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ВСТУП
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт за СВО
«Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми
«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» складено згідно
Закону України «Про вищу освіту» від 28 вересня 2017 року № 1556-18,
Стандарту вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь
знань 18 – Виробництво та технології, спеціальність 181 – Харчові
технології, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від
22.10.2020 р. №1295.
Підготовка та захист випускних кваліфікаційних робіт – важливий
фактор завершення теоретичної та практичної підготовки майбутніх
фахівців, розширення їх світогляду, формування навичок досліджень,
професійної компетентності, є заключним етапом засвоєння студентами
освітньо-професійних програм відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Кваліфікаційна робота
магістра – завершальний етап навчання студентів у закладі вищої освіти та
засіб діагностики ступеня сформованості компетентностей щодо вирішення
типових завдань професійної діяльності згідно з вимогами освітньопрофесійної програми та свідчення про ступінь готовності студента до
практичної діяльності.
Призначення даних методичних вказівок – надання студентам, які
навчаються за СВО «магістр» спеціальності 181 «Харчові технології»
освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
денної та заочної форм навчання допомоги у виконанні, підготовці до
захисту та захисту кваліфікаційних робіт магістрів, що виконуються на
випусковій кафедрі Харчової хімії та експертизи.
Виконується випускна кваліфікаційна робота (ВКР), як правило, на
базі випускової кафедри. В окремих випадках за необхідності її можна
виконувати в установах і на підприємствах, що є замовниками теми ВКР,
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якщо вона має для них науково-теоретичний або практичний інтерес.
Результатом виконання ВКР мають стати нові технології, нові
продукти, і/або нові методи визначення фальсифікації, бо тільки наукові
підходи, науково обґрунтовані рішення є запорукою успішного розв’язання
найважливіших завдань, що стоять перед харчовою промисловістю.
Важливим у науковій діяльності магістра є здатність відчути –
осмислити – сформулювати концепцію свого задуму, свого бачення шляхів
вирішення проблеми створення нових технологій, проблеми конструювання
інноваційних харчових продуктів.
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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Головна мета ВКР магістра – розвиток, закріплення та розширення
теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, умінь і навичок,
необхідних для науково-дослідної, виробничої роботи, в різних галузях
харчової промисловості та наукових установах.
У ВКР здобувачам необхідно реалізувати теоретичні та практичні
навички експертизи харчових систем і технологічних процесів виробництва
харчової продукції, здатність імплементувати системи менеджменту якості та
безпечності харчової продукції на всіх етапах технологічного процесу її
виробництва та зберігання, встановлювати результативні шляхи оптимізації
процесів

з

урахуванням

специфіки

виробництва,

раціоналізувати/оптимізувати харчове виробництво.
Магістерська робота студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
є прикладним науковим дослідженням, що поєднує наукову і науководослідну роботу, спрямовану на отримання і використання знань для
практичної реалізації формування в Україні індустрії якісного і безпечного
харчування. Кінцевим результатом магістерської роботи є рекомендації щодо
створення інноваційних технологій та харчових продуктів, обґрунтування
параметрів експертизи новітніх харчових продуктів, валідації технологічних
параметрів та методів досліджень та ін.
Кваліфікаційна робота за галуззю знань виконується відповідно до
навчального плану підготовки магістра і спрямована на вирішення таких
завдань:


систематизація,

закріплення

і

розширення

теоретичних

та

практичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною
програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» і
застосування їх при вирішенні конкретних теоретичних і виробничих
завдань;
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 здатність обирати та застосовувати спеціалізоване лабораторне і
технологічне обладнання та прилади, науково-обґрунтовані методи та
програмне забезпечення для проведення наукових досліджень у сфері
харчових технологій
 здатність презентувати та обговорювати результати наукових
досліджень і проектів.
 здатність забезпечувати якість та безпечність харчових продуктів під
час впровадження технологічних інновацій на підприємствах галузі.
Кваліфікаційна робота виконується на підставі глибокого вивчення
нормативної документації, спеціальної літератури (підручників, монографій,
статей, періодичної і довідникової літератури) та аналізу практичного
матеріалу.
У результаті виконання кваліфікаційної роботи студент вміти та знати:
-

відшуковувати систематизувати та аналізувати науково-технічну

інформацію з різних джерел для вирішення професійних та наукових завдань
у сфері харчових технологій.
-

приймати

ефективні

рішення,

оцінювати

і

порівнювати

альтернативи у сфері харчових технологій.
-

застосовувати

спеціальне

обладнання,

сучасні

методи

та

інструменти, у тому числі математичне і комп’ютерне моделювання для
розв’язання складних задач у харчових технологіях.
-

застосовувати статистичні методи обробки експериментальних

даних в галузі харчових технологій, використовувати спеціалізоване
програмне забезпечення для обробки експериментальних даних.
-

здійснювати захист інтелектуальної власності у сфері харчових

технологій, виконувати відповідні патентні дослідження, готувати документи
на отримання патентів на винаходи і корисні моделі.
-

планувати і виконувати наукові дослідження у сфері харчових

технологій, аналізувати їх результати, аргументувати висновки.
7

оцінювати та усувати ризики і невизначеності при прийнятті

-

технологічних та організаційних рішень у виробничих умовах для
забезпечення якості та безпечності харчових продуктів.
2 ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
Тематика дипломних робіт магістра повинна бути актуальною,
враховувати реальні проблеми і завдання, що стоять перед галуззю і
відповідати

основним

напрямам

розвитку

промисловості.

