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Примітки: 
1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

“Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання”. 

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та 
факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи 
обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні 
відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому 
описі. 

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і 
використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації. 

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, 
необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду 
публікації. 
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2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. 
7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське 

письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : 
(нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола 
Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291. 

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний 
для проектирования технологии взрывной штамповки / 
В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // 
Современное состояние использования импульсных 
источников энергии в промышленности : междунар. 
науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 
2007. — С. 33. 

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, 
принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік 
Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець 
XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — 
Розд. 3. — С. 137—202. 

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 студента-медика) 
— 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. 
вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; 
MS Word 97-2000.— Назва з контейнера. 

2. Розподіл населення найбільш численних 
національностей за статтю та віком, шлюбним станом, 
мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний 
ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / 
Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — 
К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис 
населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 
Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з 
титул. екрану. 

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : 
(підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) 
[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, 
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 
2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : 

     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
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2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек 
в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, 
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1. ОСНОВНІ НОРМАТИВНI ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ 
(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 
1.1. Загальні положення 

Методичні рекомендації розроблені на підставі положень 
Закону України „Про вищу освіту”, наказу Міністерства освіти 
України від 31.07.1998 р. № 285 „Про порядок розробки складових 
нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки 
фахівців з вищою освітою”, наказів МНС України від 09.12.2003 р. № 
481 „Про затвердження Положення про створення, організацію і 
роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у 
навчальних закладах МНС України” та від 22.07.04 р. № 336 
„Положення про організацію навчально-виховного процесу у вищих 
навчальних закладах”, інших нормативних актів МОН та МНС 
України, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів. 

 Захист дипломної (магістерської) роботи є складовою частиної 
державної атестації, що проводиться з метою встановлення 
відповідності рівня якості підготовки курсанта, студента чи слухача 
(далі – слухача) до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
освітньо-професійної програми за напрямом за спеціальністю 
підготовки. 

 
1.2. Мета магістерської та дипломної роботи 

  Магістерська та дипломна робота завершує підготовку магістра 
або спеціаліста в Університеті та показує його готовність вирішувати 
теоретичні та практичні завдання. Вона являє собою теоретичне 
(експериментальне) дослідження актуальної проблеми або розробку 
нової вдосконаленої технології чи системи управління.  
  Під час виконання магістерської та дипломної роботи слухачі 
розвивають навики використання набутих знань для прийняття рішень 
з проблем охорони навколишнього середовища та екологічної 
безпеки, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру з екологічними наслідками. 
  Магістерська та дипломна робота слухача зі спеціальності 
„Екологія та охорона навколишнього середовища” показує вміння: 
  - аналізувати і  використовувати методичну, нормативну, 
довідкову, наукову та патентну літературу та методи досліджень; 
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  - робити теоретичні узагальнення і практичні висновки, 
обґрунтовані пропозиції та рекомендації з удосконалення процесу в 
досліджуваній галузі; 
  - оформляти інформаційний матеріал.  
  Основна мета магістерської та дипломної роботи – оцінити 
готовність слухачів до прийняття самостійних рішень, їх 
обґрунтування та захисту. 
 

1.3. Керівництво та консультування магістерської та дипломної 
роботи 

  Написання магістерської та дипломної роботи здійснюється 
слухачем під керівництвом професора, доцента або інших 
досвідчених  науково-педагогічних працівників Університету. 
Керівник визначає питання, які підлягають вивченню, структуру 
роботи, терміни виконання етапів, вказує необхідну літературу та інші 
матеріали (звіти і документацію, отриману на підприємстві під час 
проходження практик, стажувань, під час науково-дослідної роботи 
студентів, тощо).  

 Консультантами призначають осіб науково-педагогічного 
складу суміжних кафедр, а також провідних фахівців підрозділів МНС 
України. Контроль консультування обов’язкових розділів 
покладається на завідувача кафедри. Прізвища консультантів 
вказують у завданні на магістерську та дипломну роботу. 
  Закріплення керівників для слухачів денної форми навчання за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та магістра проводиться 
до завершення теоретичного курсу навчання у першому семестрі; для 
слухачів відділення заочного навчання – під час складання сесії перед 
переведенням на випускний курс, залежно від терміну навчання. 

