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ВСТУП 
 

Завершальним етапом навчання студентів за освітнім ступенем бакалавр 
спеціальнос ті 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології харчових 
продуктів тваринного походження» є дипломна кваліфікаційна робота, що 
встановлює відповідність засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу 
знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти згідно 
закону України «Про вищу освіту» і призначена для об’єктивного контролю 
ступеня сформованості навичок студентів вирішувати типові задачі діяльнос ті,  
які визначені освітньо-кваліфікаційною характерис тикою (ОКХ). 

Ступінь бакалавра – це освітній ступінь, що здобувається на першому 
рівні вищої освіти, який відповідає шос тому кваліфікаційному рівню 
Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних 
знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання 
професійних обов’язків за обраною спеціальніс тю. 

Дипломна кваліфікаційна робота (ДКР) за освітнім ступенем бакалавр 
спеціальнос ті 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології харчових 
продуктів тваринного походження» є найважливішою завершальною формою 
самостійної роботи студентів, що інтегрує знання з різних дисциплін, формує 
рівень інженерної підготовки фахівця, розвиває самостійне творче мислення,  
сприяє пошуку нових організаційно-технологічних, спеціально-інженерних 
рішень, орієнтуватися на перспективи розвитку харчової промисловості 
України. 

Основне завдання дипломної кваліфікаційної роботи спрямовано на 
засвоєння, примноження та використання знань, умінь та інших 
компетентностей у студентів, які навчаються у закладі вищої освіти і 
одержують перший рівень – бакалавр.  

Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра сприяє розширенню 
кругозору, розвитку ініціативи та творчих здібнос тей студента на шляху 
формування майбутнього фахівця, його здатності до самостійної роботи в 
умовах сучасного розвитку м’ясної галузі. 

Підсумкова атестація здобувачів освітнього ступеня бакалавра 
спеціальнос ті 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології харчових 
продуктів тваринного походження» полягає у встановленні відповідності 
засвоєних здобувачами вищої освіти рівню та обсягу знань, умінь та інших 
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Атестація студентів, які 
здобувають ступінь бакалавра передбачає захис т дипломної кваліфікаційної 
роботи, який здійснюється екзаменаційною комісією. 

Призначення даної методичної розробки – надання студентам допомоги у 
виконанні, підготовці до захисту і захисту дипломних кваліфікаційних робіт 
бакалавра, які виконуються на кафедрі технології м’яса. 

Методичні вказівки розроблені для студентів освітнього ступеня бакалавр 
спеціальнос ті 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології харчових 
продуктів тваринного походження» денної та заочної форми навчання. 
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1.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Метою дипломної кваліфікаційної роботи є систематизація, закріплення і 

поглиблення теоретичних знань студентів за обраною спеціальніс тю, а також 
перевірка здатності застосовувати ці знання при постановці і рішенні 
технологічних, організаційних, інженерних, дослідницьких задач, що 
розробляються у дипломному проекті. 

Дипломна робота готується з метою публічного захисту і отримання 
академічного ступеня бакалавра. Основне завдання її автора продемонс трувати 
рівень своєї кваліфікації, уміння самостійно досліджувати проблеми та 
розробляти пропозиції щодо їх усунення. Виконання дипломної  роботи 
забезпечує:  

– систематизацію, закріплення, розширення і використання знань 
студента під час виконання конкретних прикладних задач; 

– удосконалення навичок самостійної роботи;  
– оволодіння методикою дослідження при вирішенні прикладних задач. 

Дипломна робота повинна бути написаною науковим стилем, логічно і 
аргументовано. У ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи студент 
вирішує низку завдань: 

 – удосконалює та розробляє інноваційні технології з елементами 
експериментальних досліджень, розробляє проект нормативної та технологічної 
документації; 

– вивчає попит на окремі види продукції харчових підприємс тв, обирає 
асортимент продукції та розробляє раціональні схеми технологічного процесу 
виробництва продукції; 

– забезпечує раціональну організацію технологічних процес ів на 
підприємс твах галузі і в спеціалізованих цехах з випуску окремого асортименту 
готової продукції та напівфабрикатів різного ступеню готовнос ті;  

– упроваджує індустріальні методи виробництва продукції на 
підприємс твах різних напрямів, що сприяє зниженню трудовитрат, економії 
паливно-енергетичних, сировинних і матеріальних ресурсів; 

– визначає потребу в технологічному устаткуванні для успішного 
функціонування підприємс тва та приймає оптимальні проектні рішення; 

– розробляє заходи щодо технохімічного контролю та контролю 
управління якіс тю продукції; 

– широко використовує в роботі над проектом комп’ютерну техніку, 
володіючи сервісними програмними засобами, прикладними програмами, а 
також програмами користувачів персональних комп’ютерів. 

За всі рішення, прийняті в дипломній кваліфікаційній роботі і 
правильність розрахунків, відповідає с тудент. Дипломна кваліфікаційна робота 
є випускною роботою студентів, на основі якої екзаменаційна комісія вирішує 
питання про присвоєння освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 
«Харчові технології» спеціалізації «Технології харчових продуктів тваринного 
походження». 
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2.  ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 
Тематика дипломних кваліфікаційних робіт повинна бути актуальною,  

враховувати реальні проблеми і завдання, що стоять перед галуззю і 
відповідати основним напрямам розвитку м’ясної промисловості. 

Тематика дипломних кваліфікаційних робіт визначається випусковою 
кафедрою. 

Теми дипломних кваліфікаційних робіт розробляються керівниками 
проектів за участю студентів, що виконують проект, з урахуванням сучасних 
напрямків розвитку галузі. 

Доцільно теми дипломних проектів пов’язувати з тематикою курсових 
проектів, темами науково-дослідної роботи студентів. 

Студентам надається право пропонувати свою тему дипломної 
кваліфікаційної роботи з обґрунтуванням доцільності її розробки. У таких 
випадках віддається перевага темам, які безпосередньо пов’язані з місцем 
майбутньої професійної діяльності випускника. 

Тематику дипломних кваліфікаційних робіт подано щорічно корегуватися 
з урахуванням накопиченого на кафедрі досвіду наукових розробок, побажань 
фахівців, що рецензують дипломні проекти і рекомендацій членів 
екзаменаційної комісії. 

Враховуючи величезне значення завершальної стадії навчання студента в 
підготовці висококваліфікованого фахівця, доцільно визначати місце 
переддипломної практики бакалавра залежно від обраної теми диплома. 

Після вибору теми студент, за допомогою наукового керівника, розробляє 
план виконання роботи. 

Наукові керівники дипломних проектів призначаються з числа 
професорів, доцентів і найбільш кваліфікованих і досвідчених викладачів  
кафедри. 

Тематика дипломних кваліфікаційних робіт надана в додатку А. 
Розділ інноваційних пропозицій, як правило, є продовженням науково-

дослідної роботи с тудентів за попередні роки і включає результати досліджень 
технологічних процесів, вивчення фізико-хімічних, органолептичних 
показників та показників якості сировини, напівфабрикатів та готової 
продукції. 

Для впровадження цих технологій студенти можуть обирати і 
проектувати технологічні лінії з виробництва визначеного асортименту 
продукції. 

Під час розробки таких тем студент вибирає напрям вдосконалення 
продукту або процесу, що може бути пов’язано з використанням нового виду 
сировини, способів і режимів обробки, нового виду устаткування, механізацією 
процесів, підвищення якісних показників продукції, задоволення споживчого 
попиту, управління якістю продукції та зменшення собівартості виробництва 
продукту. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ 

 
 

Основні етапи підготовки та виконання дипломної  роботи:  
– вибір і затвердження теми;  
– складання та затвердження завдання на дипломну роботу; 
– проведення досліджень;  
– обробка та виклад результатів досліджень;  
– оформлення дипломної  роботи;  
– проходження нормоконтролю;  
– підготовка презентації та доповіді про виконання дипломної  роботи; 
– рецензування дипломної  роботи;  
– попередній захист дипломної  роботи на випускаючій кафедрі та допуск 

її до захисту; 
 – захист дипломної роботи на засіданні екзаменаційної комісії.  
Закріплення за студентом теми дипломної кваліфікаційної роботи і 

керівника оформляється наказом ректора університету перед направленням 
студента на переддипломну практику. 

Відповідно до теми дипломної кваліфікаційної роботи керівник видає 
студенту завдання на виконання дипломної кваліфікаційної роботи з  
календарним планом, де визначено черговість і терміни виконання окремих 
розділів роботи, згідно з завданням (додаток Б). Разом із завданням на 
дипломну кваліфікаційну роботу студент одержує календарний графік роботи 
на весь період виконання дипломної кваліфікаційної роботи з вказівкою 
черговості і термінів виконання окремих етапів.  

Керівник дипломної кваліфікаційної роботи проводить систематичні,  
передбачені розкладом консультації, перевіряє виконання робіт згідно з 
календарним планом. 

Завдання на дипломну кваліфікаційную роботу, складене керівником, 
затверджується завідувачем кафедри з вказівкою терміну початку, не менше 
ніж за 10 днів до початку виконання дипломної кваліфікаційної роботи. 

Форма завдання повинна бути надрукована друкарським способом і  
затверджена наказом ректора. У завданні на ДКР повинні бути поставлені перед 
студентом конкретні завдання, які можна вирішити у відведений для виконання 
дипломної кваліфікаційної роботи час. 

Випускаюча кафедра розробляє і забезпечує студентів методичними 
вказівками, в яких встановлений обов’язковий об’єм вимог до дипломної 
кваліфікаційної роботи  

Робота над дипломною кваліфікаційною роботою виконується студентом, 
як правило, безпосередньо у закладах вищої освіти, в технологічних, науково-
дослідних лабораторіях кафедр, в комп’ютерних класах ННІХТБ і Центру 
нових інформаційних технологій ХДУХТ. Крім цього, студенти-дипломники 
повинні корис туватися читальними залами і фондами бібліотек. В окремих 
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випадках дипломна кваліфікаційна робота може виконуватися на 
підприємс твах м’ясопереробної галузі, в організаціях, НДІ, лабораторіях та ін. 

