і техніки та передовим методам 

роботи: 
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4. Негативні особливості виконання роботи: 

 

 

 

 

 

 

5. Позитивні особливості виконання роботи: 

 

 

 

 

6. Оцінка графічного оформлення та пояснювальної записки: 

 

 

 

 

7. Загальний відгук про роботу: 

 

 

 

 

8. Інші зауваження: 

 

 

 

 

9. Оцінка випускної кваліфікаційної роботи: 
 

(оцінка роботи надається за національною шкалою) 

 

 

 

Рецензент 

   

(                                   ) 

(посада, місце роботи, вчений ступінь,   
   

наукове звання)   
   

  (підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові) 

«     » _____________ 20___ р. 
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ДОДАТОК Г 

 

Форми титульних аркушів робіт 

 

Г.1 Титульний аркуш курсової роботи 

 
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 

Кафедра хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук 

 

КУРСОВА РОБОТА 

за спеціальністю  
 

на тему:___________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

здобувача вищої освіти _____ курсу групи _______ 

 

спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія 

 

_______________________________________ 
(Прізвище та ініціали) 

 

Керівник ______________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь,  

_______________________________________ 

Ппрізвище та ініціали) 
 

 

Кількість балів ________________ 

 

Національна шкала_____________ 

 

Оцінка  ECTS _________________ 

 

Члени комісії : 

___________  _________________ 
(підпис)   (Прізвище та ініціали) 

 

       ___________  __________________ 
(підпис)  (Прізвище та ініціали) 

 

       ___________  __________________ 
(підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

м. Дніпро, 20__ р.  
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Г.2 Титульний аркуш магістерської роботи 

 
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 

Хімічний факультет 
 

Кафедра хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук 

 

Пояснювальна записка 
до магістерської роботи 

 

на тему___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти ___курсу, групи______ 

спеціальності 161 – хімічні технології та інженерія 

 

_______________  _________________________ 
(підпис)     (Прізвище та ініціали) 

 

Науковий керівник   ______________   _____________________ 
(підпис)     (Прізвище та ініціали) 

 

Рецензент    ______________   _____________________ 
(підпис)     (Прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро, 20___ рік 
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ДОДАТОК Д 

 

Приклад подання реферату до роботи 

 

РЕФЕРАТ 

 

Магістерська робота: 135 с., 28 рис., 48 табл., 8 додатків, 86 джерел. 

БІСФЕНОЛ-А, ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ, МАЛЕЇНОВИЙ АНГІДРИД, 

МОДИФІКОВАНА ФЕНОЛЬНА СМОЛА, ПАРАФОРМ, РЕЗОРЦИН, 

ПОЛІЕФІРАМІДНА СМОЛА. 

Об’єкт дослідження ‒ модифіковані фенольні та естерні олігомери для 

плівкоутворювальних систем захисних лакофарбових покрить. 

Предмет дослідження – фенолформальдегідні олігомери на основі пара-

третбутилфенолу, модифікованих малеїновим ангідридом бісфенолу-А та 

резорцину, естерні олігомери на основі малеїнового ангідриду та похідних 

рослинної сировини.  

Мета роботи ‒ розробити екологічно прийнятні способи синтезу 

модифікованих фенольних та естерних смол для захисних покриттів; виявити 

вплив умов синтезу на будову, властивості олігомерів та модельних покрить на їх 

основі;  

Методи дослідження: потенціометричний – для дослідження перебігу 

процесів утворення вихідних сполук та олігомерів; віскозиметричний – для 

визначення молекулярної маси олігоестераміду; ІЧ-спектроскопія – для визначення 

будови модифікованих фенольних смол; стандартизовані методики ‒ для 

визначення властивостей олігомерів та випробування покрить. 

Вперше запропонована та досліджена маловідходна технологія отримання 

пара-трет-бутилфенолформальдегідної смоли та показана можливість 

використання її як аналога імпортної смоли SMD  31144 в захисних покриттях.  

Вперше показана можливість отримання модифікованих 

фенолформальдегідних смол на основі продуктів етерифікації бісфенолів 

малеїновим ангідридом, придатних для використання у складі 

плівкоутворювальних систем для захисних покрить.  

Вперше синтезований поліамідоестерний олігомер на основі продукту з 

відновлювальної сировини – діетаноламіду жирних кислот рослинного 

походження та визначені його плівкоутворювальні та захисні властивості. 

Отримані результати використані у науковому звіті кафедри ХХТ ДНУ ім. О. 