Тематика

дипломних кваліфікаційних робіт визначається випусковою кафедрою. Теми
дипломних кваліфікаційних робіт розробляються керівниками за участю
студентів, що виконують роботу, з урахуванням сучасних напрямків
розвитку галузі.
Теми випускних робіт повинні бути пов’язані з тематикою курсових
робіт та темами науково-дослідної роботи студентів. Студентам надається
право пропонувати свою тему дипломної кваліфікаційної роботи з
обґрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках надається
перевага темам, які безпосередньо пов’язані з місцем майбутньої професійної
діяльності випускника.
Тематику кваліфікаційних робіт доцільно щорічно корегувати з
урахуванням накопиченого на кафедрі досвіду наукових розробок, побажань
фахівців, що рецензують роботи і рекомендацій членів екзаменаційної
комісії.
Варіанти

викладення

тем

дипломних

робіт

можуть

бути

наступними:
– «Визначення контрольних точок виробництва нового харчового
продукту» (необхідно вказати назву харчового продукту);
– «Експертиза технологічного процесу виробництва нового харчового
продукту»

(необхідно

вказати

назву

харчового

продукту

та

назву

підприємства повністю);
8

– «Технологія нового харчового продукту та оцінка його безпечності»
(назва харчового продуту повинна бути вказана повністю);
– «Розроблення процедур, заснованих на принципах НАССР при
виробництві нового харчового продукту» (необхідно вказати назву харчового
продуту);
– «Розроблення технології нового харчового продукту та аналіз
небезпечних факторів його виробництва» (необхідно вказати назву харчового
продуту);
–

«Розроблення

плану НАССР виробництва

нового

харчового

продукту» (необхідно вказати назву харчового продуту);
– «Розроблення схеми технологічної експертизи виробництва нового
харчового продукту» (необхідно вказати назву харчового продукту);
– «Визначення відповідності умов ведення технологічного процесу
виробництва нового харчової продукції на підприємстві нормативним
вимогам»

(необхідно

вказати

назву

харчового

продукту

та

назву

підприємства повністю);
– «Визначення показників якості та безпеки харчових продуктів і
методи їх контролю» (необхідно вказати назву харчового продукту);
–

«Розроблення

методів

встановлення

фальсифікації

харчових

продуктів» (необхідно вказати назву харчового продукту).
Після вибору теми студент за допомогою керівника кваліфікаційної
роботи розробляє план виконання роботи.
Студенти отримують на кафедрі бланки завдань на дипломні роботи, в
яких зазначені тема, структурні частини, обсяг і зміст, календарний план –
графік виконання етапів роботи та термін здачі закінченої роботи.
3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ОБСЯГ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
Дипломна кваліфікаційна робота студента магістра зі спеціальності 181
«Харчові технології» (ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчових
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продуктів») складається з пояснювальної записки та ілюстраційного
матеріалу.
3.1 Структура пояснювальної записки
Обсяг пояснювальної записки дипломного роботи не повинен бути
менше ніж 80 сторінок машинописного тексту або не менше ніж 90 сторінок
рукописним способом на аркушах А4 (210×297 мм) за вимогами «ДСТУ
3008-2015 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення».
Випускна кваліфікаційна робота повинна бути надрукована чорним
кольором середньої жирності, на одній сторінці не більш 30 строк.
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 на штампі.
При складанні пояснювальної записки до дипломної кваліфікаційної
роботи, студент повинен забезпечити відповідність найменування роботи,
його розділів і підрозділів, їх змісту, зберегти логічний зв'язок між розділами,
підрозділами, пунктами, а також послідовність викладання в них матеріалу.
Структура

пояснювальної

записки

дипломної

работи

умовно

поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.
Вступна частина:
Титульний аркуш
Завдання на дипломну роботу
Анотація
Зміст
Перелік скорочень, умовних позначень, термінів
Вступ
Основна частина:
РОЗДІЛ 1 Аналіз літературних і патентних джерел
РОЗДІЛ 2 Об’єкти та методи дослідження
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РОЗДІЛ 3 Експериментальна частина
РОЗДІЛ 4 Розроблення технологія виробництва харчового продукту та
технологічна експертиза його виробництва
4.1 Аналіз та обґрунтування схем технологічного процесу та
технологічно-транспортного обладнання
4.2 Контроль виробництва та якості готової продукції
4.3 Аналіз небезпечних чинників технології виробництва харчового
продукту та управління його безпечністю
РОЗДІЛ 5 Охорона праці та навколишнього середовища
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Обсяг першого розділу повинен складати не більш 30 % від обсягу
пояснювальної записки.
Анотація
Анотація повинна стисло відображати загальну характеристику та
основний зміст пояснювальної записки, містити мету роботи, характеристику
об’єкта проектування, нові результати роботи, перелік ключових слів (не
більше 20). В анотації вказують обсяг пояснювальної записки (загальну
кількість сторінок включно з титульною сторінкою), кількість рисунків,
таблиць, додатків, використаних літературних джерел, обсяг ілюстративного
матеріалу. Середній обсяг анотації – від 600 до 800 друкованих знаків, але не
більше однієї сторінки рукописного тексту.
Вступ
Вступ (2-5 сторінок) має відображати актуальність і новизну роботи та
містити:
– оцінку сучасного стану проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної
науково-технічної літератури та періодичних видань, патентного пошуку та
досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у харчовій галузі,
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відзначаючи при цьому практичне вирішення завдання, існуючих проблем
знань у даній предметній області;
– світові тенденції вирішення поставлених задач;
– актуальність даної роботи та підстави для її розробки;
– мету роботи і область застосування
– ставлять задачі для вирішення поставленої мети.
При написанні вступу потрібно уникати загальних міркувань, що не
мають прямого відношення до теми. Вступ розташовують на окремій
сторінці.
РОЗДІЛ 1 Аналіз літературних і патентних джерел
Структура огляду літератури визначається темою роботи і включає 3-4
питання з вивчення: порядку та послідовності проведення технологічної
експертизи; правових аспектів та основ проведення експертизи харчових
продуктів; вимог до якості, маркування, пакування, транспортування
досліджуваного товару. На основі аналізу наведених даних обґрунтовується
необхідність власних досліджень. Аналітичний огляд літератури необхідно
ілюструвати схемами, графіками,