 
1.4. Термін виконання магістерської та дипломної роботи 

 На початку теоретичного навчання в другому (для слухачів 
факультету заочного навчання – в останньому) семестрі керівник 
видає слухачу завдання на дипломну (магістерської) роботу. 
  Для виконання дипломної  роботи спеціаліста навчальним 
планом відводиться 14 тижнів, які складаються з проходження 
стажування (4 тижні)  та безпосереднього виконання дипломної 
(магістерської) роботи  в Університеті (10 тижнів). 
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Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на 
устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : 
ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : 
Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — 
(Національний стандарт України). 

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 
— ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. 
— К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — 
(Національні стандарти України). 

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального 
та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-
020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 
61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — 
[Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт 
України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт 
України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — 
Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006—    . — (Серия 
"Нормативная база предприятия"). 
Т. 5. — 2007. — 264 с. 

       Т. 6. — 2007. — 277 с. 
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : 

каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — 
Львів : Новий час, 2003. — 160 с. 

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми 
: Унів. кн., 2003]. — 11 с. 

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по 
фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк 
: Лебедь, 2005. — 228 с. 

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. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального 
права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду 
України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., 
Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 
2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 
2). 

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. 
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Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. 
наук 15.02.02, № 139876. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. 
— Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с. 

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-
довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у 
вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — 
К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. 
Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с. 

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. 
М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 
138 с. 

Атласи 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки 
в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. 
конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] 
; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та 
ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : 
Варта, 2006. — 217, [1] с. 

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних 
шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у 
процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. 
Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. 
— 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : 
Пороги, 2005. — 218 с. 

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. 
Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом 
на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. 
— К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека 
офіційних видань). 

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / 
упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ 
мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — 
(Нормативні директивні правові документи). 

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних 
пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових 
електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. 
— К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 
2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ 
Мінпаливенерго України. Інструкція). 
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  Для виконання магістерської роботи навчальним планом 
відводиться 16 тижнів, які складаються з проходження стажування (4 
тижні) та безпосереднього виконання магістерської роботи в 
Університеті (12 тижнів). 
  Щотижнево (а для слухачів заочного відділення – один раз на 2 
тижні) керівники оцінюють відсоток виконання роботи дипломником 
та надають відповідні дані до навчально-методичного відділу. 
 

1.5. Рецензування магістерських та дипломних робіт 
За місяць до початку захисту дипломних (магістерських) робіт 

кафедра призначає рецензентів.  
 Рецензентами можуть бути професори, доценти, старші 

викладачі інших ВНЗ, провідні фахівці МНС України та установ, 
пов’язаних з тематикою роботи. Рецензенти затверджуються першим 
проректором Університету. 

 За 10 діб до захисту дипломна (магістерська) робота разом з 
відгуком керівника (додаток №2) повинен бути поданий рецензенту 
для вивчення та підготовки рецензії. У рецензії повинні бути 
відображені питання актуальності теми, рівень розкриття питань 
завдання на дипломну (магістерську) роботу, позитивні сторони та 
недоліки роботи, оцінка рівня професійної підготовки слухача. У 
висновку надається оцінка, на яку заслуговує робота, та пропозиція 
щодо присвоєння кваліфікаційного рівня (додаток  №4). 

 Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи 
від її захисту. 
 

1.6. Попередній захист магістерських та дипломних робіт та 
допуск до захисту 

  Закінчена магістерська або дипломна робота подається 
слухачем керівнику з підписами консультантів та рецензією. Після 
перевірки документів керівник подає роботу начальнику кафедри для 
прийняття рішення про допуск до попереднього захисту.  