Гончара. За результатами роботи опублікована стаття у періодичному науковому 

фаховому виданні та подана заявка на отримання патенту 

Результати роботи можуть буди використані для розробки нових ЛФМ та у 

проектуванні виробництв для їх виготовлення. 
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ДОДАТОК Е 
 

Приклад оформлення змісту 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП ……………………………………………………………………… 6 

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД …………..…………………………………… 8 

1.1 Фенолформальдегідні смоли для лакофарбових матеріалів ………. 8 

1.1.1 Маслорозчинні фенолформальдегідні олігомери ……………… 9 

1.1.2 Модифіковані фенолформальдегідні олігомери ……………………… 13 

1.1.3 Нітрогенвмісні фенольні олігомери …………………………… 22 

1.2 Епоксиноволачні смоли ………………………………….………… 25 

1.3 ІЧ-спектроскопія у дослідженнях фенольних смол ……….……... 27 

2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА ………………………………….. 30 

2.1 Характеристики вихідних, проміжних та кінцевих сполук ..……… 30 

2.2 Методики синтезу вихідних сполук, напівпродуктів та олігомерів.. 34 

2.3 Методики аналітичних досліджень ………………………………… 39 

2.4 Методики виготовлення та випробування зразків …………………. 43 

2.5 Потенціометричні дослідження ……………………………………... 46 

2.6 Віскозиметричні дослідження ………………………………………. 47 

2.7 ІК-спектроскопічні дослідження …………………………………… 48 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ …………….. 51 

3.1 Маловідходний спосіб отримання пара-трет-

бутилфенолформальдегідної смоли та покрить на її основі ……………. 51 

3.2 Модифіковані фенольні олігомери на основі похідних 

двохосновних фенолів та покриття на їх основі  ………………………… 57 

3.3 Поліамідоестерні олігомери та покриття на їх основі ……………... 61 

4 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ………………………. 64 

5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ ………………………………………………………………. 76 

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….. 87 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ ……………………………………… 88 

ДОДАТКИ …………………………………………………………………. 97 
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ДОДАТОК Ж 

 

Приклади виконання рисунків 
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- - - - - - 1 

 

‒  ‒  ‒  ‒ 2 

 

‒‒‒‒‒‒‒ 3 

 Хвильове число, см‒1  

   
1 – немодифікований; 2 – модифікований толуїлендіізоціанатом; 3 – модифікований 

толуїлендіізоціанатом та епоксидованою соєвою олією 

Рисунок 2.1 – ІЧ-спектри плівочних матеріалів 

 

 

 
1 – металева шайба; 2 – гніздо із зразком полімеру; 3 – електронагрівач; 4 ‒ 

автотрансформатор; 5 – мілівольтметр; 6 ‒ циферблатний індикатор; 7 – міряльний стрижень 

циферблатного індикатора із жорстко з’єднаним вимірювальним наконечником; 

8 – постійний вантаж 

Рис. 9.1. Схема установки для зняття термомеханічної кривої 
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ДОДАТОК К 

 

Приклади оформлення формул та рівнянь 

 

К.1 Приклад оформлення математичної формули 

 

Стандартне відхилення результатів випробувань зразків визначали за 

формулою 

  

𝑆 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 , (2.1) 

  

де S – стандартне відхилення; 

n ‒ кількість зразків; 

і ‒ порядковий номер зразка; 

𝑥𝑖 ‒ значення результату випробування і-го зразка; 

�̅� ‒ середньоарифметичне значення випробувань n зразків. 

 

К.2 Приклад оформлення фізичної формули 

Константа Хаггінса пов'язана з іншими параметрами розчину наступним 

чином: 

  

𝜒1 =
(𝛿1 − 𝛿2)2�̅�1

R𝑇
, (11.8) 

  

де 𝜒1 ‒ константа Хаггінса 

δ1 і δ2 – параметри розчинності розчинника і полімеру відповідно, Дж0,5м‒1,5;  

�̅�1 ‒ молярний об’єм розчинника, м3моль‒1; 

R – універсальна газова постійна, Дж·моль‒1К‒1; 

Т – температура, К. 

 

К.3 Приклади оформлення хімічних формул 

 

а) Утворення вільних радикалів з Н2О2 під дією відновників-сполук металів і 

неметалів в нижчих ступенях окиснення (Fe+2, Cu+1, Cr+2, Co+2, SO3
-2, S2O3

-2 тощо) 

можна представити схемами (2.4) і (2.5): 

  

 
(2.4) 

  

 
(2.5) 
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б) Стереорегулярність може обумовлювати не тільки просторове 

розташування замісників, але і складових ланок ланцюгових макромолекул: 
 

, 
натуральний каучук – цис-синдіотактичний полі-(2-метил-1-бутенілен) 

 

. 
гутаперча – транс-ізотактичний-(2-метил-1-бутенілен) 

 

в) Характерними випадками циклополімеризації неспряжених дієнів є 

полімеризація 1,6-гептадієну (2.6), або диметилдіаліламонійхлориду (2.7): 
  

, 

(2.6) 

  

. 

(2.7) 

 