Керівник випускової роботи здійснює перевірку окремих розділів 
дипломної кваліфікаційної роботи і контролює своєчасне виконання студентом 
календарного плану. У встановлені кафедрою терміни студент звітує перед 
керівником і завідувачем кафедрою про ступінь готовності проекту,  
здійснюється і передзахист роботи.  
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4. ЗМІСТ, ОБСЯГ І СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 
Дипломна кваліфікаційна робота виконується на основі глибокого 

вивчення літератури за фахом (підручників, навчальних посібників, 
монографій, сучасної періодичної вітчизняної та іноземної літератури,  
нормативної документації тощо). 

У дипломній кваліфікаційній роботі повинна бути розкрита тема,  
відповідно до затвердженого завдання, схваленого керівником, в т.ч. окремі 
сучасні і перспективні теоретичні і практичні питання. Наприклад, окрім 
основної теми повинні висвітлюватися питання новітніх технологій,  
стандартизації, сертифікації, підвищення ефективності виробництва і якості 
продукції, систем автоматизації процесу проектування (САПР), 
автоматизованого робочого місця фахівця. Кожна дипломна кваліфікаційна 
робота повина мати розділи присвячені технологічній експертизі безпечності 
впровадження технології і ін. При виконанні дипломної кваліфікаційної роботи 
необхідно використовувати матеріали підприємств, галузевих НДІ, статистичні 
дані, особисті спостереження, виміри і розрахунки, виконані під час 
переддипломної практики. 

Матеріалами для роботи над дипломню кваліфікаційною роботою є також 
ДСТУ, ГОСТ, ТУ, ТІ, збірники рецептур, довідники, каталоги і альбоми 
устаткування, Відомчі норми технологічного проектування (ВНТП) і інші 
джерела. 

Дипломна кваліфікаційна робота складається з текстової частини 
(розрахункового-пояснювальної записки) і графічної (креслень, схем), як 
окремо оформлених конструкторських документів, що мають самостійні 
позначення [2; 3]. 

Об’єм розрахункового-пояснювальної записки не повинен перевищувати 
60–80-ти аркушів машинописного тексту формату А4 (210х297 мм) без  
урахування додатків.  

Текст друкують, залишаючи відс тупи від краю паперу не менше: зліва – 
25 мм, з права – 15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Дипломна кваліфікаційна 
робота повинна бути надрукована чорним кольором середньої жирності. 

Друкарські помилки, описки, графічні неточності, виявлені в тексті 
можна виправляти зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці 
виправлень. Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами в штампі. 

Пояснювальна записка повинна бути зброшурована, вивірена,  
пронумерована і переплетена, не мати пошкодження листів і помарок. 

Порядок брошурування документів пояснювальної записки: 
– титульний лист; 
– лист-заява підприємства (за наявності) 
– завдання; 
– реферат; 
– зміст;  
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– текст пояснювальної записки за розділами; 
– висновки; 
– перелік посилань; 
– додатки. 

Всі розділи пояснювальної записки повинні бути підписані керівником 
ДКР. Всі необхідні підписи повинні бути поставлені в основних написах. 

На внутрішній стороні обкладинки вклеюється кишеня для документів.  
Першою сторінкою в дипломної кваліфікаційної роботи є «Реферат»,  

який пишеться українською мовою. Наступний аркуш «Зміс т», «Вступ»,  
«Перелік посилань», а також перший листок розділу пишуться на аркуші у 
великій рамці.  

В графі основного надпису (штампу) вписують шифр роботи, в якому 
через крапки вказують: 

– тип дипломної кваліфікаційної роботи (ДКР – дипломна кваліфікаційна 
робота);  

– найменування кафедри (ТМ – технології м’яса);  
– вид проектного документу (ПЗ – пояснювальна записка), 
– номер групи і номер завдання, який визначається порядковим номером 

студента за наказом по темах дипломних кваліфікаційних робіт. 
Порядок побудови, викладення матеріалу і оформлення пояснювальної 

записки, повинен відповідати вимогам викладеним в ДСТУ 3008-95 
«Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення» [8].  При складанні пояснювальної записки до дипломної 
кваліфікаційної роботи, студент повинен забезпечити відповідніс ть 
найменування роботи, його розділів і підрозділів, їх зміс ту, зберегти логічний 
зв'язок між розділами, підрозділами, пунктами, а також послідовніс ть 
викладання в них матеріалу. 

Пояснювальна записка дипломної кваліфікаційної роботи, повинна в 
короткій і чіткій формі розкривати творчий задум роботи, містити методи 
дослідження, прийняті методи розрахунку і самі розрахунки, аналіз  
літературних джерел, опис проведених експериментів, висновки і, при 
необхіднос ті, супроводжуватися ілюстраційним матеріалом: графіками,  
ескізами, діаграмами, фотографіями і т.ін. 

Розрахунки в пояснювальній записці, і креслення повинні виконуватися 
на ПЕОМ з використанням пакетів прикладних програм (ППП): 

– стандартних класів – MIKROSOFT OFFICE  (Word, Excel, Access ) [7]; 
– проблемно-орієнтованих – AutoСAD, MATHCAD, Arctitectorel Desctop 

[7]. 
Залежно від обраної теми структура дипломної кваліфікаційної роботи 

може мати іноваційний напрям та проектно-технологічний напрям (табл.4.1)  
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Таблиця 4.1 – Узагальнена структура пояснювальної записки ДКР 
 

Обсяг розділів ПЗ, % від загального обсягу 
ДКР 

№ розділу Найменування * розділів 
ПЗ 

Науково-дослідний 
напрям 

Проектно-
технологічний напрям 

 Вс туп  2 
1 Інноваційний розділ 60–70 20–30 
2 Проектно-

технологічний розділ 
20–30 60–70 

3 Безпечність технології 
або функціонування 
підприємс тва  

5–10 

 Висновки  2 
 Перелік посилань  3 
 Додатки  не регламентуються 

 
Орієнтовний приклад структури розрахунково-пояснювальної записки ДКР 

 
ВСТУП  
1. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 
  1.1  Огляд літератури 
  1.2 Предмет, об’єкт, матеріали, методи та організація постановки 

досліджень 
  1.3  Результати досліджень та їх обговорення 
  Висновки за розділом 
2. ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ  
2.1  Вибір та обґрунтування асортименту продукції 
2.2  Аналіз та вибір технологічних схем 
2.3  Розрахунок сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів та 

тари 
2.4  Розрахунок та добір технологічного обладнання 
2.5 Розрахунок та добір робочої сили* 
2.6  Розрахунок площ функціональних груп приміщень* 
2.7  Розрахунок витрат води, холоду, пару, електроенергії* 
2.8  Проектування та організація роботи підприємс тва або технологічної 

лінії 
2.9  Контроль якості та безпечнос ті продукції 
Висновки за розділом 
3. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ АБО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА  
Висновки за розділом 
ВИСНОВКИ ДО РОБОТИ 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ (30–40 найменувань) 
ДОДАТКИ 
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Графічний матеріал (орієнтовний перелік) має містити 2–3 аркуші  
– План підприємства – 1*; 
– План підприємства з розташуванням обладнання -1*; 
– План діючого підприємства з роташуванням технологічного 

обладнання та визначенням технологічної лінїї виробництва обраного виду 
продукції згідно завдання –1; 

–  Апаратурно-технологічна схема виробництва продукції – 1; 
–  Результати інноваційних пропозицій на електронних носіях та у 

друкованому вигляді, представлені за допомогою презентаційного програмного 
засобу Power Point – 9–10. 

Мінімальна кількість наочного матеріалу – графічних креслень, схем та 
результатів інноваційних пропозицій – 7 листів формату А4. Максимальна – 11.  

 
*Для ДКР проектно-технологічного напряму 
Перелік графічного матеріалу може бути змінено залежно від теми ДКР 

за згодою з керівником. 
 
Креслення за форматами, умовними позначеннями, шрифтами і 

масштабами повинні строго відповідати вимогам діючих НД і забезпечуватися 
специфікаціями (додаток Д).  

Спостереження і контроль за виконанням всіх розділів дипломної 
кваліфікаційної роботи здійснює керівник роботи. 

Керівник повинен забезпечити загальний правильний напрям дипломної 
кваліфікаційної роботи і допомагати студенту в самостійному рішенні основних 
(особливо нових, оригінальних) питань, а також вказати на інші можливі і 
доцільніші шляхи рішення задачь, поставлених перед дипломником. 

По кожній конкретній темі керівник проекту має право змінювати як 
послідовність окремих розділів, так і їх зразковий зміст. 

За правильність ухвалених в ДКР рішень відповідає студент-автор 
дипломної кваліфікаційної роботи. 
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5. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ 

 

Автор дипломної кваліфікаційної роботи зобов’язаний одержати 
письмовий відгук керівника, який пишеться в довільній формі. 

У відгуку керівник характеризує дипломну кваліфікаційну роботу, його 
актуальність, обґрунтованість і глибину розроблених розділів структурних 
елементів, самостійність в рішенні практичних задач. 

Дипломна кваліфікаційна робота з відгуком керівника проходить 
внутрішню рецензію (нормоконтроль), підписується завідувачем кафедри,  
директоратом інституту, який дає допуск на зовнішню рецензію.  

Рецензентами можуть бути провідні фахівці галузі та інших випускових 
кафедр інс титуту. Рецензія складається (друкується) в довільній формі, вона 
може освітлювати ті ж питання, що і відгук керівника. Особлива увага в ній 
повинна бути приділена практичній значущості розробки для галузі, методики 
досліджень. 

Завершена дипломна кваліфікаційна робота разом з відгуком і рецензією 
представляється до захисту.  

Дипломна кваліфікаційна робота захищається перед Екзаменаційною 
комісією (ЕК) на відкритому засіданні при участі не менше половини складу 
членів комісії і при обов'язковій присутності голови. У ЕК можуть 
представлятися і інші матеріали, які характеризують наукову і практичну 
цінніс ть проекту. 

Регламент виступу студента складає до 10–15 хвилин. Доповідь повинна 
бути короткою і змістовною, розкривати суть і основні положення проекту,  
актуальність і новизну. 

Після доповіді с тудент відповідає на питання членів комісії, голова 
комісії зачитує зовнішню рецензію. 