 Попередній захист магістерських та дипломних робіт на 
кафедрі проводять не пізніше, ніж за 5 діб до офіційного захисту, 
після чого завідувач кафедри допускає роботу до захисту у державній 
екзаменаційній комісії (додаток № 2). 
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 Якщо магістерську або дипломну роботу не було представлено 
на попередній захист і не отримано допуску завідувача кафедри, 
робота може бути допущена до захисту тільки після додаткової 
рецензії завідувача кафедри . 
  У випадку, коли магістерська та дипломна робота не 
підготовлена і завідувач кафедри не знаходить можливості допустити 
слухача до захисту, питання розглядається на позачерговому засіданні 
кафедри та матеріали подаються державній екзаменаційній комісії (не 
пізніше ніж за  добу до дня офіційного захисту). 
 

1.7. Захист магістерських та дипломних робіт 
  Не пізніше одного дня до початку захисту магістерських та 
дипломних робіт у державну комісію подають: 
- магістерську та дипломну роботу, зшиту у тверду обкладинку; 
- письмовий відгук керівника; 
- письмову рецензію на магістерську та дипломну роботу. 

Захист магістерських та дипломних робіт проводять на відкритому 
засіданні державної комісії за участю не менше, ніж половини її 
складу. Тривалість захисту однієї роботи не повинна перевищувати 20 
хвилин. Для розкриття змісту дипломної (магістерської) роботи 
слухачу надається не більше 10 хвилин. 

Результати захисту дипломних (магістерських) робіт оцінюють за 
4-х бальною системою. 
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Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 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. 
політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — 
Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 
167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. 
текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. 
/ Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та 
аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. 

3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 
червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 
2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ). 

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів 
конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / 
відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т 
пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — 
(Ресурс 2000). 

5. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. 
праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 
берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ 
податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. 
ДПС України, 2001. — 452 с. 

Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного 
повреждения материалов нейтронами источника ННЦ 
ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, 
управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., 
Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — 
(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. 
физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). 

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності 
твердих радіоактивних відходів гамма-методами / 
Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — 
Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 
2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т 
пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 

Депоновані 
наукові праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения / 
В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, 
Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в 
ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми 
исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. 
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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-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 
2007. — 510 с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-
метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей 
та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-
Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 
115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя 
молоді" : у 14 кн., кн. 13). 

 
Без автора 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря 
/ [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — 
(Грані світу). 

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : 
антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. 
— К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с. 

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

 
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] c. 

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — 
Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—    .— (Серия 
"Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 
с. 

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь 
врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : 
Астропринт, 2006 — (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; 
кн. 4). 

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная 
часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    
.—  Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. 

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. 
— Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-
документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 
т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 
1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 
2006. — 721, [2] с. 

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. 
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2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

  Тематика дипломних (магістерських) робіт повинна бути 
актуальною, відповідати сучасному рівню та перспективам розвитку 
науки та техніки, реальним задачам, які вирішують підрозділи МНС 
України. Теми дипломних (магістерських) робіт формують 
випускаючі кафедри Університету з урахуванням пропозицій 
підрозділів МНС України.  

Тематика дипломних робіт включає такі аспекти проблеми: 
1. Екологічний стан довкілля відповідного природно-

територіального комплексу (адміністративна область, 
адміністративний район, міська та промислово-міська 
агломерація, гірничопромисловий комплекс тощо). 

У контексті цієї проблематики студенти-дипломники або беруть на основі 
виконаних досліджень вирішення комплексної проблеми для відповідного об’єкта 
впливу на екологічний стан довкілля певного джерела забруднення (групи джерел); 
в межах якого розглядають усі екологічні функції природного середовища 
(ресурсну, ландшафтно-геохімічну, гідрогеологічну, геодинамічну, радіоекологічну 
та інші, включаючи рекреаційну, туристичну тощо), або розглядають окремі 
аспекти екологічних чинників у межах якогось одного напряму (наприклад, 
вивчення ландшафтно-геохімічних умов території, вивчення гідрогеологічних умов 
території вивчення інженерно-геодинамічних умов території тощо). 
2. Комплексне екологічне картування території регіону, області, 

району, міста, рекреаційної зони, заповідника, вільної 
економічної зони, ареалу впливу техногенного об'єкта та проект 
заходів для поліпшення сучасної екологічної ситуації. 