фотографіями. Використані літературні

джерела повинні бути занесені до списку літератури, що дозволяє оцінити
науковий рівень дипломної роботи, правильність вибору шляхів та засобів
висвітлення поставленої мети.
Для виконання аналітичного огляду літератури необхідно вивчити:
1) спеціальну літературу - законодавчі державні матеріали, монографії,
статті

у

періодичних

виданнях

(журналах

відповідних

галузей

промисловості, збірниках наукових праць, вищих навчальних закладів та
науково-дослідних інститутів);
2) науково-виробничу літературу закордонних авторів у перекладі, з
експрес-інформації відповідних галузей промисловості;
3) патентну літературу, реферативний журнал;
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4) інструкції і документи нормативного характеру, відомчі джерела,
накази, циркулярні листи відповідних міністерств України;
5) стандарти, технічні умови, технологічні інструкції на вітчизняні та
закордонні товари;
6) довідкову літературу.
Аналізуючи дані літератури, необхідно намагатись висловлювати своє
ставлення до проблеми.
РОЗДІЛ 2 Об’єкти та методи дослідження
У цьому розділі студент описує об’єкти, методи, матеріали, методики
досліджень, необхідні для досягнення поставленої мети. Проводить підбір і
освоєння методик досліджень.
Результатом роботи над другим розділом є вибір сучасних методів
досліджень, що гарантують вірогідність отриманих результатів, і формування
блок-схеми теоретичних і експериментальних досліджень.
Обсяг розділу має складати не більш 10 сторінок.
РОЗДІЛ 3 Експериментальна частина
У цьому розділі містить результати виконання експериментальної
частини за тематикою. Студент науково обґрунтовує способи отримання
нового харчового продукту, проводить експериментальні дослідження для
встановлення оптимальних значень основних параметрів процесів, визначає
хімічний та біохімічний склад готового продукту, оцінює його якісні
показники порівняно з традиційними продуктами.
При виконанні цього розділу студент приводить фактичні дані про
особливості обробки сировини (зміну стану, властивостей вихідної сировини,
матеріалів). Результати самостійного дослідження проблеми з висвітленням
того нового, що студент вносить у вирішення завдання.
РОЗДІЛ

4

Розроблення

технологія

виробництва

харчового

продукту та технологічна експертиза його виробництва
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При розробці технологічної частини студент повинен враховувати
новітні досягнення науки і техніки, використовувати сучасне обладнання,
досвід компаній, фірм, підприємств, фахівців вітчизняних та закордонних
країн.
4.1 Аналіз та обґрунтування схем технологічного процесу та
технологічно-транспортного обладнання
При написанні цього розділу слід описати основні вимоги до
організації виробничого процесу виробництва обраної продукції з наданням
відомостей про техніку поетапної подачі сировини, транспортувальні
пристрої (стрічковий, скребковий транспортер, насос, спуск, підвісні
конвеєри, візки та ін.), способи передачі допоміжних матеріалів, тари з
зазначенням характеристик транспортних засобів.
Технологію виробництва конкретної групи продукції описують від
початку технологічного процесу до одержання кінцевого результату. Опис
основних технологічних процесів за видами продукції з технологічними
схемами у векторному зображенні. А також необхідно навести обґрунтування
того чи іншого варіанту схеми комплектації обладнання ліній, підготовки
сировини, виробництва продукції.
4.2 Контроль виробництва та якості готової продукції
Головною метою контролю на підприємствах харчової промисловості є
раціональна організація технологічного процесу, яка забезпечує випуск
високоякісної та безпечної продукції з мінімальними технологічними
втратами в відповідності до вимог діючих державних стандартів, технічних
умов і технологічних інструкцій.
В цьому підрозділ надають наступну інформацію.
1. Вимоги до якості сировини, допоміжних і пакувальних матеріалів та
контроль їх якості (показники якості та методи їх визначення).
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2.

Контроль

технологічного

процесу

(документація,

аналіз

напівфабрикатів, відбір проб, показники і методи контролю, періодичність
контролю).
У даній частині кваліфікаційної роботи наводять схему контролю
технологічного

процесу

виробництва,

проводять

визначення

точок

технологічного, хімічного, мікробіологічного й інших видів контролю,
вказують документацію, відповідно до якої здійснюється технологічний
процес виробництва продукту, та контроль за цим процесом. Приклад схеми
контролю технологічного процесу представлено у додатку А.
3. Вимоги до якості готової продукції (документація) та контроль
якості готової продукції (показники якості та методи їх визначення, вади і
дефекти

–

види,

попередження,

причини виникнення,

фальсифікація

–

види,

методи виявлення,
методи

виявлення,

способи
способи

попередження).
4. Інформацію щодо методів контролю показників якості та безпечності
(фізико-хімічні, мікробіологічні, показники безпеки) у вигляді таблиці, яка
представлена у додатку Б.
4.3 Аналіз небезпечних чинників технології виробництва харчового
продукту та управління його безпечністю
У цьому підрозділі необхідно навести: програми-передумови, склад
робочої групи НАССР з обґрунтуванням, опис продукту, сировини,
пакувальних матеріалів (інформацію про готовий продукт, сировину,
пакувальні матеріали представити у вигляді форми, що наведені у
додатку В), блок-схему, ідентифікацію й оцінювання небезпечних чинників,
розподіл суттєвих небезпечних чинників за заходами керування, план
НАССР, операційні програми-передумови (ОПП).
Важливим завданням цього підрозділу є розроблення постійно діючих
процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю
харчових

продуктів

з

визначенням

критичних

точок

контролю
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технологічного процесу виробництва та критичних меж їхніх заходів
керування. Необхідно навести потенційно небезпечні чинники (НЧ) у
технології, визначити з них суттєві та зазначити заходи керування критичних
точок управління технологічним процесом виробництва готової продукції.
Для цього варто враховуючи характеристики готового продукту (в описі
продукту), зокрема цільові групи споживачів, оцінити всі етапи блок-схеми
на можливість присутності чи появи небезпечних чинників (НЧ), враховуючи
при