Хід захисту фіксується у протоколі ЕК. 
Результати захисту визначаються оцінками «відмінно», «добре»,  

«задовільно» та «незадовільно» за національною шкалою, а також оцінками за 
шкалою ЕСТS. Критерії оцінювання за шкалою ЕСТS наведено у таблиці 5.1. 

 
Таблиця 5.1 – Критерії оцінювання дипломної роботи за шкалою ЕСТS 

 
За 

шкалою 
ECTS 

За 
шкалою 

ВНЗ 

За 
національ

ною 
шкалою 

Коментар 

1 2 3 4 

А 90–100 
Відмін-

но 
 

Побудова докладу на захисті грамотна, логічна, 
чітка й динамічна, у ході докладу студент проявив 
фундаментальні знання загальнотеоретичних, 
загальноекономічних, професійно орієнтованих і 
спеціальних дисциплін; вміння відбирати, система- 
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Продовження табл. 5.1 
1 2 3 4 

   

тизувати й обробляти інформацію відповідно до 
мети досліджень; вміння розробляти наукові 
висновки й конкретні пропозиції щодо 
удосконалення управління реальним 
досліджуваним об'єктом; вміння визначати й 
використовувати причинно-наслідкові зв’язки 
процесів та явищ у прикладній галузі, необхідні 
для ефективного виконання завдань інноваційного 
та прикладного характеру. Кваліфіковано відповів 
на всі запитання членів ЕК. Дипломна 
кваліфікаційна робота містить глибокий 
самостійний аналіз досліджуваної теми; студент 
вносить реальні пропозиції з удосконалення 
діяльнос ті на досліджуваному об'єкті; належно 
оформлена і має всі необхідні супровідні 
документи 

В 82–89 
Дуже 
добре 

 

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, 
чітка й динамічна, у ході доповіді с тудент проявив 
фундаментальні знання загальнотеоретичних, 
загальноекономічних, професійно орієнтованих і 
спеціальних дисциплін, на рівні вище середнього; 
вміння відбирати, систематизувати й обробляти 
інформацію відповідно до мети досліджень; 
вміння розробляти наукові висновки і конкретні 
пропозиції з удосконалення управління реальним 
досліджуваним об’єктом; вміння визначати й 
використовувати причинно-наслідкові зв'язки 
процесів та явищ у прикладній галузі, необхідні 
для майбутньої професійної діяльнос ті. 
Кваліфіковано відповів на всі запитання членів ЕК. 
Дипломна кваліфікаційна робота містить глибокий 
самостійний аналіз досліджуваної теми; студент 
вносить реальні пропозиції з удосконалення 
діяльнос ті на досліджуваному об’єкті; належно 
оформлена, має всі необхідні супровідні 
документи 

С 74–81 Добре 
 

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, 
але були допущені деякі неточнос ті. У ході 
доповіді студент проявив фундаментальні знання 
загальнотеоретичних, загальноекономічних, профе 
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Продовження табл. 5.1 
1 2 3 4 

   

сійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, на 
середньому рівні; вміння відбирати, 
систематизувати й обробляти інформацію 
відповідно до мети досліджень; вміння розробляти 
наукові висновки й конкретні пропозиції щодо 
вдосконалення управління реальним дослід-
жуваним об’єктом; вміння визначати й 
використовувати причинно-наслідкові зв’язки 
процесів та явищ у прикладній галузі, необхідні 
для майбутньої професійної діяльності. Відповів 
на всі запитання членів ЕК, але допус тив низку 
помітних помилок. Дипломна кваліфікаційна 
робота містить самостійний аналіз досліджуваної 
теми; студент вносить реальні пропозиції з 
удосконалення діяльності на досліджуваному 
об'єкті; належно оформлена, має всі необхідні 
супровідні документи 

D 64–73 Задовільно 
 

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, 
але були допущені значні неточності. У ході 
доповіді студент проявив знання загально-
теоретичних, загальноекономічних, професійно 
орієнтованих і спеціальних дисциплін, в обсязі, 
необхідному для подальшої майбутньої 
професійної діяльності; вміння розробляти 
конкретні пропозиції з удосконалення управління 
реальним досліджуваним об’єктом; вміння 
визначати й використовувати причинно-наслідкові 
зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі, 
необхідні для професійної діяльності. Відповів на 
всі запитання членів ЕК, але допустив значну 
кількість помилок або недоліків у відповідях. 
усунути самостійно. Дипломна кваліфікаційна 
робота належно оформлена, має всі необхідні 
супровідні документи 

E 60–63 Задовільно 

У ході доповіді студент проявив знання 
загальнотеоретичних, загальноекономічних, 
професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, 
які розкривають теоретичні основи й практичні 
питання менеджменту в обсязі, достатньому для 
подальшої майбутньої професійної діяльності; 
вміння розробляти конкретні пропозиції з удоско- 
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Продовження табл. 5.1 
1 2 3 4 

   

налення управління реальним досліджуваним 
об’єктом; вміння визначати й використовувати 
причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у 
прикладній галузі, необхідні для майбутньої 
професійної діяльності. Відповів на всі запитання 
членів ЕК, але допустив помилки у відповідях на 
запитання і при виконанні завдань кваліфікаційної 
роботи, які може усунути тільки під керівництвом 
та за допомогою викладача. Дипломна 
кваліфікаційна робота оформлена з деякими 
недоліками, має всі необхідні супровідні 
документи 

FX 35–59 Не-
задовільно 

Студент виявив значні прогалини в знаннях 
основного навчального матеріалу дисциплін, 
передбачених навчальним планом спеціальності; 
допускав принципові помилки при відповідях на 
захисті, у тексті дипломного проекту, необхідні 
для майбутньої профес ійної діяльності. Дипломна 
кваліфікаційна робота не відповідає вимогам 
оформлення, структурно-логічній схемі побудови, 
не був підготовлений, або підготовлений 
неналежним чином наочний матеріал 

 
Рішення ЕК про оцінку знань студента, виявлених при захис ті дипломної 

кваліфікаційної роботи та видання йому диплома державного зразка про освіту 
(кваліфікацію) приймається екзаменаційною коміс ією на закритому засіданні 
відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали 
участь у засіданні. За однакової кількості голосів голос голови є вирішальним. 
Після закритого засідання ЕК, оповіщаються підсумки захисту і оцінка 
дипломних кваліфікаційних робіт.  
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6. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
 
Вступ. У вступі стисло викладають:  

– оцінку сучасного стану проблеми, відзначаючи при цьому практичне 
вирішення завдання, існуючі проблеми знань в даній предметній області; 
– основні завдання, які стоять перед м’ясною галуззю; 
– світові тенденції рішення поставлених задач; 
– актуальність даної роботи і підстави для її розробки; 
–  мету роботи і область застосування. 

При написанні вступу потрібно уникати загальних міркувань, що не 
мають прямого відношення до теми. Вс туп розташовують на окремій сторінці. 

 

6.1. Інноваційний розділ 
 

Зміст і алгоритм виконання інноваційних пропозицій визначається 
керівником проекту відповідно до теми дипломної кваліфікаційної роботи.  

Розділ інноваційних пропозицій припускає виконання наступних видів  
розробок: 

– інформаційний; 
– аналітичний; 
– дослідницький; 
– організаційний. 

Алгоритм кожного етапу розробляється керівником конкретно до теми 
дипломної кваліфікаційної роботи і може мати наступні структурні елементи:  

– аналітичний огляд літератури; 
– мета і завдання дослідження; 
– об’єкт, предмет, матеріали, методи та організація постановки 

досліджень; 
– результати досліджень та їх обговорення; 
– висновки та рекомендації. 
Напрям і характер наукових розробок студент обирає з урахуванням 

тематики наукових досліджень, якими він займався протягом навчання в 
університеті.  

Аналітичний огляд літератури повинен характеризувати сучасний с тан 
питання, що досліджується, давати критичну оцінку існуючих технологічних 
розробок. 

Студент має опрацювати не менше 30–40 літературних джерел різних 
видів: монографій, збірників наукових праць, статей періодичних видань,  
авторефератів дисертацій, навчальних посібників тощо. 

При використанні літературних джерел потрібно робити посилання в 
тексті на авторів робіт з вказівкою їх порядкового номеру в переліку посилань у 
квадратних дужках. Огляд літератури повинен міс тити стисле (8–10 рядків) 
резюме, в якому формулюють основну суть викладеного матеріалу. 

На основі аналізу літературних джерел визначається мету та завдання 
дослідження, визначаються матеріали і методи досліджень. 
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В цьому розділі складають план проведення експериментальних 
досліджень. На його підс таві наводять характеристику матеріалів і методів 
досліджень, які використовуються при проведенні дослідницької роботи в ДКР. 

В процесі проведення експерименту, залежно від поставленої мети,  
студент вивчає і уточнює фізико-хімічні, функціонально-технологічні 
характеристики технологічних процесів; досліджує можливість використання 
нових видів сировини в традиційних і нових технологіях галузі, сучасних видів 
добавок і т.ін. 

В розділі «Результаті досліджень та їх обговорення» наводять 
результати, які отримані студентом у лабораторних і промислових умовах, або 
теоретичні дослідження досягнень науково-технічного прогресу в галузі у 
вигляді таблиць, графіків, схем. 

На підс таві отриманих результатів ведуть розробку нових видів 
продукції. 

У висновках аналізують результати розробок, виявляють елементи 
новизни, визначають область застосування, розробляють технологічну 
документацію або рекомендації по впровадженню результатів дослідження в 
галузь. 

 
6.2. Проектно-технологічний розділ 

 
Розділ включає основні технологічні характеристики виробництва 

визначеної групи продукції (або повного асортименту визначеної групи 
продукції) розробку питань технологічної підготовки виробництва, 
технологічні розрахунки, організацію виробництва. 

При рішенні цих задач необхідно керуватися загальними положеннями,  
норматними документами, СНіП, санітарно-гігієнічними нормами, довідниками 
і каталогами. Розрахунки і проектування підприємств галузі доцільно 
виконувати використовуючи програмні засоби персональних комп'ютерів.  