3. Оцінка природно-ресурсного потенціалу (мінерально-
сировинних, територіальних, земельних, водних, кліматичних та 
біологічних ресурсів) конкретної адміністративно-територіальної 
одиниці (області, району, міста або кількох областей регіону) з 
метою визначення природних передумов соціально-
економічного, екологічно зорієнтованого сталого розвитку тієї чи 
іншої території для збереження гармонійних відносин між 
природою, господарством і суспільством. 

4. Визначення сучасної екологічної ситуації території 
промислового-територіального комплексу (ТРК) та пропозиції 
природоохоронних заходів для її поліпшення. 

5. Оцінка впливу на навколишнє середовище конкретного 
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господарського об’єкта як частина техніко - економічного 
обґрунтування (ТЕО), техніко-економічних розрахунків (ТЕР) 
або робочого проекту будівництва, реконструкції, розширення 
підприємств чи об'єктів. 

6. Розрахунок нормативів граничнодопустимих викидів (ГДВ) 
забруднюючих речовин і атмосферу від стаціонарних джерел. 

7. Розрахунок норм спецводокористування та нормативів гранично - 
допустимих скидів (ГДС) забруднювальних речовин у водне 
середовище. 

8. Розробка нормативів утворення відходів, їх знешкодження та 
захоронення. 

9.  Розробка пропозицій щодо розвитку природно-заповідних 
територій. 

10. Виконання екологічного аудиту в зонах аномально високих 
техногенних навантажень на геологічне середовище. 

11. Виконання екологічного моніторингу геологічного середовища 
відповідної природно-технічної системи. 

 
Тематика магістерських робіт включає такі аспекти 

проблеми: 
1. Оцінка стану атмосферного повітря або водних об'єктів регіону, 

області, району, міста. 
2. Розробка системи управління станом довкілля, екологічного 

моніторингу та техногенно-екологічної безпеки. 
3. Розробка методів і засобів реабілітації територій. 
4. Вдосконалення існуючих методів та технологічних схем 

очищення газових викидів, стічних вод та утилізації твердих 
відходів. 

5. Створення нових методів очищення та переробки для вирішення 
актуальних проблем регіону або України. 

6. Створення екологічно безпечних виробництв та 
енергозберігаючих та безвідходних виробництв. 
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Додаток № 5 
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ 
 
 

Характеристика 
джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  
 
Один автор 

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект 
параметричного білого шуму в неперервних та 
дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — 
К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її 
застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 
59). 

2. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія 
Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. 
іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 
1). 

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної 
місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. 
Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. 
— 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника 
"Україна дипломатична" ; вип. 1). 

2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : 
Растр-7, 2007. — 375 с. 

Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как 
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание 
будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., 
Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — 
Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 
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 
"Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — 
(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового 
комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / 
О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. 
Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — 
(ПТО: Професійно-технічна освіта). 
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Загальний відгук про роботу та підготовленість курсанта (студента) до 

виконання службових обов’язків      

          

          

           

Оцінка дипломної (магістерської) роботи     

          

          

           

 

Рецензію склав        
(посада, місце роботи) 

                                                        
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

“___”     20 ___ р. 
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3. ТИПОВІ ПЛАНИ РОБІТ 
 
 

Типовий план дипломних робіт. 
Вступ. 
1. Характеристика  природних умов території досліджень. 
2. Загальні відомості про об'єкт дослідження. 
3. Методологія досліджень. 
4. Результати досліджень та їх обговорення. 
5. Обґрунтування і перелік природоохоронних заходів та моніторингу 
довкілля.  
6. Економічна частина (економічна частина обов’язкова у випадку 
виконання робіт за тематикою 2.6-2.12). 
7. Заходи з охорони праці 
Висновки. 
Перелік використаних джерел. 
Додатки 

 
 

Типовий план магістерських робіт. 
Вступ. 
1. Огляд літератури. 
 1.1. Моніторинг проблеми, що розглядається. 
 1.2. Огляд існуючих методів очищення та переробки. 
2. Методологія досліджень. 
3. Результати досліджень та їх обговорення. 
4. Економічна частина (економічна частина обов’язкова у випадку 
виконання робіт за тематикою 2.6-2.12). 
5. Заходи з охорони праці 
Висновки. 
Перелік використаних джерел. 
Додатки. 
 

