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П Е Р Е Д М О В А 

     Обґрунтування застосування засобів хімізації дає можливість 
значно підвищувати продуктивність сільськогосподарського 
виробництва та впливати на процеси ґрунтоутворення. Завданням 

багатьох досліджень є оцінка використання добрив, особливо 
нових, пестицидів та інших хімікатів на фоні високого рівня 
агротехніки. Вивчення агротехнічних питань і застосування засобів 
хімізації під час вирощування тієї чи іншої культури дає можливість 
обґрунтувати роль культури й агротехнічних заходів у підвищенні 
продуктивності землеробства та впливу на навколишнє середовище. 
Агрохімічні дослідження дають уяву про склад ґрунту, його 
родючість, урожайність та якість продукції при різному рівні й 

способах застосування засобів хімізації, різних технологіях 
вирощування культур з урахуванням змін навколишнього 
середовища. На підставі результатів досліджень наводиться 
агрохімічна, економічна та екологічна оцінки застосування засобів 
хімізації, системи ведення господарства. 

 

1. ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ 
     Магістерська (дипломна) робота – це індивідуальне завдання 

науково-дослідницького характеру, яке виконує студент на 

завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм 

виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх 

застосовувати при розв'язанні конкретних наукових, технічних, 

економічних, соціальних та виробничих завдань.  

     Виконання магістерської (дипломної) роботи передбачає: 
• поглиблення, систематизацію та закріплення отриманих за 

час навчання теоретичних знань студента; 
• виявлення його здатності обрати й проаналізувати наукову 

або практичну проблему, зробити теоретичні висновки й 

узагальнення, застосовувати знання під час вирішення 
конкретних наукових, виробничих та інших завдань, 
обґрунтовувати конкретні рекомендації; 

• напрацювання і розвиток навичок самостійної роботи й 

оволодіння методикою дослідження та експерименту; 
• визначення рівня підготовленості випускника до 

самостійної практичної роботи, творчого розв'язання 
завдань. 
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     Для написання магістерської (дипломної) роботи на високому 
професійному рівні студент повинен володіти: 

• комплексом знань, умінь та навичок у сфері професійної 
діяльності за обраною спеціальністю; 

•  досвідом самостійної роботи з науковими літературними та 
іншими інформаційними джерелами; 

• ерудицією та обізнаністю у суміжних галузях науки; 

• комп'ютерною технікою та Інтернетом; 

• однією з поширених європейських мов. 
Виконання магістерської (дипломної) роботи є тривалим етапом 

праці студента. Він складається з вибору і вивчення літератури з 
теми роботи, отримання експериментальних даних, їх 
систематизації та узагальнення, написання та оформлення роботи. 

Значно допомагає студентові у виконанні цієї роботи участь його у 
наукових гуртках і науково-практичних конференціях. 

     Для виконання магістерської (дипломної) роботи студенти 

звільняються від аудиторних занять в останньому семестрі навчання 
у ВНЗ. 

     Студентам надається право обрати тему магістерської 
(дипломної) роботи з орієнтовної тематики кафедри або 
запропонувати власну тему, що відповідає його нахилам та 
інтересам. 

     Тему магістерської (дипломної) роботи закріплює за студентом 

на підставі його особистої заяви кафедра, яка забезпечує наукове 
керівництво також за згодою студента. 
     Науковий керівник зобов'язаний забезпечити студента робочим 

місцем, затвердити програму і методику роботи, видати завдання, 
визначити обсяг і строки виконання, контролювати хід проведення 
досліджень і написання роботи, допомогти студентові більш 

продуктивно використати свої знання й час для досягнення 
поставленої мети. 

     Основний експериментальний матеріал студент одержує під час 
проходження переддипломної (виробничої) практики. 

     Магістерська (дипломна) робота  повинна виконуватись на 
сучасному рівні та відповідати вимогам, що висуваються до 
подібного роду робіт. На підставі змісту магістерської (дипломної) 
роботи та її захисту Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує 
питання щодо присвоєння кваліфікації студенту. 
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2. ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ 
     Змістом магістерської (дипломної) роботи є розкриття 
сутності проблеми, що розглядається, ступеня її наукової розробки і 
реального стану на практиці. Проблема повинна бути висвітлена на 
основі наукового дослідження фактів, проведення експерименту, 
ґрунтового всебічного аналізу, теоретичного обґрунтування 
висновків. Автору слід неодмінно відобразити свою позицію, своє 
бачення шляхів її розв'язання.  
     Магістерська (дипломна) робота виконується на основі 
конкретного короткострокового чи стаціонарного польового 
досліду наукової установи, господарства або вивчення та 
узагальнення роботи господарства під час застосування засобів 
хімізації. Наслідки цих експериментів і узагальнень студент 
повинен доповнити результатами власних досліджень, одержаних в 
умовах польового, вегетаційного чи лабораторного досліду. 
Необхідно навести дані, що характеризують зміни властивостей 

ґрунту, склад рослин залежно від факторів, які вивчаються, облік 
врожаю та його якість (основні показники). 

     Орієнтовні тематики магістерських (дипломних) робіт, що 
виконуються студентами на кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та 
землеробства: 

1. Вплив добрив на врожай і якість озимої пшениці та інших 
культур. 

2. Вплив добрив та інших засобів хімізації, агротехнічних 
заходів на властивості ґрунтів, особливості живлення 
рослин, урожай і його якість. 

3. Система застосування добрив у сівозмінах господарств. 
4. Агрохімічне обслуговування господарств. 
5. Агрохімічне обслуговування інтенсивних технологій 

вирощування культур. 