Технологічні розрахунки цехів виконують на підс таві завдання на 
проектування, в якому визначається об’єм продукції, що випускається. За 
результатами технологічних розрахунків одержують вихідні дані для розробки 
апаратурно-технологічної лінії виробництва продукції. 

Алгоритм виконання технологічних розрахунків для ДКР проектно-
технологічного напряму надано в табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1– Алгоритм виконання технологічних розрахунків 
 

Об’єкт проектування* 
 

М’ясопереробний корпус 

№ 
з/п 

Назва 
структурного 

елементу 

Ковбасний 
цех 

Цех 
(дільниця) з 

вироб-
ництва 
копче-
ностей 

Цех 
(дільниця) з 
виробництва 

напів- 
фабрикатів 

Цех 
(дільниця) 

з вироб-
ництва  
заморо-
жених 
страв 

Консервний 
завод 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Вибір та 

обґрунту-
вання 
асортименту 
продукції 

Види 
ковбас: 
- варені; 
- сосиски, 
сардельки; 
- субпро- 
дуктові; 
- напів-
копчені; 
- копчені; 
- сироко- 
чені тощо 

Вироби зі 
свинини, 
яловичини 
та інших 
видів м’яса: 
- варені; 
- копчено- 
варені; 
- сирокопче-
ні; 
- копчено-
запечені; 
- запечені; 
- смажені; 
-солоні 

Види напів- 
фабрикатів: 

- великорус-
кові; 
- порційні; 
- дрібнокус-
кові; 
- посічені;  
- заморожені  
посічені 
(пельмені, 
чебуреки та 
ін.) 

Готові 
м’ясні 
швидко 
замороже
-ні страви 
з 
гарніром 

Консерви: 
- натуральні; 
- шинкові; 
-субпродук-
тові і 
паштетні; 
- фаршеві; 
- для дитячо- 
го і дієтично- 
го харчуван-
ня; 
- з м’яса 
птиці та 
кролів; 
-м’ясо-
рослинні 

2 Аналіз та 
вибір 
техноло-
гічних схем 

2.1. Аналіз схем технологічного процесу 
2.2. Вибір схеми технологічного процесу виробництва продукції цеху 
(технологічної лінії або дільниці) 

Визначення кількості сировини 
Для кожного 
виду ковбас за 
рецептурою 
або укруп-
неними  
показниками 

М’яса на 
кістках 

За потуж-
ністю цеху 
напівфабри-
катів або 
витратах 
м'яса на 
кістках 

Для кожно-
го виду 
страв за 
рецептурою 

Для 
кожного 
виду кон-
сервів за 
рецептурою  

3 Розрахунок 
сировини, 
готової 
продукції, 
допоміжних 
матеріалів  та 
тари 

Визначення витрат допоміжних матеріалів та спецій у відповідності з 
нормами витрат на одиницю продукції, вказаних в НД 
Розрахунок довжини :  
- стаціонарних столів; 
- конвеєрів 

4 Розрахунок 
та добір тех 
нологічного 
обладнання. Розрахунок кількості одиниць: 

- механічного обладнання (вовчків, кутерів, тощо); 
- теплового обладнання (котлів, стерилізаторів, автоклавів); 
- холодильного обладнання; 
- допоміжного обладнання та інвентарю. 



 

20 
 

Продовження таблиці 6.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
5 Розрахунок та 

добір робочої 
сили* 

Розрахунок виробничих працівників, допоміжних та адміністративно-
управлінський персонал  
 

6 Розрахунок 
площ функці 
ональних груп 
приміщень* 

Розрахунок площ основних виробничих приміщень, складських та 
допоміжних за укрупненими нормами площ на одиницю продукції та 
за нормативами технологічних навантажень на 1 м2 площі 
(холодильники, склади) 

7 Розрахунок 
витрат води, 
холоду, пару, 
електроенергії* 

Розрахунок енерговитрат на технологічні цілі  

8 Проектування 
та організація  
роботи підпри 
ємства або 
технологічної 
лінії 

Організації виробничого процесу виготовлення визначеної групи 
продукції з наданням відомостей про обладнання, що застосовується в 
рамках технологічного процесу її виробництва 

9 Контроль та 
управляння 
якістю  
продукції 

Характеристика виробничого контролю визначеної групи продукції: 
- контроль сировини і допоміжних матеріалів; 
- контроль технологічних процесів;  
- контроль якості готової продукції. 

*перелік об’єктів проектування (холодильник, цех забою, підприємство з 
переробки птиці тощо) можна змінювати та доповнювати за згодою з 
керівником) 
 

 
6.2.1. Вибір та обґрунтування асортименту продукції 
 
Виробничу потужність підприємства/технологічної лінії (визначена в  

завданні на ДКР) визначають з урахуванням асортименту продукції (ковбас, 
копченостей, напівфабрикатів, консервів тощо). При визначенні асортименту 
продукції необхідно враховувати види сировини, притаманні даному регіону,  
національні смаки потенційних споживачів, та асортимент продукції, що 
виробляється підприємствами-конкурентами. 

Вибір асортименту продукції залежить від багатьох факторів: 
– від контингенту споживачів; 
– місця розташування підприємства; 
– сировинної бази; 
– сучасних тенденцій розвитку м’ясопереробної галузі; 
– використання новітніх технологій тощо. 

Цей розділ виконується з метою обґрунтування доцільності вибору 
визначеного асортименту продукції, розробки або удосконалення проекту нової 
технології, технологічної лінії тощо. В основі обґрунтування проекту може 
бути покладена прогресивна виробничо-комерційна або продовольча ідея. 
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Обґрунтування проекту виконують відповідно до діючих нормативів і 
елементів маркетингового дослідження. Методами аналізу структури 
споживчого ринку оцінюють купівельний попит, визначають контингент 
споживачів, характер виробництва, встановлюють режим роботи підприємс тва,  
розробляють раціональну с труктурно-логічну схему технологічного процесу, 
визначають спосіб забезпечення підприємства енергоносіями, водою, холодом і 
т. ін. 

Результати обґрунтування вибору асортименту продукції надають у 
вигляді текстового матеріалу та у вигляді таблиці 6.2. 

 
Таблиця 6.2 – Асортимент продукції 
 

Найменування продукції % в асортиментному 
ряді Кількіс ть продукту, кг 

1 3 4 
   

 
Завершальним етапом цього розділу є таблиця вихідних даних (табл. 6.3.) 
 
Таблиця 6.3 – Вихідні дані до проекту 
 

Відділення 
або лінія, що 
проектується  

Місце 
розташування 

Потужніс ть, т Кількіс ть 
робочих 

змін за добу 

Тривалість 
робочої зміни, 

год 
1 2 3 5 6 
     

 
6.2.2. Аналіз та вибір технологічних схем виробничого процесу 

 

Цей розділ виконується перед основними технологічними розрахунками з  
метою обрання технологічних схем виробничого процесу з найбільш 
раціональними режимами та параметрами для заданого асортименту продукції. 

Схема технологічного процесу виробництва продукції відображає 
послідовний перелік усіх технологічних операцій із зазначенням режимів 
обробки (час, температура, ступінь подрібнення та ін.). 

Вибір технологічних схем повинен здійснюватися з врахуванням 
досягнень техніки і технологій, концентрації і спеціалізації виробництв 
продукції з обґрунтуванням прийнятих рішень. 

В цілому, технологічна схема визначає побудову виробничого процесу – 
добір обладнання, робочої сили та ін. 

При виборі схеми технологічного процесу виробництва визначеної 
продукції спочатку аналізується принципова схема технологічного процесу, в 
якій відображається направлення і глибина переробки сировини, а також 
взаємодія окремих виробництв. 
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Технологічна схема для групового асортименту, як правило, будується у 
вигляді геометричних фігур, які розміщені у послідовнос ті і зв’язані стрілками.  
В середині фігури розміщують найменування операцій, стисле текстове 
пояснення і режими. 
 

6.2.3. Розрахунок сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів 
та тари 

 
Розрахунки сировини виконують з метою: 
–  визначення кількості необхідної сировини і допоміжних матеріалів для 

виробництва запланованого асортименту та об’єму продукції;  
–  визначення кількості сировини (напівфабрикатів), що надходять з однієї 

технологічної операції до другої; 
–  визначення кількос ті готової продукції, яку одержують при переробці 

заданої кількості сировини. 
Продуктові розрахунки виконують з врахуванням затверджених і діючих 

норм виходів продукції, витрат сировини і об’ємами виробництва. 
Розрахунки сировини і готової продукції окремих виробництв м’ясної 

галузі відрізняються в залежності від типу підприємства. 
Розрахунок сировини м’ясопереробних цехів здійснюють у відповіднос ті з 

обраним асортиментом готових виробів, який повинен відповідати діючим 
нормативним та технологічним документам: ТУ, ДСТУ, технологічним 
інс трукціям.  

В м’ясопереробних цехах з метою економії і раціонального використання 
сировини, розрахунок проводять таким чином, щоб уся сировина була 
використана на виробництво ковбас і напівфабрикатів. В розрахунках 
необхідно передбачати максимальне, але в межах припустимого в 
технологічних інструкціях, заміни м’яса різними видами білків рослинного та 
тваринного походження, які мають дозвіл на викорис тання, використовувати 
харчові добавки.  

Розрахунок сировини консервного цеху виконується на підставі завдання 
на проектування, обраному асортименту консервів та міс ткості банок. 

Розрахунок готової продукції цехів складається з визначення кількос ті 
готової продукції та відходів, одержаних в результаті переробки сировини. 

Результати одержаних даних зводять в  відповідні таблиці з зазначенням 
подальшого напрямку продукції. 

Допоміжні матеріали це: 
– сіль харчова, овочі, крупи, нітрит натрію, спецію; 
– оболонки для ковбасних виробів; 
– бирки, шпагат, мотузки та ін. 
Розрахунки допоміжних матеріалів, як і основної сировини здійснюються 

окремо для кожного виду продукції згідно з рецептурами (нормами витрат на 
одиницю продукції) вказаними в НД або за укрупненими нормами для 
розрахунків кількості допоміжних матеріалів і спецій (при виробництві ковбас і 
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виробів зі свинини, яловичини та інших видів м’яса) і кількості продукції за 
зміну.  