цьому

ймовірність

біотерористичних

актів;

обґрунтувати

чому

розглянуті чинники є небезпечними, а також чому певний НЧ, зазвичай
характерний для виробництва даного продукту на певному підприємстві або
обладнанні, виключений зі списку НЧ; оцінити кількісно НЧ з погляду
ризику – ймовірність виникнення конкретного потенційного НЧ (очікувана
частота виникнення та ймовірність виникнення ніколи не дорівнюють 0) ×
тяжкість наслідків (якщо НЧ залишиться або збільшиться). Обов’язково
необхідне роз’яснення що саме враховується як тяжкість наслідків і як
ймовірність виникнення, щоб оцінити де є область допустимого ризику, для
якого достатньо впроваджених програм-передумов або якщо він дуже
незначний, то ним можна ігнорувати, і де є область неприпустимого ризику
з суттєвим НЧ, який вимагає додаткових заходів керування – ОПП або
критичні точки контролю (КТК).
Для оцінювання ймовірності виникнення НЧ варто враховувати скарги
споживачів на підприємстві, повернення партій продукту, результати
лабораторних випробувань на підприємстві, інформацію про випадки
захворювання

тварин

та

інші

факти,

що

надаються

Держпродспоживслужбою, ВООЗ, Кодексом Аліментаріус, Європейською
системою швидкого оповіщення про харчові продукти і комбікорми (Rapid
Alert System for Food and Feed, RASFF), реєстром ГМО продуктів.
Для оцінювання тяжкості наслідків від НЧ необхідно враховувати
практичний досвід групи НАССР, інформацію з закладів вищої освіти,
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епідеміологічні дані, інформацію з наукової літератури й інтернет-ресурсів
(зокрема ресурси по алергенам від європейських університетів, які
займаються вивченням алергенів на харчових підприємствах).
Інформація щодо ймовірності виникнення і тяжкості наслідків має бути
аргументованою з вказуванням літературного джерела.
Далі необхідно встановити критичні точки контролю (КТК) за
допомогою логічного дерева рішень, визначити заходи та/або заходи
керування (t, °C, тривалість, рН, W, %, концентрація, вага, тиск тощо) на
певній стадії технологічного процесу, щоб контролювати суттєві ризики, та
встановити граничні значення для КТК.
Приклад

оформлення

протоколу

ідентифікації

та

оцінювання

небезпечних чинників наведений у додатку Г, протоколу розподілу заходів
керування за категоріями представлено – у додатку Д, форми плану НАССР
та операційних програм-передумов – у додатку Є).
РОЗДІЛ 5 Охорона праці та навколишнього середовища (2-5
сторінок).
У цьому розділі необхідно навести аналіз потенційно шкідливих
виробничих факторів, присутніх на виробництві, та рекомендації щодо
зменшення їх впливу на робітників підприємства; рекомендації щодо
зниження негативного впливу на зовнішнє середовище, які в першу чергу
передбачають комплексне використання сировинних ресурсів.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ наводять окремо
У висновках коротко підбивають найбільш важливі результати
проведених досліджень, вказують ступінь досягнення мети і виконання
завдання. У них рекомендується стисло, у кількох окремих пунктах
сформулювати, які саме питання вивчено та які результати отримано. Їх
слід

робити

небагатослівними,

нечисленними

та

обґрунтованими.

Пропозиції з практичного застосування висновків дають лише в тому
випадку, коли вони є перспективними.
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Список літературних джерел, які використовуються в дипломній роботі
та на які є посилання в тексті записки, приводять у кінці тексту записки,
починаючи з нової сторінки.
Перелік використаних джерел слід розміщувати одним із таких
способів:
-

у порядку згадування в тексті (найбільш зручний у використанні);

-

в алфавітному порядку прізвищ авторів наукових творів;

-

у хронологічному порядку.

Оформлення списку літератури проводять у відповідності до Системи
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання:
ДСТУ 8302:2015.
ДОДАТКИ
У додатки виносять таблиці специфікації устаткування, апаратурнотехнологічні

схеми

та

схеми

технохімічного

контролю,

результати

інноваційного розділу в таблицях, графіках або рисунках, проекти ТУ, ТІ та
ін.
Якщо дипломна кваліфікаційна робота студента магистра має наукові
розробки, то додатково вводить ще розділ, в якому включається:
-

аналітичний огляд літератури з теми дослідження;

-

опис об'єктів і методів дослідження;

-

результати експерименту, їх аналіз та обговорення.
4 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна

записка

містить

пояснювальний,

розрахунковий,

довідний матеріали, результати роботи дослідного характеру. Текст, графіки,
таблиці,

рисунки

оформлюють

згідно

вимогами

«ДСТУ

3008-2015

Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення».
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Оформлення тексту пояснювальної записки у машинописному вигляді
виконують за допомогою текстового редактора Word (кегель – 14, інтервал
1,5 шрифт TimesNewRoman) українською мовою.
Текст пояснювальної записки розділяють на розділи, підрозділи,
пункти. Розділи повинні мати порядкові номери за обсягом всієї записки, які
позначають арабськими цифрами без крапки (РОЗДІЛ 2). Підрозділи мають
нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру
розділу і підрозділу, відокремлений крапкою. В кінці номера підрозділу
крапка не ставиться (2.1 Характеристика готової продукції). Розділи,
підрозділи

повинні

мати

заголовки

та

пункти.