У розділі “Методологія досліджень” наводяться матеріали 
методологічного забезпечення дипломної (магістерської) роботи. 
Показується, які з емпіричних загальнонаукових (спостереження, 
експеримент, виміри, опис) та теоретичних загальнонаукових (аналіз, 
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абстрагування, формалізація, аксіоматизація, моделювання, індукція, 
дедукція) методів використано при вирішенні певних задач роботи. 
Описуються використані дисциплінарні методи – хімічні, фізичні, 
біологічні, географічні тощо. У розділі описують способи і форми 
документування і реєстрації результатів дослідження, а також 
указують, які методи статистики застосовуються для визначення 
достовірності результатів дослідження. При викладенні методики слід 
вказувати час і місце проведення досліджень. Необхідно додавати 
алгоритм проведення досліджень. Якщо при дослідженні 
використовується хімічний, біохімічний аналіз, обов’язково необхідно 
вказувати, за допомогою якої методики одержані ці результати. У 
методиці можна вказувати біометричні методи і формули обробки 
числового матеріалу. 

При необхідності здійснюється кореляційний, дисперсійний 
аналіз, визначаються коефіцієнти кореляції, повторюваності, регресії. 
На підставі одержаних матеріалів визначаються: динаміка (різниця) 
розвитку ознак, залежно від певних умов чи факторів. При перевірці 
достовірності обов’язково слід указувати рівень значущості та 
використаний критерій достовірності. У разі використання 
математичних або статистичних методів вони мають бути описані, а 
надання переваги одному з методів - обґрунтованим. 

Розділ “Результати досліджень та їх обговорення” є основною 
частиною роботи, що в значній мірі виступає критерієм оцінки рівня 
фахової підготовки випускника і наукової та прикладної значущості 
даної дипломної (магістерської) роботи. Даний розділ слід поділити 
на декілька підрозділів, що дає змогу краще структурувати виконані 
дослідження, систематизувати і аналізувати їх, конкретизувати 
висновки і пропозиції, здійснювати моделювання і прогнозування 
ситуації, процесу, явища тощо. Кількість підрозділів залежить від 
кола питань, що розглядаються, і кожний з цих підрозділів повинен 
мати свої номер і назву, відповідно логічному змісту та послідовності 
викладення матеріалу. Типовою слід вважати таку структуру розділу: 
- Фактичні матеріали досліджень. 
- Аналіз і узагальнення фактичних матеріалів. 
- Математична обробка фактичних матеріалів.  
- Узагальнення досліджень. 
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Перелік позитивних якостей дипломної (магістерської) роботи ____ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

Перелік основних недоліків і помилок     
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Характеристика розділів дипломної (магістерської) роботи, оцінка їх 

якості, ступінь відповідності останнім досягненням науки та техніки, 

сучасним напрямам забезпечення екологічної безпеки   
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Текстова частина цього розділу обов’язково повинна 
доповнюватися таблицями, графіками, схемами, діаграмами, 
фотографіями, рисунками та іншим ілюстраційним матеріалом. Усі 
вони мають бути грамотно і правильно оформленими, чіткими, 
легкими для сприйняття, переконливими і виконаними відповідно до 
вимог державного стандарту.  

Наприкінці розділу автор робить узагальнення, формулює 
робочі гіпотези, робить співставлення своїх матеріалів з аналогічними 
результатами досліджень інших авторів, здійснених в інший час, на 
інших природних аренах, біогеоценозах, біотопах, екосистемах тощо. 
Оцінюється відповідність їх стану вимогам законодавства і 
нормативним документам.  
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4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ 
(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 
4.1. Загальні вимоги 

Дипломну (магістерську) роботу друкують машинописним 
способом або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша 
білого паперу формату А4 (210х297 мм) через півтора міжрядкових 
інтервали. Обсяг основного тексту дипломної (магістерської) роботи 
повинен становити 3,5 – 4 авторських аркушів. Зазначений вище обсяг 
розрахований на використання при їх оформленні шрифтів текстового 
редактора розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.  