 
6.2.4. Розрахунок та добір технологічного обладнання 
 

 
Добір і розрахунок технологічного обладнання є одним з важливіших 

етапів проектування. Обладнання обирають у відповіднос ті з прийнятою 
технологічною схемою виробництва конкретного продукту і з розрахунком 
встановлення в цеху найменшої кількості одиниць обладнання з максимально 
можливим коефіцієнтом викорис тання (КПД = 0,75–0,9). 

При доборі обладнання обґрунтовують вибір машин, кількіс ть одиниць 
обладнання, передбачають добір нових високоефективних та продуктивних 
машин і апаратів непереривної дії з автоматизацією управління і контролю 
виробництва. 

Розрахунок технологічного обладнання передбачає визначення кількос ті 
одиниць обладнання, необхідного для переробки заданої кількості сировини. 

Якщо одна і та ж машина (апарат) призначена для переробки декількох 
різновидів сировини, розрахунок роблять для кожного випадку окремого, а 
необхідну кількіс ть машин обирають після підсумку результатів кожного 
окремого розрахунку. 

Якщо необхідно встановити декілька машин (апаратів), перевагу віддають 
меншій кількості об’єктів з більшою продуктивністю. 

При встановленні нестандартного обладнання (чани, бункери, столи та 
ін.), необхідно розрахувати геометричну місткість і основні розміри. Кількіс ть 
робочих, що працюють за різними видами немеханічного обладнання 
приймають за укрупненими показниками. 

Для кожної одиниці розрахованого і обраного обладнання наводять 
технічну характеристику: назву, тип, марку, погодинну (змінну) 
продуктивність або ємність, габаритні розміри. 

При розрахунках технологічних ліній, в розрахунково-пояснювальній 
записці указують кількість одиниць ліній і дають технічну характеристику лінії 
з перерахуванням технічної характерис тики обладнання, що входить до складу 
лінії. 

Усі розрахункові данні і технічну характеристику обладнання зводять в 
таблицю визначеного зразка (табл. 6.4). 

 
Таблиця 6.4 – Розрахунок кількості обладнання 
 

Кількіс ть 
обладнання, шт 

Наймену 
вання 

обладнан-
ня 

Тип, марка 

Прод-
уктив-
ніс ть, 

кг 

Кількіс ть 
сирови-
ни, кг розра-

хована 
прий-
нята 

Габаритні 
розміри 

1 2 3 4 5 6 7 
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При компонуванні обраного обладнання необхідно враховувати: 
–  потоковіс ть технологічного процесу, зручність і безпечність 

обслуговування; 
– максимальне скорочення довжини транспортерів, підвісних шляхів; 
– використання по можливості гравітаційного способу подачі сировини 

і матеріалів. 
При розташуванні обладнання доцільно використовувати методи 

об’ємного моделювання. 
 
6.2.5. Розрахунок та добір робочої сили* 
 
Необхідну кількіс ть виробничих працівників розраховують:  
– за нормами часу на одиницю продукції; 
– за нормами виробки за зміну на одного робітника; 
– за нормами обслуговування одиниці устаткування. 
Кількіс ть робочих, що обслуговують поточні лінії або одиниці 

устаткування, визначають за даними, які зазначені у паспортах устаткування.  
Як правило, чисельніс ть основних робітників складає 55–65% від 

загальної кількості працюючих; допоміжних робітників – 25–35%; ІТР – 9–15%. 
Результати розрахунків зводять в таблицю 6.5.   
 
Таблиця 6.5 – Розрахунок робочої сили 
  

Чисельність 
робітників № 

з\п 
Назва технологічної 

операції 

Кількіс ть 
продук-

ту, т 

Норма 
виробіт-

ку розрахо-
вана 

прий-
нята 

1 2 3 4 5 6 
      

 
6.2.6.  Розрахунок площ виробничих приміщень* 
 
Для компонування виробничого корпусу, що проектується, необхідно 

визначити площі його виробничих і допоміжних приміщень.  
Для розрахунку площ необхідно визначити продуктивність підприємс тва 

в приведених тонах. 
Площа виробничих та складських приміщень повинна бути такою, щоб на 

ній можна було вільно розташувати необхідне для виробничого процесу 
устаткування з урахуванням вимог до його роботи, обслуговування та 
санітарних норм.  

Визначивши загальну площу будівлі, обґрунтовують кількість поверхів,  
висоту поверхів, габарити будівлі, сітку колон і т. ін.  
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Таблиця 6.6 – Розрахунок продуктивності підприємства у приведених тонах 
 

Продуктивність Найменування 
ковбасних виробів 

кг т 

К, коефіцієнт 
перерахунку 

фізичних тон в 
приведені 

Продуктив- 
ніс ть в 

приведених 
тонах, 

т.пр 
1 2 3 4 5 

     
 
 
Таблиця 6.7 – Розрахунок площ 

 
6.2.7.  Розрахунок витрат води, холоду, пару, електроенергії* 
 
Розрахунки енерговитрат виконують тільки на технологічні цілі за 

укрупненими показниками на 1 т сировини, готової продукції, на 1 голову 
худоби або за нормами витрат на окремі апарати з урахуванням тривалості їх 
роботи.  

 
Таблиця 6.8 – Розрахунок витрат води, пари, холоду та енерговитрат 

 
Вода, м Пара, МДж Холод, Дж І т д 

Назва 
продукції 

Потуж-
ність, т норма потре-

ба норма потре-
ба норма потре-

ба 
  

          
          

 
6.2.8.  Проектування та організація роботи технологічної лінії  
 

В цьому розділі слід описати основні вимоги до організації виробничого 
процесу виробництва визначеної групи продукції з наданням відомос тей про 
техніку поетапної подачі сировини, транспортуючі прис трої (стрічковий,  
скребковий транспортер, насос, передувний бак, спуск, підвісні конвеєри, візки 
і т. ін), способи передачі допоміжних матеріалів, тари із зазначенням 
характеристик транспортних засобів. 

Норми площ  
Приміщення Потужніс ть на 1 

приведену тону, 
м2 

На n т,  м2 

Робоча площа 
1 2 5 
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Технологічний процес повинен відповідати основним вимогам, та 
забезпечувати: 

– комплексну переробку сировини та відходів; 
– найкоротші шляхи переміщення сировини; 
– відсутніс ть перехрещування сировини і готової продукції; 
– можливість змін, розширювання чи доповнення технологічних схем; 
– випуск продукції високої якості з мінімальними витратами; 
– чітке виділення «чис тих» і «брудних» зон. 

Технологію виробництва конкретної групи продукції описують від 
початку технологічного процесу до одержання кінцевого результату, але 
докладно висвітлюють лише операції, які здійснюються у відділеннях або 
цехах, згідно завдання на дипломний проект.  

Доцільно опис організації технологічного процесу узгоджувати з 
графічною частиною проекту, даючи посилання на номера лис тів і 
специфікацію обладнання, яке запроектоване для здійснення даного 
технологічного процесу. Однотипному технологічному обладнанню, що мають 
різне функціональне призначення, присвоюють різні номера. 

 
6.2.9.  Контроль та управління якістю продукції 
 

Головною метою контролю на підприємствах м’ясної промисловості є  
раціональна організація технологічного процесу, яка забезпечує випуск 
високоякісної та безпечної продукції з мінімальними технологічними втратами 
в відповіднос ті до вимог діючих державних стандартів, технічних умов і 
технологічних інс трукцій.  

Виробничий контроль включає: 
–  контроль сировини і допоміжних матеріалів; 
–  контроль технологічних процесів;  
–  контроль якості готової продукції. 
В цьому розділі слід зазначити основні задачі і основні функції 

підрозділів, що відповідають за виробничий контроль, організацію роботи 
виробничої лабораторії, відзначити процедуру здійснення контролю за роботою 
основних цехів підприємства, надати штатний розклад виробничої лабораторії 
та функціональні обов’язки співробітників, а також описати вимоги до 
приміщень лабораторії.  

Крім того слід передбачити організацію комплексної системи управління 
та безпечнос ті якості продукції (КСУЯП). При описанні організації КСУЯП 
необхідно викласти відомості про основні задачі системи управління якістю 
продукції. Навести організаційно-технічну структуру ISO (Міжнародної 
організація зі стандартизації) та НАССР (Аналіз небезпечних чинників і 
критичних точок контролю), надати перелік робіт і заходів, які проводяться в 
підприємс тві, що проектується по поліпшенню якості продукції. 

Схема контролю якості сировини, технологічного процесу і якості готової 
продукції надають у вигляді таблиці 6.9. 
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Таблиця 6.9 –  Схема контролю параметрів стадій за ходом технологічного 
процесу 

Стадія 
технологіч-

ного процесу 

Об’єкт 
контролю 

Точка 
контролю 

 і параметр, 
що контро-

люється 

Значення 
параметру 

Періодич- 
ність 

контролю 

Метод 
контролю 

Норматив на 
документа-

ція 

       
       

 
6.3.  Безпечність технології або функціонування підприємства  
 

При проектуванні технологічної лінії слід передбачити заходи, які 
забезпечують мінімальний викид забруднюючих речовин. Заходи з екологічної 
роботи технологічної лінії повинні включати такі напрями:  

– організація безвідходного виробництва; 
– скорочення і ліквідація шкідливих викидів; 
– утилізація або очистка забруднень, що уловлені; 
– заміна токсичних речовин, які застосовуються на виробництві, очистка 

стічних вод. 
В пояснювальній записці до дипломної кваліфікаційної роботи необхідно 

надати: 
–  перелік основних джерел забруднення з вказівкою складу і кількості 

забруднюючих речовин (викиди в атмосферу, водовідведення, тверді відходи); 
–  комплекс заходів зі скорочення кількості шкідливих викидів; 
–  заходи щодо забезпечення охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємс тві. 
 

6.4.  Висновки за роботою 
 
У цій частині ДКР оцінюється результат роботи за кожним розділом 

роботи з наданням конкретних результатів отриманих в процесі розробки 
структурних елементів. 