Заголовки

повинні

відображати зміст розділів, підрозділів та друкуються прописними буквами
без крапки в кінці, без підкреслювання. Якщо заголовок складається з двох
речень, то їх розподіляють крапкою. Відстань між заголовком та текстом
записки при оформленні пояснювальної записки рукописним способом
дорівнює 15 мм, а при виконані машинописним – 3 пт. Кожен розділ тексту
записки починають з нового аркуша із штампом розміром. Абзаци тексту
починають із відступу 1,25. Відстань від рамки форми з лівого та правого
боків тексту на початку та на кінці рядка – не менше 5 мм. Відстань від
верхнього або нижнього рядка до тексту до верхньої або нижньої рамки
повинно бути не менше 5 мм.
Аркуші пояснювальної записки нумерують починаючи з титульної
сторінки (на титульному листі номер не вказують, але враховують у
загальному обсязі сторінок). Зразок титульної сторінки наведено у
додатку Ж. Основний надпис штампів на листі, на якому оформлюють текст
«Зміст» виконують за формою, яка наведена у додатку З, а у додатку И
зразок штампів та надписів на аркушах пояснювальної записки. Зразок
бланку завдань наведено у додатку І, а приклади оформлення списку
використаних джерел відповідно до Національного стандарту України ДСТУ
8302:2015 у додатку К.
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При оформлені розрахунків всі формули необхідно нумерувати
арабськими цифрами з правого боку аркуша в круглих дужках. Одну
формулу позначають – (1).
Значення символів, коефіцієнтів, які наведені у формулах, повинні бути
наведенні під формулою з одиницями вимірювання. Кожна таблиця повинна
мати порядковий номер, тематичну назву. Кількість таблиць, рисунків,
графіків у записці повинна бути достатньою для пояснення тексту, який
викладають. Рекомендують розміщувати таблиці та рисунки зразу після
посилань на них в тексті. Рисунки нумерують і підписують по центру рядка
напівжирним

шрифтом

без

крапки

в

кінці,

пояснювальні

данні,

характеристику умовних позначень розміщують перед назвою рисунка.
Перед і після назви рисунка – інтервал 6 пт.
Умовні буквені позначення математичних, фізичних і інших величин,
а також скорочення слів у тексті і підписах повинні відповідати вимогам
державних стандартів. Якщо у роботі вжито специфічну термінологію, а
також використано маловідомі, нерозповсюджені скорочення, нові терміни,
символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий у вигляді
окремого списку.
Поряд із одиницями СІ, за необхідності, в дужках вказують одиниці
систем, що раніше застосовувалися. Застосування в одному документів
різних систем позначення фізичних величин не допускається.
Висновки та рекомендації. У висновках коротко підбивають
найбільш важливі результати проведених досліджень, вказують ступінь
досягнення мети і виконання завдання. У них рекомендується стисло, у
кількох окремих пунктах сформулювати, які саме питання вивчено та які
результати отримано. Їх слід робити небагатослівними, нечисленними та
обґрунтованими. Наводять пропозиції та рекомендації щодо впровадження,
практичного

застосування

отриманих

результатів

за

проектом

на

підприємстві у виробних умовах.
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Додатки слід оформлювати як продовження записки на наступних
сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку
появи посилань на них у тексті записки.
Якщо додатки оформляють на наступних сторінках, 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 слова «Додаток __» і велика
літера, що позначає додаток.
5 ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
Екзаменаційна комісія під час закритого засідання оцінює кожну
кваліфікаційну роботу.
Оцінювання рівня якості підготовки здобувача та здобутої ним вищої
освіти здійснюють члени екзаменаційної комісії на основі принципів
об'єктивності,

індивідуальності,

комплексності,

етичності,

диференційованого та компетентного підходу, за критеріями оцінювання
набутих загальних і професійних компетентностей і шкалою оцінювання,
застосовуючи форми і методи діагностики. Об'єктом оцінювання є
сукупність знань, умінь і навичок, набутих компетентностей, відтворених у
процесі виконання й захисту кваліфікаційної роботи.
При оцінюванні ВКР члени державної екзаменаційної комісії (ДЕК), як
правило, керуються такими критеріями:
-

рівень підготовки студента, знання ним вимог керівних документів,

уміння творчо застосовувати отримані знання та навички для вирішення
практичних завдань за майбутньою спеціальністю;
-

повнота розкриття теми ВКР, досягнення мети досліджень;

-

відгук керівника;

-

оцінка роботи рецензентом;
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-

наявність за темою ВКР опублікованих статей, тез доповідей на

конференціях тощо;
-

дотримання вимог викладення й оформлення матеріалу роботи.

Окремі думки членів ДЕК, висловлені при обговоренні ВКР, а також
рекомендації з практичного використання заносять до протоколу. Слід
зазначити, що при оцінюванні самої ВКР необхідно враховувати, у першу
чергу, власний внесок дипломанта в розробку запропонованої йому чи
обраної ним теми, а не особистість і наукові заслуги керівника роботи,
актуальність тематики чи її наукову значимість, успішність студента під час
навчання у навчальному закладі. Рішення про оцінку приймають відкритим
голосуванням члени ДЕК більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос
голови ДЕК є вирішальним. На основі результатів захисту ВКР члени ДЕК
вирішують питання щодо присвоєння випускнику відповідної кваліфікації.
Результати захисту ВКР оголошуються у той самий день після оформлення
протоколів засідання ДЕК. Голова ДЕК оголошує оцінку кожному
дипломанту, поздоровляє його із захистом ВКР, і випускнику видається
академічна довідка. У тих випадках, коли захист ВКР визнається
незадовільним, ДЕК вирішує, чи може випускник подати до повторного
захисту ту ж саму роботу з доробками, що визначає комісія, чи мусить
розробити нову тему, яку зазначає випускова кафедра і затверджує керівник
навчального закладу. Студентів, які не захистили дипломні проекти, наказом
ректора відраховують з навчального закладу. Протягом 3-х років від дня
відрахування вони мають право повторного захисту ВКР в період роботи
ДЕК. Питання про доробку і повторний захист ВКР чи виконання роботи на
іншу тему розглядається в кожному випадку окремо постановою ДЕК. За
неявки студента на захист ВКР з поважної причини голова ДЕК має право
клопотати перед керівником ВНЗ про призначення для цього дипломанта
захисту на інший час у період, передбачений навчальним планом для
проведення захисту випускних кваліфікаційних робіт, або у межах усього
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терміну повноважень даної комісії (протягом одного року з дня видання
наказу про призначення ДЕК). Скарги випускників з питань процедури чи
результатів захисту ВКР розглядає апеляційна комісія.
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Додаток А
Таблиця – Схема контролю процесу виробництва