Текст дипломної (магістерської) роботи необхідно друкувати, 
залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не 
менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм.  

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору 
середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які 
виявилися в процесі написання можна виправляти підчищенням або 
зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між 
рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним 
способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній 
сторінці.  

Текст основної частини дипломної (магістерської) роботи 
поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки 
структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 
СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими 
літерами симетрично до тексту.  

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не 
ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 
розділяють крапкою.  

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В 
кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та 
текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.  
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Додаток № 4 

Міністерство надзвичайних ситуацій України  

 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на дипломну (магістерську) роботу 

 

Дипломант          
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Спеціальність та група ____       

Тема          

           

Обсяг дипломної роботи: _____________________________________ 

Короткий зміст дипломної (магістерської) роботи та прийнятих 

рішень         

          

          

          

           

Висновок про відповідність дипломної роботи дипломному завданню

          

          

          

 _____________________________________________________ 
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 Додаток № 3 
 

Міністерство надзвичайних ситуацій України  
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 
Кафедра екологічної безпеки 

 
„До захисту допущено” 
Завідувач кафедри 
к. т. н., доц. 
    

  М. Ф. Юрим 
 
„____” __________ 20 __ р. 

 
 

ДИПЛОМНА (МАГІСТЕРСЬКА) РОБОТА 
за темою: 

____________________________________________________________ 
 

 

Керівник роботи        _____________________________ 
    (підпис)     (посада, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові) 

Дипломник              _____________  _____ 
    (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові) 

Консультанти                         
            (напрямок)               (підпис)       (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

                            
            (напрямок)               (підпис)       (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

                            
            (напрямок)               (підпис)       (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

 

Львів 20__ р. 
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Кожну структурну частину дипломної (магістерської) роботи 
треба починати з нової сторінки.  

До загального обсягу дипломної (магістерської) роботи не 
входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які 
повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених 
елементів підлягають нумерації на загальних засадах.  

 
4.2. Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 
малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака 
№. 

Першою сторінкою дипломної (магістерської) роботи є 
титульний аркуш (додаток №3), який включають до загальної 
нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не 
ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 
верхньому куті сторінки без крапки в кінці.  

Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, 
вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового 
номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені 
згадані структурні частини дипломної (магістерської) роботи, 
нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто 
не можна друкувати: “І. ВСТУП” або “Розділ 6. ВИСНОВКИ”. Номер 
розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не 
ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між 
якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти 
крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у 
тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах 
кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів 
розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці 
номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.”(другий пункт 
третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде 
заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти 
нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 
пункти.  
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Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і 
таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони 
згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблицю, малюнок або 
креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну 
сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті 
або у додатках. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують 
послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у 
додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і 
порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 
Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер 
ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно 
під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її 
нумерують за загальними правилами.  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих 
у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над 
відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із 
зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера 
розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, 
наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). Якщо в 
дипломній (магістерській) роботі одна таблиця, її нумерують за 
загальними правилами. При переносі частини таблиці на інший аркуш 
(сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над 
першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 
“Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: 
“Продовження табл.1.2”.  

Формули (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).  

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і 
пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. 
Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” 
ставлять двокрапку, наприклад:  
   Примітки:  
   1. ...  
   2. ...  
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Стислий зміст роботи та висновки 
 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________                                       _______   
 ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Рік виконання дипломної (магістерської) роботи      

 
 

Висновок керівника дипломної (магістерської) роботи 
 

Курсант (слухач)         

            
                               (що було зроблено під час дипломної роботи) 
             
             
   
Керівник                ______ 

  (підпис)   (прізвище, ініціали) 
 

„____” _____________________ 20 ___ р. 
 
 

Висновок кафедри про дипломну (магістерську) роботу 
    
   Дипломну (магістерську) роботу розглянуто на засіданні 
кафедри екологічної безпеки. 
 