За наявністю відповідних розробок дається оцінка завершеної роботи: 
отриманням певних результатів:  

–  розробкою нової технології; 
– розробкою технологічної документації (НД), режимів і регламентів; 
–  удосконаленням технологічного процесу; 
–  впровадженням нових форм проведення технологічного процесу та 

організації виробництва і т.ін. 
Якщо пропозиції автора роботи прийняті до впровадження, додається акт 

впровадження. 
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6.5.  Оформлення переліку посилань 
 
Список літературних джерел, що використовуються в дипломному 

проекті і на які є посилання в тексті записки, приводять в кінці тексту записки, 
починаючи з нової сторінки. 

В перелік посилань, що викорис товуються при оформленні списку 
літератури включають всі літературні джерела що були викорис тані при роботі 
над дипломним проектом.  

Оформлення списку літератури проводять у відповідності до ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 Сис тема стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.  
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). 

Літературні джерела в переліку посилань подають у порядку, за яким 
вони вперше згадуються в тексті, або в алфавітному порядку. 

Приклади оформлення бібліографічного опису надано в додатку Г. 
 

6.6.  Додатки 
У додатки виносять таблиці специфікації устаткування, експлікація 

приміщень, апаратурно-технологічні схеми та схеми технохімічного контролю, 
результати інноваційного розділу в таблицях, графіках або рисунках, проекти ТУ, 
ТІ та ін. 

 
 

7. ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ ТЕКСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 

Нумерація сторінок письмової роботи. Сторінки письмової роботи слід 
нумерувати арабським цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж 
усього тексту роботи.  

Титульний аркуш, реферат та завдання включають до загальної нумерації 
сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші, завданні, листі-
замовлені не проставляють, але враховують у загальну кількість сторінок. 

Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих с торінках, включають до 
загальної нумерації сторінок роботи. 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Розділи, 
підрозділи, пункти, підпункти письмової роботи слід нумерувати арабськими 
цифрами. 

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті 
письмової роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки. 

Наприклад: 
1, 2, 3 і т.ін. 
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.  

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 
підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не 
ставлять. 
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Наприклад: 
1.1, 1.2 і т.ін. 
Наприклад: 
2.1 Розділ другий, підрозділ перший. 
Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера 
пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового 
номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не 
ставлять. 

Наприклад: 
1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 і т.ін. 
 

Ілюстрації. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки 
тощо) слід розміщувати у роботі безпосередньо після текс ту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній с торінці. На всі ілюс трації мають бути 
посилання по тексту роботи. Якщо ілюстрації створені не автором, необхідно 
при поданні їх у тексті роботи дотримуватись вимог чинного законодавства про 
авторські права. 

Ілюстрації, які розміщуються у письмовій роботі, мають відповідати 
вимогам ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие 
требования к программным документам, ГОСТ 2.601:2006 Єдина система 
конструкторскої документації. Експлутаційні документи. 

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією і 
позначають словом «Рисунок __». Назву ілюстрації вирівнюють по центру. 

За необхіднос ті під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані 
(підрисунковий текст), який розміщують між ілюстрацією та її назвою. 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 
в межах розділу, за винятком ілюс трацій, наведених у додатках. Номер 
ілюс трації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації,  
відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього 
розділу. 

Відс тань між текстом та ілюстрацією, між ілюс трацією та назвою 
рисунку, між назвою рисунку та подальшим текс том має бути не менше 15…20 
мм – одинарний міжрядковий інтервал. 

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, її можна переносити на 
інші с торінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій с торінці, пояснювальні 
дані – на кожній сторінці, і під ними позначають: «Рисунок __, аркуш ___». 

 
Наприклад: 

одинарний міжрядковий інтервал  
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Рисунок 7.1 – Сегментація виробників м’ясних напівфабрикатів 
 
Графіки та діаграми для зображення функціональних залежностей 

дозволяється виконувати з нанесенням шкал значень величин або без них.  
Шкали на координатні осі можуть бути нанесені координатною сіткою,  
розподільчими штрихами або їх сполученням. 

Графіки, що виражають якісні залежнос ті, зображують у прямокутних 
координатах на площині, обмеженої осями координат без шкал значень 
величини. Осі координат закінчують стрілками, що вказують напрямок 
зростання значень величин. Незалежну змінну відкладають по горизонтальній 
осі (вісь абсцис). В полярній системі координат початок відліку кутів повинно 
знаходитися на горизонтальній або вертикальній осі. 

На графіках, що виражають кількісні залежності (експериментальні або 
розрахункові), повинна бути координатна сітка. Стрілки на осях координат в 
цьому випадку ставити не прийнято. Цифри мають нижче осі абсцис і лівіше осі 
ординат, одиниці вимірювання фізичних величин вказують по одній лінії з  
цифрами. Позначення змінних призводять по іншу сторону осі. 

На одній координатній сітці допустимо зображувати дві або більше 
функціональних залежностей, виділяючи їх лініями різних типів або різного 
кольору. 

Лінії функціональної залежності відображаються суцільною лінією 
подвоєної товщини. В разі розташування на одному графіку кількох 
функціональних залежностей дозволяється відображати ці залежності лініями 
різних типів. 

Приклад зображення графіку наведено на рис. 7.2. 
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Рисунок 7.2 – Залежність в’язкості модельних систем «фарш-альгінат натрію-

вода» від концентрації альгінату натрію 
 
До ілюстративного матеріалу письмових робіт студентів входять не 

тільки графіки та діаграми, але і різні види схем, наприклад, технологічні,  
функціональні, принципові тощо. 

Схеми, які розміщують по тексту виконують на лис тах формату основної 
роботи і позначають відповідно до вимог, що пред’являються до рисунків. 

Схеми виконують без дотримання масштабу. 
Графічне розташування елементів і лінії, що їх з’єднують, розташовують 

таким чином, щоб забезпечити найкраще уявлення про структуру об’єкту. Лінії 
зв’язку повинні складатися з горизонтальних і вертикальних відрізків і мати 
найменшу кількість зламів і перетинів.  

Кожна схема повинна мати назву, яка визначається назвою її виду і типу. 
Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.  

Розміщувати таблицю слід безпосередньо після тексту, в якому її згадують 
вперше, або на наступній сторінці. Таблиця має бути компактною та наочною. 

Кожна таблиця повинна мати назву (тематичний заголовок), яку 
розміщують над таблицею, друкують вирівнюючи по ширині. 

Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої великої) і 
вміщують над лівим верхнім кутом таблиці без абзацного відступу. Назва має 
бути стислою і відбивати зміст таблиці. Назву таблиці не підкреслюють. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 
межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера 
таблиці, відокремлених крапкою. 

Наприклад: 
Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. 
Приклад оформлення таблиць наведено на рис. 7.3. 
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Таблиця 2.1 – Назва таблиці 
 

 
 

  

 
 

   

1 2 3 4 5 
     
     
     

 
 

 
 

Рисунок 7.3 – Приклад оформлення цифрового матеріалу у вигляді 
таблиць 

 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату с торінки,  
таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або 
поруч, або переносячи час тину таблиці на нас тупну сторінку, повторюючи в 
кожній частині таблиці її головку і боковик. 

При поділі таблиці на час тини допускається її головку або боковик 
заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими 
цифрами у першій час тині таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з 
малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. 

У разі перенесення таблиці на іншу с торінку над подальшими частинами 
пишеться: «Продовження таблиці ___» або «Закінчення таблиці___» із  
зазначенням номера таблиці. Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її 
продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню 
горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, проводять. 
 

Закінчення таблиці 2.1 
 

1 2 3 
 Mg 25 16,4 
 Na 270 275 

8. Мікроелементи, мкг 1970 1510 
 Залізо 3,0 3,0 
 Йод 1,6 2,0 
 Марганець 176 206 

 
Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у письмовій роботи з 

зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони 
розміщені. 

Рядки 
(горизонтальні 
рядки) 

Головка 

Заголовки 
граф 

Підзаголовки 
граф 

Боковик (графа 
для заголовків 

рядків) 

Графи (колонки) 
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Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на 
технічну документацію. 

 

Переліки. Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів 
або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. 

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української 
абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації). 

Для подальшої деталізації переліку слід викорис товувати арабські цифри 
з дужкою (другий рівень деталізації). 

Наприклад: 
а) форма і розмір клітин; 
б) живий склад клітин: 

1) частини клітин; 
2) неживі включення протоплас тин; 

в) утворення тканини. 
Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з 

абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування 
переліків першого рівня. 

 

Формули та рівняння. Формули в роботі (якщо їх більше одної)  
нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і 
порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери 
формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в 
круглих дужках, наприклад: (3.1) – перша формула третього розділу або (А.1) – 
перша формула додатка А.  

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-
орфографічних правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі 
мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування,  
розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих 
формул.  

Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених 
від текс ту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і 
нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині 
рядків тексту. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба 
подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у 
формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з  
нового рядка. Перший рядок пояснення починають з і слова «де» без двокрапки. 
Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче 
кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.  

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після 
знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (×) і ділення (:). 
Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші 
нумерувати не рекомендується.  

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках 
біля правого берега сторінки. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, 
переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні 
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вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то 
номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти 
основного рядка формули.  

Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски 
формули. Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних 
фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке 
знаходиться в середині групи формул і звернене в сторону номера. Загальне 
правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як 
його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними 
розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку перед 
формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у 
тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова 
тексту, що передує формулі.  

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не 
відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за 
формулою до її номера. Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять 
всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як 
визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.  

Посилання на формули вказують таким чином: «...у формулі (2.1)». 
Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 
Під час написання роботи студент повинен давати посилання на джерела,  

матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і 
висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких 
присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і 
перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають 
необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову 
тексту, обсяг.  

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання 
можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не 
включено до останнього видання. Якщо використовують відомості, матеріали з  
монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді 
в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць,  
формул з джерела, на яке дано посилання в роботі. Посилання в тексті на 
джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним 
двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1–7]...».  

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на складову частину 
або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у 
виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному 
опису за переліком посилань.  