№

Етапи та
об’єкти
контролю

Показники,
що
контролюються

Періодичність
контролю

Нормативні
документи
на методи
випробувань

Відповідальний
виконавець

Журнал
реєстрації

Дії при
невідповідності
випуску
продукції

1.
2.
3.
4.
5.
…
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Додаток Б
Таблиця – Методи контролю показників якості та безпечності продукту
та сировини
Нормативний
документ, що
Найменування
регламентує
Назва та сутність методу
показника
визначення
даного
показника
Метод ґрунтується на ретельному
огляданні відібраної об’єднаної
Визначання
проби (зовнішнього вигляду.
органолептичних
форми, кольору, вигляду у
ДСТУ
показників
розломі, структури), пробуванні
4683:2006
кондитерських
на смак та аромат, визначанні
виробів
масової
частки
виробів
з
дефектами, а також масової
частки оздоблювання.
рН води
ДСТУ 4077Сутність методу полягає в у
2001
вимірювані
електрорушійної
сили електрометричної комірки,
яка складається з вимірюваного
розчину, скляного електрода і
електрода порівняння

26

Додаток В
Таблиця – «Опис продукту»
Офіційна назва продукту
Нормативний документ, за яким
виробляється продукт
Перелік сировини, матеріалів, що
використовуються під час виробництва
Органолептична характеристика
Фізико-хімічні характеристики
Вимоги до безпечності
Споживче пакування
Транспортне пакування
Вимоги до маркування
Умови зберігання та строк придатності
Транспортування та реалізація
Дані про передбачуваного споживача та
специфічну групу споживачів
Потенційно можливе використання не
за призначенням
Спосіб вживання

Зазначити офіційно затверджену назву продукту
Зазначити ДСТУ, ТУ або будь-який інший
нормативний документ, за яким виготовляється
продукт
Зазначити інгредієнти, що входять до складу
готового продукту
Зазначити органолептичні показники: зовнішній
вигляд та консистенція, запах, колір, смак
Зазначити фізико-хімічні показники продукту
(вологість, уміст солі, цукру, тощо) згідно з
технічною документацією на продукцію
Зазначити показники безпечності для цього
продукту відповідно до нормативного документа,
який їх регламентує
Вид пакування, у якому товар реалізовується
кінцевому споживачеві
Вид пакування, у якому товар транспортується
Зазначити інформацію, що наноситься як
маркування для споживача
Зазначити умови зберігання (вологість,
температуру) та строк придатності
Зазначити, як товар може транспортуватися та за
яких умов реалізуватися
В окремих випадках розглядається споживання
(використання) харчового продукту для
специфічних груп споживачів таких, як діти,
спортсмени, особи похилого віку
Зазначити, які загрози можуть виникати в разі
споживання продукту не за призначенням
Зазначити, чи готовий продукт до споживання, чи
потребує додаткової обробки

27

Таблиця – «Опис сировини»
1
2

Найменування сировини
Назва та позначення НД

3

Органолептичні показники

4

Найменування показника

Норма

Вміст токсичних елементів

Норма

Фізико-хімічні показники

Мікробіологічні показники
5

Показники безпечності

Радіонукліди
Мікотоксини

6
7
8
9
10
11

Норма

Склад, окремо добавки
Походження та спосіб виробництва
Спосіб пакування, постачання, умови і
терміни зберігання, термін придатності
Підготовка до використання
Супроводжувальні документи
Показники, які контролюються під час
вхідного контролю
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Таблиця – Ідентифікація та оцінювання небезпечних чинників

Суттєвість
НЧ

Додаток Г

Небезпечні
Результати оцінки ризику
чинники, що
Джерела
Прийнятвиникають,
(причини,
ний
посилюються
Номер та
умови)
рівень
Обґрунтуабо
назва
виникненнебезпечвання
Істотність Ймовірність Ступінь
контролюютьстадії
ня чи
ного
прийнятвпливу, виникнення, ризику,
ся на цій
(операції)
посилення
чинника у ного рівня
С
В
К
стадії
небезпечного кінцевому
(Б- біологічні,
чинника
продукті
Х – хімічні,
Ф – фізичні)
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Таблиця – Протокол розподілу заходів керування за категоріями
Розподілення
за категоріями

Додаток Д

Номер та
назва
стадії
(операції)
процесу

Питання 1:
Питання 2:
Чи
Чи є на
Питання 4:
існують на
подальших
Чи можливо
цій стадії
стадіях
Питання 3: установлення
процесу
процесу
Чи
адекватних
заходи
заходи
можливо
програм
керування,
керування,
установити моніторингу,
здатні
здатні
показник і
щоб
запобігти
запобігти
його
своєчасно
небезпечним
Заходи
небезпечному
критичні
виконувати
Суттєві
керування чинникам,
чиннику, або
межі для
коригування
небезпечні
або
та їхні
усунути
здійснення
та
чинники
комбінації усунути чи
чи зменшити моніторингу? коригувальні
зменшити
їх до
НІ – віднести
дії?
їх до
прийнятного
до ОПП,
НІ – віднести
прийнятного
рівня?
ТАК –
до ОПП,
рівня?
ТАК –
перейти до
ТАК –
НІ – змінити
віднести до
питання 4
віднести до
процес,
ОПП,
плану
ТАК –
НІ – перейти
НАССР
перейти до
до питання 3
питання 2

ОПП

план
НАССР
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Таблиця – План НАССР
Процедура моніторингу