Курсант (слухач)         

(прізвище, ім’я, по батькові) 
може бути допущений до захисту цієї дипломної (магістерської) 
роботи в державній екзаменаційній комісії 
 
Завідувач кафедри екологічної безпеки____    
                 (підпис, прізвище, ініціали) 
 
„____” _____________ 20 ___ р. 



 26 

Додаток № 2 
 

Міністерство надзвичайних ситуацій  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
 

АНОТАЦІЯ 

дипломної (магістерської) роботи слухача групи 
            _ 

(спеціальне звання) 
      __________________    

(прізвище, ім’я та по батькові) 
Керівник:    __________________   

(спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання) 
       ___________________   

(прізвище, ім’я та по батькові) 
Рецензенти:          

(посада, науковий ступінь, вчене звання) 
             

(прізвище, ім’я та по батькові) 
Кафедра:    екологічної безпеки    
             
 
Тема:  __________________________________________  
             
 
Місце переддипломної практики:_______________________  
             

 
Загальний обсяг роботи ______ аркушів 
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Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” 
ставлять крапку.  

 
4.3. Ілюстрації 

Ілюструють дипломні (магістерські) роботи, виходячи із 
певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним 
планом, який допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних 
із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим 
пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має 
відповідати тексту, а текст - ілюстрації. Назви ілюстрацій розміщують 
після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють 
пояснювальними даними (підрисунковий підпис). Підпис під 
ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:  

� найменування графічного сюжету, що позначається 
скороченим словом “Рис. ”;  

� порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку 
номера арабськими цифрами;  

� тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога 
стислою характеристикою зображеного;  

� експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають 
цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. 
Треба зазначити, що експлікація не замінює загального 
найменування сюжету, а лише пояснює його.  

Приклад:  
Рис. 1.24. Схема розміщення елементів касети:  
1 - розмотувач плівки;  
2 - сталеві ролики;  
3 - привідний валик;  
4 - опорні стояки.  

Основними видами ілюстративного матеріалу є: креслення, 
технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.  

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні 
фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому 
місці, де викладається тема, пов'язана із ілюстрацією, і де читачеві 
треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у 
круглих дужках “(рис. 3.1) ” або зворот типу: “...як це видно з рис. 
3.1” або “... як це показано на рис. 3.1”. Якість ілюстрацій повинна 
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забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, 
мікрофільмування).  
   У тексті слід застосовувати лише штрихові ілюстрації і оригінали 
фотознімків. Фотознімки розміром, меншим за формат А4, наклеюють 
на стандартні аркуші білого паперу формату А4.  

 
4.4. Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у 
вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують 
над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово 
“Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють. За 
логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт, або підмет (позначення 
тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, 
головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, 
або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок,) - у 
прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою 
стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику - 
всіх даних цього рядка. Заголовок кожної графи в головці таблиці має 
бути по можливості коротким.  

Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках 
граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до 
узагальнюючих заголовків слова, що повторюються. Боковик, як і 
головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять 
в об'єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова 
розміщують у заголовку над ним. У прографці повторювані елементи, 
які мають відношення до всієї таблиці, виносять в тематичний 
заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують 
так, щоб їх класи співпадали; неоднорідні - посередині графи; лапки 
використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під 
одним.  

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, 
підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із 
заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків 
повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків 
до таблиці включати не треба. Таблицю розміщують після першого 
згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати 
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КОНСУЛЬТАНТИ РОБОТИ  

ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РОЗДІЛІВ РОБОТИ, ЩО ДО НИХ 
ВІДНОСИТЬСЯ 

 
Підпис, дата 

Розділ Консультант Завдання 
видав 

Завдання  
прийняв 

    
    

    
    
    
    
    
    

 
Дата видачі завдання „___” ________________ 20 __ року 
 
Керівник дипломної роботи _________________________ _______ 

      (підпис) (спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові) 
 
 
Завдання прийняв для виконання    ___________ 

       (підпис)     (прізвище та ініціали слухача) 
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ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 
(перелік питань, що їх належить розробити) 

 
            
           
           
           
           
           
            
             
            
           
           
           
            
            
           
           
           
  

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

виконання дипломної (магістерської) роботи 
 

№  
п/п 

Назва етапів дипломної 
(магістерської) роботи 

Термін 
виконання 

етапів дипломної 
(магістерської)  

роботи 

Примітка 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
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без повороту переплетеного блоку дипломної (магістерської) роботи 
або з поворотом за годинниковою стрілкою.  