Бібліографічний опис списку використаних джерел у роботі має 
оформлятися за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний  запис.  Бібліографічний  
опис.  Загальні  вимоги  та правила складання» (додаток Д) або ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення 
та правила складання» – з урахуванням таких особливостей: у заголовку 
бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох авторів, 
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при цьому імена цих авторів у бібліографічному описі у відомостях про 
відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють; за потреби у 
заголовку бібліографічного запису позатекстового посилання можна зазначати 
більше ніж три імені авторів; заміс ть знака «крапка й тире» («. – »), який 
розділяє зони бібліографічного опису, в бібліографічному посиланні 
рекомендовано застосовувати знак «крапка» (при цьому в межах одного 
документа застосування в бібліографічних посиланнях розділових знаків 
уніфіковують); відомості, запозичені не з титульної с торінки документа,  
дозволено не брати у квадратні дужки; після назви дозволено не зазначати 
загального позначення матеріалу («Текст», «Електронний ресурс» тощо); у 
складі вихідних даних дозволено не подавати найменування (ім’я)  видавця; у 
складі відомостей про фізичну характерис тику документа можна зазначати або 
його загальний обсяг (наприклад: 285 с.), або номер сторінки, на якій подано 
об’єкт посилання (наприклад:  С.  19); дозволено не наводити відомос тей про 
серію та Міжнародний стандартний номер (ISBN, ISMN, ISSN). 

Бібліографічний опис викорис таного джерела може обмежуватися 
обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього 
джерела. 

Додатки. Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її 
сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожний 
такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати 
заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично 
відносно тексту с торінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з  
першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає 
додаток.  

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 
абетки, за винятком літер  Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток 
Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.  

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 
підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним 
номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий 
розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.  

 
Перелік умовних позначень, символів одиниць, скорочень і термінів. 

Усі прийняті у роботі мало поширені умовні позначення, символи, одиниці,  
скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо 
після змісту, починаючи з нової сторінки. 

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті роботи 
наводять їх розшифровку. 

При скороченні слів і найменувань спочатку приводять скорочену їх 
назву, а потім повне слово або найменування. Перелік повинен 
розташовуватись стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні 
позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну 
розшифровку. 
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Наприклад: 
СМВ – структурно-механічні властивості. 
НД – нормативна документація. 
При необхідності застосування умовних позначень, зображень або знаків,  

не встановлених с тандартами, що діють, їх слід пояснювати в тексті або в 
переліку позначень. 

В тексті, за винятком формул, не дозволяється: 
 використання математичного знака «-» перед негативними значеннями 

величин (слід писати «мінус»); 
 застосування індексів стандартів «ГОСТ», «ДСТУ» без реєстраційного 

номера (наприклад, не можна писати: «ГОСТом передбачається», слід вказати 
номер стандарту); 

 скорочення найменування одиниць фізичних величин, якщо вони 
вживаються без цифр (окрім як в таблицях і при розшифровках літерних 
позначень у формулах); 

 математичні знаки ( ,   , = ,   ,   , %, №) без відповідних числових 
величин. 

Написання позначень одиниць фізичних величин. У документі слід 
застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин, їх найменування і 
позначення відповідно до вимог ДСТУ 3582.2-97 [18]. 

Застосування в письмових роботах різних систем позначень одиниць 
фізичних величин не допускається. 

При необхідності застосування інших одиниць фізичних величин,  
спочатку указують стандартизовані одиниці, а потім в дужках указують 
одиниці систем, що раніше застосовувалися. 

Наприклад: 
600 с (10 хвилин) і тому подібне. 
У тексті документа числові значення величин з позначенням одиниць 

фізичних величин і одиниць рахунку слід писати цифрами, а числа без  
позначення одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від одиниці до 
дев’яти – словами. 

Наприклад: 
Провести випробування семи зразків. Відібрати 27 зразків для 

випробування і так далі. 
Якщо в тексті документа приводять діапазон числових значень фізичної 

величини, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то 
позначення одиниці фізичної величини указується після останнього числового 
значення діапазону. 

Наприклад: 
Від 45 до 75 г. 
Від 20 до 100 кг. 
Від плюс 20 до плюс 150ºС. 
Неприпустимо відокремлювати одиницю фізичної величини від 

числового значення (переносити їх на інші рядки або сторінки). 
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Приводячи найбільші або найменші значення величин, слід застосовувати 
словосполучення «повинно бути не більш (не менше)». 

Приводячи допус тимі відхилення від вказаних норм і вимог, слід 
застосовувати словосполучення «не повинно бути більш (менш)». 

Наприклад: 
Масова частка вологи і летючих речовин повинна бути не більше 0,15%. 
Округлення числових значень фізичних величин, що характеризують 

якість продукції для виробів одного найменування, повинне бути однаковим: до 
другого, до третього або до четвертого десяткового знаку. 

У інтервалі, що охоплює ряд чисел, між крайніми числами ряду ставиться 
багатокрапка. 

Наприклад: 
Температура фаршу повинна бути 10…12°С. 
 

Додатки. Додатки розміщують після основної частини роботи. У 
додатках вміщують матеріал, який: 

 є необхідним для повноти письмової роботи, але включення його до 
основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу; 

 не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через 
великий обсяг або способи відтворення; 

 може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для 
фахівців даної галузі. 

У додатки можуть бути включені: 
 додаткові ілюстрації або таблиці; 
 матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму 

подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій,  
мікрофіші; проміжні математичні докази, формули, розрахунки; протоколи 
випробувань та дегустацій; акти відпрацювань; методики, та ін.); 

 опис нової апаратури і приладів, які викорис товувались під час 
проведення експерименту, вимірів та випробувань. 

Додатки слід оформлювати як продовження письмової роботи на її 
наступних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в 
порядку появи посилань на них у тексті. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний 
такий додаток повинен починатися з нової сторінки. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з 
першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 
заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово 
«Додаток А» і велика літера, що позначає додаток. 

Наприклад: 
Додаток А 

Розрахунок сировини 
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Якщо додаток (додатки) оформлюють окремою частиною письмової 
роботи, такий додаток повинен мати титульний аркуш, у якому подають всі 
дані за п. 1.1.1. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 
абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток 
Б і т.ін. 

Один додаток позначається як додаток А. 
Додатки повинні мати спільну з рештою письмової роботи наскрізну 

нумерацію сторінок. 
Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід 

нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок 
додатку Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – перша 
формула додатку А. 

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне 
рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1). 

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння 
рекомендується писати: «...на рисунку А.2...», «...на рисунку А.1...» – якщо 
рисунок єдиний у додатку А; «...в таблиці Б.3...», або «...в табл. Б.3...»; «...за 
формулою (В.1)...», «у рівнянні (Г.2)». 

Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися незалежно 
від тих, які цитують в основній частині роботи, і повинні бути перелічені 
наприкінці кожного додатку в переліку посилань. Форма цитування, правила 
складання переліку посилань і виносок повинні бути аналогічними прийнятим у 
основній час тині роботи. Перед номером цитати і відповідним номером у 
переліку посилань і виносках ставлять позначення додатку [5]. 

Якщо у письмовій роботі як додаток використовується документ, що має 
самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документу даного 
виду, його копію вміщують у роботі без змін в оригіналі. Перед копією 
документу вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК 
___» і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша 
проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документу 
нумерують, продовжуючи наскрізну нумерації сторінок письмової роботи (не 
займаючи власної нумерації сторінок документа). 
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ДОДАТОК А 
РЕКОМЕНДОВАНІ НАПРЯМИ В ТЕМАТИЦІ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ 

 
Інноваційний напрям 

1. Розробка (або) удосконалення технології виробництва _________ та 
проект технологічної лінії з виробництва__________потужністю______ т за зміну. 

2. Розробка технології нової конкурентноздатної продукції _________ та 
проект технологічної лінії з виробництва __________ потужніс тю___ т за зміну. 

3. Наукове обґрунтування технології нової конкурентноздатної продукції            
та проект технологічної лінії з виробництва _______ потужніс тю____ т за зміну. 

4. Удосконалення рецептурного складу і технологічного процесу 
виробництва м’ясних  виробів та проект технологічної лінії з виробництва 
_____________ потужністю ______ т за зміну. 

5. Вивчення споживчих і функціональних властивостей сировини 
рослинного і тваринного походження вітчизняного і закордонного виробництва 
та проект технологічної лінії з виробництва _________потужністю _________ т 
за зміну. 

6. Оптимізація технологічних процесів виробництва посічених виробів з  
м’яса ______ та проект технологічної лінії з виробництва __________         
потужністю                      т за зміну. 

7. Технологічне забезпечення якості м’ясної продукції та проект 
технологічної лінії з виробництва ___________ потужніс тю _______ т за зміну. 

8. Вивчення споживчих і функціональних властивостей харчових добавок 
вітчизняного і закордонного виробництва в технології м’ясних виробів  та 
проект технологічної лінії з виробництва               потужністю         __ т за зміну. 

9. Технологічне обґрунтування рецептурного складу і технологічних  
процесів виробництва напівфабрикатів високого ступеня готовності та проект 
технологічної лінії з виробництва ___________ потужніс тю ______ т за зміну. 

10. Розробка проекту нормативної та технологічної документації на 
______та проект технологічної лінії з виробництва ______потужністю _____ т 
м’яса на кістках. 

Проектно-технологічний напрям 
1. Проект ковбасного цеху потужніс тю      т готової продукції за зміну. 

Аналіз та розробка технологій ковбасних виробів з використанням добавок  
рослинного походження. 

2. Проект спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних охолоджених 
напівфабрикатів потужністю     т продукції за зміну. Перспективи використання 
екструдованої зернової сировини в технології м’ясних продуктів. 

3. Проект реконструкція нежилих приміщень у ковбасний цех  
потужністю      т готової продукції за зміну. Шляхи використання соєвого 
ізоляту у технології ковбасних виробів. 

4. Проект спеціалізованого цеху з виробництва заморожених 
напівфабрикатів в тіс ті потужністю      т продукції за зміну. Удосконалення 
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метрологічного забезпечення та метрологічних підходів у формуванні якості та 
безпеки заморожених напівфабрикатів. 

5. Проект цеху забою худоби і розробки туш потужністю         т м’яса на 
кістках. ААннаалл іізз   сс ууччаасс нниихх  ммееттооддіівв  ззааббооюю  .. 