КТК №_
/стадія
процесу

Небезпечний
(-і)
чинник(и),
яким(и)
керують у
КТК

Захід
(-оди)
керування

Критична
межа

Вимірювання
або
спостереження

Прилади,
використ.
для
моніторингу

Частота

Хто
виконує
моніторинг/
оцінює
результат

Протоколи

Кориг
ування
та
коригу
вальні
дії
(відпо
відаль
ність)
протоколи

Додаток Є

Таблиця – Операційні програми-передумови

Небезпечний
Процедура моніторингу
КТК
(-і)
Коригування та
Захід
Прилади,
Хто
№_
чинник(и),
коригувальні дії
Вимірювання
(-оди)
Протоколи
використ.
виконує
/стадія
яким(и)
(відповідальність)
або
Частота
керування
для
моніторинг/оцінює
процесу керують у
протоколи
спостереження
моніторингу
результат
КТК
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Додаток Ж
ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ (приклад)
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(повна назва вищого навчального закладу)
Навчально-науковий технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова
(повне найменування інституту)
Кафедра харчової хімії та експертизи
(повна назва кафедри, циклової комісії)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи магістра на тему:

Виконав(ла) студент(ка)
Спеціальності
Галузь знань
Освітньо-професійна
програма

__ курсу ф-ту ТтаТХПіПБ гр. ТМ - ____

181 «Харчові технології»
18 «Виробництво та технології»
«Технологічна експертиза та
харчової продукції»

безпека

(прізвище та ініціали студента)

Керівник
(прізвище та ініціали керівника)

м. Одеса – 20

рік
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Додаток З
Штамп та основний надпис на аркуші «Зміст»

Зм. Аркуш
Розроб.
Керівник
Зав.кафедр.

№ докум.

Підпис

Дата

ДП. ХХтаЕ. 0 – ТМ-____ – _____

Пояснювальна
записка

Літ.

Аркуш

Аркушів

ОНАХТ 20__
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Додаток И
Штамп та основний надпис на всіх аркушах (крім титульного аркушу та аркушу
«Зміст» )

ДП. ХХтаЕ. 0 – ТМ-____ – _____
Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш
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Додаток І
БЛАНК ЗАВДАННЯ
Одеська національна академія харчових технологій
(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут

Навчально-науковий
технологічний
інститут
харчової
промисловості ім. М.В. Ломоносова
Кафедра
Харчової хімії та експертизи
Ступінь вищої освіти магістр
( відділення) -----------Галузь знань 18 «Виробництво та технології»
Спеціальність 181 «Харчові технології»
ОПП
«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедрою ХХтаЕ
(підпис)

«___»

_____________

20__ р.

ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТА

(прізвище, ім’я та по батькові)

1. Тема проекту (роботи)
керівник проекту (роботи)
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від « »
Строк подання студентом проекту (роботи)
2. Вихідні дані до проекту (роботи) Об’єкт дослідження:

20

р. № ________

Предмет дослідження:

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно
розробити)
Вступ
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Розділ 4
Розділ 5
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
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(зворотна сторінка завдання) Продовження додатка И
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
1.
2.
3.
4.

6. Консультанти розділів роботи
Розділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата
завдання
завдання
видав
прийняв

1
2
3
4
7. Дата видачі завдання
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№
з/п

Строк
виконання
етапів проекту

Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Примітка

Підготування пояснювальної записки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вступ
РОЗДІЛ 1
РОЗДІЛ 2
РОЗДІЛ 3
РОЗДІЛ 4
РОЗДІЛ 5
Висновки
Підготування графічного матеріалу

Оформлення роботи
Термін подання роботи на кафедру
Захист дипломної роботи

Студент
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи)
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Додаток К
Приклади оформлення списку використаних джерел відповідно до
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015
В Україні 01 липня 2016 р. набув чинності ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та
правила складання», який установлює види бібліографічних посилань,
правила та особливості їхнього складання і розміщення у документах.
Зразки оформлення різних категорій джерел та інформаційних
ресурсів, використаних при написанні роботи наведено нижче.
КНИГИ
Опис книг 1-3 авторів
Віват Г.І. Наукова поезія ХХ століття: монографія. Одеса: ВМВ, 2013.
Каламан О.Б., Харківський Д.Ф. Гроші. Фінанси. Кредит: навч. посіб.
Одеса: Фенікс, 2013. 281 с.
Мардар М.Р., Камінський А.Я., Дубровін Ф.Є. Товарознавство. Товари
тваринного походження: навч. посіб. Львів: Магнолія 2006, 2016. 295 с.
Автор і перекладач
Иваненко А.В. Технологични линии и пътища за повишаване на
ефективността на оцедително-пресовите съоръжения при производство на
бели трапезни вина / Иваненко А.В.; пер. от руски М. Славовски. Пловдив,
1974. 33 с. (болг. яз.).
ОПИС КНИГ ПІД НАЗВОЮ
Книг чотирьох і більше авторів
Контроль

якості

та

безпеки

продукції

зернопереробної галузі

(комбікормова галузь): підручник / Єгоров Б.В. та ін. Київ: ЦУЛ, 2013. 326 с.
Примітки: за потреби у заголовку бібліографічного запису поза
текстового посилання можна зазначити більше ніж три імені авторів.
ОПИС СЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Баканурський Г.Л. Библейские догмы и политические спекуляции.
Киев: Знание, 1985. 49 с. (Науч.-атеист. сер. Вып. 6).

Ангелов

Г.В. Нравственно-этические основы менеджмента:учеб.