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на 
інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) 
назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою 
кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину 
під іншою в межах однієї сторінки.  

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то 
в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в 
другому випадку - боковик.  

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з 
одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше 
слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те ж”, а 
далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, 
математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо 
цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в 
ньому ставлять прочерк.  

 
4.5. Формули 

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 тексту, 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 символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового 
рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без 
двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними 
рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше 
одного вільного рядка.  

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід 
перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), 
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множення (х) 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 без крапок від формули до її 
номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у 
наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні 
вміщують на рівні останнього рядка. Якщо 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.  

 
4.6. Загальні правила цитування та посилання на використані 

джерела 
При написанні дипломної (магістерської) роботи здобувач 

повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі 
результати з яких наводяться, або на ідеях і висновках яких 
розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена 
дипломна (магістерська) 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.  
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ВИХІДНІ ДАНІ ДО РОБОТИ 
 

1.          
           
           
           
 2.          
           
           
            
3.          
           
           
           
 4.          
           
           
             
5.          
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Додаток № 1 
 

Міністерство надзвичайних ситуацій України  
 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
 

Кафедра екологічної безпеки 
 

„Затверджую” 
Завідувач кафедри 
к. т. н., доц. 
   М. Ф. Юрим 
 
„____” ____________ 20 __ р. 

 
 

ЗАВДАННЯ 
НА ДИПЛОМНУ (МАГІСТЕРСЬКУ) РОБОТУ 

 

курсанту(студенту/слухачу)  ЕК-51(ЕК-51м) навчальної групи 
____________________________________________________________________ 

(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові) 
 
 
 

ТЕМА РОБОТИ: 
 _______          
            
            

 
 
Затверджена наказом ректора Університету № ___ від               

„___” _____________ 20 __ р. 
 
 
 
Термін закінчення виконання роботи: „___” ___________ 20 __ р. 
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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. Посилання в 
тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком 
посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “... у 
працях [1-7]...”.  

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером 
ілюстрації, наприклад, "рис. 1.2".  

Посилання на формули вказують порядковим номером 
формули в дужках, наприклад "...у формулі (2.1)".  

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому 
слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "...в табл. 1.2". 
У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати 
скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл. 1.3".  

Для підтвердження власних аргументів посиланням на 
авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого 
друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає 
точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення 
наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.  
Загальні вимоги до цитування такі:  
   а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в 
тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням 
особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані 
іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що 
викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз 
"так званий";  
   б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 
авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, 
речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення 
авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у 
будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед 
випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не 
зберігається;  
   в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на 
джерело;  
   г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів 
своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично 
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точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його 
результатів, і давати відповідні посилання на джерело;  
   д) якщо необхідно виявити ставлення автора до окремих слів або 
думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять 
знак оклику або знак питання;  

 
4.7. Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел - елемент бібліографічного 
апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і 
розміщується після висновків.  

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 
твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків 
повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. 
Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок 
пропущених відомостей.  

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у 
порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування 
і рекомендований при написанні робіт), в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.  

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати 
відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням 
назв праць (додаток №5). Зокрема, потрібну інформацію щодо 
згаданих вимог можна одержати із таких стандартів:  
   - ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общие 
требования й правила составления";  
   - ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в 
українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та 
правила";  
   - ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском язьіке. Общие требования и правила".  

 
4.8. Додатки 

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

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

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на 
розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У 
цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка 
(літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - 
перший підрозділ третього розділу додатка В. Ілюстрації, таблиці і 
формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного 
додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу 
додатка Д); формула (А. 1) - перша формула додатка А.  