6. Проект цеху по виробництву фаршевих напівфабрикатів потужніс тю      
т за зміну. Використання БАД для функціональних м’ясних продуктів. 

7. Проект м’ясопереробного підприємства по виробництву      т виробів за 
зміну. Удосконалення методів контролю якості сировини та готової продукції. 

8. Проект підприємства потужністю   т м’ясних виробів за зміну. 
Удосконалення програмного забезпечення технологічного процесу або окремих 
стадій м’ясопереробного виробництва. 

9. Проект приватного підприємства по виробництву ковбасних виробів 
потужністю     т за зміну. Наукове обґрунтування ролі окремих технологічних 
факторів у виробництві варених ковбас. 

10. Проект ковбасного цеху потужністю   виробів за зміну з 
холодильником на      т м’яса на кісках. Стан проблеми фальсифікації 
сировинного складу м’ясних виробів.    
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ДОДАТОК Б 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО АРКУША  

ДИПЛОМНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

 
Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу 

 
Кафедра технології м’яса 

 
 

 
Допущено до захисту в ЕК 
Директор ННІХТБ 
к.т.н., доц. Серік М.Л. 
____________________________ 

 Допущено до захисту в ЕК 
Зав. кафедри технології м’яса 
д.т.н., проф. Янчева М.О. 
_____________________________ 

«____» _______________  20   р.  «____» _______________  20   р. 
 

 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до дипломної  роботи 

 
 

бакалавра 
 (освітній ступінь) 

 

на тему____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Виконав: студент ___ курсу, групи _______, 
спеціальнос ті 181 «Харчові технології»,  
спеціалізації  «Технології харчових продуктів 
тваринного походження» 
                       (шифр і назва  спеціальності, спеціалізації) 
 
___________________________________________________________________ 
                                                 (прізвище та ініціали) 
Керівник ______________________________ 
                                                  (прізвище та ініціали) 
Рецензент ______________________________ 
                                                  (прізвище та ініціали) 

 
 

Харків – 20__ рік 
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ДОДАТОК В 

ЗРАЗОК ЛИСТА ВІД УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВА 
НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

ЗА ЗАЯВКОЮ 
 
 

Штамп 
 

Ректорові Харківського державного 
університету харчування та торгівлі 
проф. Черевку О.І. 

 
 
Адмініс трація ________________________________________________________  

(назва установи, організації, підприємства) 
просить Вас надати можливіс ть студентові Вашого  університету Навчально-
наукового інс титуту харчових технології та бізнесу групи_____ 
____________________________________________________________________, 

(прізвище, ім`я та по-батькові) 
який  навчається  за  спеціальніс тю  181  «Харчові  технології» (спеціалізація 
«Технології харчових продуктів тваринного походження»»),  виконати  
дипломну кваліфікаційну роботу на тему 
«__________________________________________________________________». 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 

(посада)                                            (підпис)                                                  (ініціали, прізвище) 
МП 
«____»___________20__ р. 
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ДОДАТОК Г 
ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ  

 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
 
Інститут   Навчально-науковий інс титут харчових технологій та бізнесу   
Кафедра  технології м’яса 
Освітній ступінь бакалавр 
Спеціальніс ть 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Технології харчових 
продуктів тваринного походження») 
                                                        (шифр і назва)                                              
                                                                                                   

ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                             Завідувач кафедри проф. Янчева М.О. 

                                                                                                   “____” _______________20___року 
 

 
З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА ДИПЛОМНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 
 

 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема проекту (роботи)    Характерис тика і аналіз класифікаційних_________ 
ознак сирокопчених ковбас та проект технологічної лінії з виробництва 
сирокопчених ковбас потужністю 1,5 т. за зміну                                                      
керівник проекту (роботи)   _________________________________________________ 
                                                             ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
затверджені наказом вищого навчального закладу від «            »              р. №  
2. Строк подання студентом проекту (роботи) __________________________ 
3. Вихідні дані до проекту (роботи)_____________________________________ 
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 
потрібно розробити) Вступ. 1. Інноваційний розділ. 1.1  Огляд літератури. 1.2 
Предмет, об’єкт, матеріали, методи та організація постановки досліджень. 1.3  
Результати досліджень та їх обговорення. Висновки за розділом. 2. Проектно-
технологічний розділ. 2.1  Вибір та обґрунтування асортименту продукції. 2.2  Аналіз 
та вибір технологічних схем. 2.3  Розрахунок сировини, готової продукції, допоміжних 
матеріалів та тари. 2.4  Розрахунок та добір технологічного обладнання. 2.5 
Розрахунок та добір робочої сили. 2.6  Розрахунок площ функціональних груп 
приміщень. 2.7  Розрахунок витрат води, холоду, пару, електроенергії. 2.8  
Проектування та організація роботи підприємства або технологічної лінії. 2.9  
Контроль якості та безпечності продукції. 3. Безпечність технології або 
функціонування підприємства. Висновки за розділом. Висновки. Перелік посилань. 
Додатки 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 
креслень) План підприємства з розташуванням обладнання – 1.  Апаратурно-
технологічна схема виробництва продукції – 1. Зведена таблиця технологічного 
обладнання - 1. Результати інноваційних пропозицій – 3–5.  



 

47 
 

 
 
6. Консультанти розділів проекту (роботи) 

Підпис, дата 
Розділ Прізвище, ініціали та посада  

консультанта завдання 
видав 

завдання 
прийняв 

Розділ 1    
Розділ 2    
Розділ 3    
    
    
    
    

 
7. Дата видачі завдання  
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Назва етапів дипломного  
проекту (роботи) 

Строк  виконання 
етапів проекту 

( роботи ) 

Примітка 

1 Вс туп.  
Інноваційний розділ 

  

2 Проекто-технологічний розділ   
 Модульний контроль виконання проекту   

3 Безпечність технології або функціонування 
підприємс тва 

  

 Висновки   
 Оформлення проекту   
 Нормо контроль та передзахист проекту   
 Зовнішня рецензія   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент                                                                                       _________________ 
                                                                                                                                                                        (прізвище та ініціали) 
 
Керівник проекту (роботи)                                                    __________________ 
                                                                                                                                                           (прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК Д 
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ВІЗУАЛЬНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ДОПОВІДІ 

ДО ДИПЛОМНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  
 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

 
Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу 

 
 

Кафедра технології м’яса  
 
 
 
 

ВІЗУАЛЬНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ДОПОВІДІ 
до дипломної кваліфікаційної роботи 

освітнього ступеня бакалавр  
 

на тему «_____________________________________________________» 
 

Виконав(ла) студент(ка) __ курсу НН ІХТБ групи  __,  
спеціальнос ті 181 «Харчові технології», спеціалізації 
«Технології харчових продуктів тваринного 
походження» 
_____________________________________________ 

(прізвище та ініціали студента) 
Керівник_______________________________________ 
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ДОДАТОК Е 
ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ  

СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

 
Приклад оформлення переліку посилань 

 
Книги 
Один автор 
1.  Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. 
Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела хрис тиянського 
Сходу. Золотий вік патрис тики IV–V ст.; № 14). 
Два автори 
1.  Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : 
іс торія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 
2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; 
вип. 1). 
Три автори 
1.  Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 
завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., 
Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : 
Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с. 
 Чотири автори 
1.  Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / 
[Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : 
НДІ «Украгропромпродуктивніс ть», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліс та 
АПК. Економічні нормативи). 
П’ять і більше авторів 
1.  Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. 
и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-є изд.]. – X. : Гуманитар. центр, 2007. – 
510 с. 
Без автора 
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту 
В. Клос]. – К. : Грані–Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 
 
Багатотомний документ 
1.  Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. 
Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – 
(Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573, [1] с. 
Матеріали конференцій, з’їздів 
1.  Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового 
комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь 
України і аграрна реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр.  
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політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – X. : Харк. держ. аграр. 
ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 
Стандарти 
1.  Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та 
огляд (І5О 7000:2004, ЮТ) : ДСТУ ІЗО 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – 
К. : Держспоживс тандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний 
стандарт України). 
Бібліографічні показчики 
1.  Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, 
захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету 
фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології,  
2007. – 74 с. 
Дисертації 
1.  Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... доктора 
фіз. мат., наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 
 Автореферати дисертацій 
1.  Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 
органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. 
– Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 
 
Авторські свідоцтва 
1.  А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройс тво для захвата 
неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). 
– № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 
 Патенти 
1.  Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 и 13/00. 
Приемопередающее ус тройс тво / Чугаева В.  И. ; заявитель и 
патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; 
заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.). 
Електронні ресурси 
1.  Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, 
В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. 
– (Бібліотека с тудента-медика) – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – 
Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-
2000. – Назва з контейнера. 
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ДОДАТОК Ж 
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ РАМОК ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

ТА СПЕЦИФІКАЦІЇ 
 

ПЕРШИЙ ЛИСТ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

Керівн.
Разраб.

Консул.
Н.контр
Зав. каф.

Літер. Аркуш Аркушів
Зм. Арк. № докум. Підп. Дата

(1) (3)

(2)

(4) (5)

(6)

(7) (8) (9)

(10) (11) (12) (13) (14)

20

5

5

7 10 23 15 10

5 5 5 15 20

5
5

70

8х
5=
40

5

 
 

(1) – Назва розділу дипломної кваліфікаційної роботи; 
(2) – ДКР.ТМ.ПЗ.ТМ - ___. ___ (см. розділ 4).    
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НАСТУПНІ ЛИСТИ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

Арк.

Зм. Арк. №докум. Підп. Дата

5

20
5

5

7 10 23 15 10

5х
3=
15

10

7(2)
(4)

(10 ) (11) (12) (13) (14)

 
 
 

 (2) – Назва розділу дипломної кваліфікаційної роботи 
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ПЕРШИЙ ЛИСТ СПЕЦИФІКАЦІЇ 

20
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5

40
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6 6 8 70 63 10 22
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НАСТУПНІ ЛИСТИ СПЕЦИФІКАЦІЇ 
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Навчальне електронне видання  
комбінованого використання 

Можна використовувати в локальному та мережному режимах 
 

 
 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Методичні вказівки  

для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»  
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