пособие. Киев; Одесса: НПО ППА, 1996. 195 с. (Соц. проблемы упр.).
ОПИС ДОКУМЕНТА, ЩО НЕ МАЄ АВТОРІВ, СТВОРЕНОГО
УКЛАДАЧАМИ ТА ІН.
Александр Карпович Гладушняк: библиогр. указ. / сост. Белявская
Н.П., Кузяк Л.Л., Мазепа Т.Е. Одесса: Букаев В.В., 2013. 114 с.
За редакцією
Передаточные механизмы: сб. ст. / под ред. В.Ф. Мальцева; Одес.
технол. ин-т им. М.В. Ломоносова. М., 1966. 335 с.
Соціальна,

поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика

/ за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2016. 172 с.
Оценка резервов роста производительности труда в промышленности
/ под ред. О.А. Турецкого. Киев: Техніка, 1984. 112 с.
ОПИС ЗБІРНИКІВ НАУКОВИХ ПРАЦЬ І МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЙ (колективний автор)
Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів
/ Одес. нац. акад. харч. технологій. Одеса, 2016. 408 с.
Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми: зб. тез доп. Міжнар.
наук.-практ. каф., Одеса, 13-17 верес. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч.
технологій. Одеса: ОНАХТ, 2016. 133 с.
БАГАТОТОМНЕ ВИДАННЯ
Окремий том
Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2004. Т. 3: Біо-Бя. 700 с.
Банковая энциклопедия: в 2 т. Т. 2. Биржа. История и современная
организация фондовых бирж на Западе и в России / под ред. Яснопольского
Л.Н. Киев: Изд-во Банковой энцикл., 1917. 607 с.
КНИГИ НА ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Vereitina I. Renewable sources of energy. Kyiv, 2013. 224 p.
First-year English. Programmed Reading Course / ed. by Berman I. Odessa:
Odessa Lomonosov Technological Inst. of Food Industry, 1973. 290 p.

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ
Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Київ: Мін-во
Юстиції України, 2006. 124 с.
Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004
р./ Верховна Рада України. Київ: Парлам. вид-во, 2004. 17 с.
ОПИС АВТОРЕФЕРАТУ ДИСЕРТАЦІЇ
Цюндик О.Г. Удосконалення технології виробництва комбікормів для
коней: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.18.02: захист 16.12.2016 / наук.
кер. Б.В. Єгоров. Одеса: ОНАХТ, 2016. 20 с.
ОПИС ДИСЕРТАЦІЇ
Пронькіна К.В. Вдосконалення технології м’ясних продуктів шляхом
використання електроактивованої води: дис. … канд. техн. наук: 05.18.04:
захист 29.11.2016 / наук. кер. Л.Г. Віннікова. Одеса: ОНАХТ, 2016. 160 с.
ОПИС СТАНДАРТІВ
ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і
збірниках. Київ, 2010. 16 с.
ПАТЕНТНІ ДОКУМЕНТИ
Кормозапарник: а.с. 1026761 СССР: МКИ3 А23N 17/00 / Егоров Б.В.,
Шерстобитов В.В. № 3411184/30-15; заявл. 24.03.82; опубл. 07.07.83, Бюл.
№ 25.
Жирова композиція для комбікормів: пат. на винахід 107508 Україна:
МПК А23К 1/10 / Єгоров Б.В., Фігурська Л.В.; власник ОНАХТ. №
а201302705; заявл. 04.03.2013; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1.
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ДОКУМЕНТІВ
Стаття з книги
Антонюк

О.П.

Окремі

підходи

щодо

проведення

економіко-

статистичного аналізу підприємств оліє-жирової промисловості // Управління
фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості:
аналіз і синтез методів / за заг. ред. Немченка В.В. Одеса, 2013. С. 115-131.
або

Антонюк

О.П.

Окремі

підходи

щодо

проведення

економіко-

статистичного аналізу підприємств оліє-жирової промисловості. Управління
фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості:
аналіз і синтез методів / за заг. ред. В.В. Немченка. Одеса, 2013. С. 115-131.
СТАТТЯ З ОКРЕМОГО ТОМУ БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ
Жуковський Е.Й. Демидов Павло Геннадійович // Енцикл. Сучас.
України. Київ, 2007. Т. 7. С. 334.
або
Жуковський Е.Й. Демидов Павло Геннадійович. Енцикл. Сучас.
України. Київ, 2007. Т. 7. С. 334.
ГЛАВА, РОЗДІЛ
Теоретичні основи публічного управління сільськими територіями
/ Павлов О.І. та ін. // Публічне управляння сільськими територіями України:
навч. посіб. / за ред. А.П. Савкова та ін. Київ, 2016. Тема 1. С. 9-60.
або
Теоретичні основи публічного управління сільськими територіями
/ Павлов О.І. та ін. Публічне управляння сільськими територіями України:
навч. посіб. / за ред. А.П. Савкова та ін. Київ, 2016. Тема 1. С. 9-60.
СТАТТІ З ЖУРНАЛІВ
Статті 1-3 авторів
Єгоров

Б.В.

Особливості

технології зберігання

сировини

накомбікормових заводах // Корми і факти. 2016. № 3. С. 6-7.
або
Єгоров

Б.В.

Особливості

технології зберігання

сировини

накомбікормових заводах. Корми і факти. 2016. № 3. С. 6-7.
Волошенко О.С., Хоренжий Н.В. Показники якості зерна пшениці за
вимогами стандартів України та США // Хранение и перераб. зерна. 2016.
№ 11. С. 49-51.
або
Волошенко О.С., Хоренжий Н.В. Показники якості зерна пшениці за

вимогами стандартів України та США. Хранение и перераб. зерна. 2016.
№ 11. С. 49-51.
Черненко Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В. Технологія отримання
залізовмісного комплексу на основі полісахаридів печериці двоспорової //
Харч. наука і технологія. 2016. Т. 10, вип. 2. С. 42-49.
або
Черненко Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В. Технологія отримання
залізовмісного комплексу на основі полісахаридів печериці двоспорової.
Харч. наука і технологія. 2016. Т. 10, вип. 2. С. 42-49.
СТАТТІ 4 І БІЛЬШЕ АВТОРІВ
Оцінка санітарної якості білково-вітамінно-мінеральної добавки для
домашніх тварин / Макаринська А.В. та ін. // Зернові продукти і комбікорми.
2016. Т. 62, № 2. С. 44-47.
або
Оцінка санітарної якості білково-вітамінно-мінеральної добавки для
домашніх тварин / Макаринська А.В. та ін. Зернові продукти і комбікорми.
2016. Т. 62, № 2. С. 44-47.
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