6. Агроекологічна оцінка сівозмін /поля/ під час застосування 
засобів хімізації. 

7. Генезис, характеристика ґрунтів господарства й заходи 

щодо їх використанню. 

8. Вплив агротехнічних заходів і засобів хімізації на фізико-

хімічні, агрохімічні та інші властивості ґрунтів, їх 
раціональне використання. 

9. Бонітування ґрунтів та їх використання. 
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     Тематика магістерських (дипломних) робіт може бути значно 

розширена за рахунок досліджень техногенного забруднення 
ґрунтів, у тому числі й радіаційного, питань біотехнології, 
утилізації відходів агросфери тощо. Для виконання таких робіт 
розробляється окрема методика та проспекти написання, які 
ґрунтуються на основних вимогах відповідно до спеціальності 
"Агрохімія і ґрунтознавство ”. 

     У магістерських (дипломних) роботах повинні наводитись 
результати власних дослідження студента, які б характеризували 

ґрунт, умови формування врожаю, його величину та якість. 
     Під час виконання магістерських (дипломних) робіт з проблем 

виробництва і застосування засобів хімізації, технології 
вирощування культур, агрохімічного обслуговування й 

забезпечення студент вивчає генетичні, агрохімічні та інші 
властивості ґрунтів, умови живлення і формування врожаю, 

наводить дані обліку врожаю і його якості. 
     У магістерських (дипломних) роботах з питань агроекологічної 
оцінки застосування засобів хімізації, крім вказаних вище 
показників, вивчається вміст залишкових кількостей токсичних 
сполук, важких металів, радіонуклідів тощо. 

     У магістерських (дипломних) роботах по системі застосування 
добрив і агрохімічному обслуговуванню використовуються 
результати досліджень агрохімічної служби, вивчаються зміни, які 
відбулися в ґрунтах під час застосування добрив і засобів хімічної 
меліорації, наводиться аналіз використання добрив у господарстві 
та сівозмінах під основні культури, баланс найважливіших 
елементів живлення, ресурси і потреба у добривах на запланований 

урожай (за нормативами). 

     У роботі дається агрохімічне та екологічне обґрунтування 
можливості використання запроектованої системи удобрення і 
плану внесення добрив. Доцільно висвітлити дані ефективності 
використання добрив, економічної їх оцінки, наслідки вивчення 
нових технологій тощо.  

     Під час написання магістерських (дипломних) робіт з проблем 

вивчення генезису ґрунтів та їх властивостей необхідно описати 

конкретні заходи (види робіт) щодо захисту ґрунтів від ерозії у 
кожному полі, використання органічних і мінеральних добрив та 
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інших засобів хімізації (система удобрення культур у сівозміні або 
план застосування добрив). 

У роботу з питань бонітування ґрунтів необхідно включати 

підрозділ по розподілу ресурсів мінеральних добрив і дані з 
планування врожайності. 

Дані обліку врожаю обробляються дисперсійним методом з 
використанням комп'ютерних програм. Доцільно також для оцінки 

наслідків досліджень, факторів формування врожаю застосовувати 

кореляційний і регресійний аналіз. Це дає можливість дипломнику 
більш обґрунтовано робити прогнозні висновки. 

 

3. СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ 
Автореферат магістерської роботи.     

Завдання на магістерську (дипломну) роботу. 
Анотація (для спеціалістів). 
Зміст. 
Вступ. 

1. Огляд літератури за тематикою і вибір напрямків досліджень 
(декілька розділів). 
2. Загальна характеристика умов проведення досліджень. 
    2.1. Загальні відомості про об’єкт (и) досліджень. 
    2.2. Грунтово-кліматичні умови проведення досліджень. 
    2.3. Методика досліджень. 
3. Експериментальна частина (результати досліджень та їх аналіз). 
4. Охорона навколишнього середовища. 
5. Охорона праці. 
6. Економічне обґрунтування результатів досліджень. 
7. Енергетична ефективність результатів досліджень (якщо 
передбачено завданням). 

Висновки та рекомендації виробництву. 
Список використаної літератури. 

Додатки. 

 

4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ)           
РОБОТИ 

 

4.1. Титульний аркуш магістерської (дипломної) роботи 
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     Приклад оформлення титульного аркушу магістерської 
(дипломної) роботи наведений у додатку А. 

4.2. Анотація 

Анотація – це коротка характеристика документа (наукової 
праці) з точки зору призначення,змісту і форми та інших 
особливостей. Суть і призначення анотації полягають у викладенні 
стислої характеристики джерела інформації й відповіді на 
запитання, про що розповідається у первинному документі (різного 
роду публікації, твори-оригінали, першоджерела). Структурно 

анотація будь-якого виду складається з двох частин: 

бібліографічного опису і тексту анотації. Приклад анотації 
наведений у додатку Б. 

4.3. Зміст 
     Зміст подають на початку магістерської (дипломної) роботи. Він 

містить найменування та посилання на номери початкових сторінок 
усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), 
зокрема, вступу, загальних висновків, списку використаних 
інформаційних джерел, додатків тощо. 

4.4. Вступ 

     Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її 
значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, 

обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають 
загальну характеристику дипломної роботи у наведеній нижче 
формі. 
     Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з 
відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують 
актуальність та доцільність даного напрямку досліджень. 
     Мета та завдання дослідження. Формулюють мету і завдання, 
які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. 

Визначають предмет та об'єкт наукового дослідження. 
     Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує 
проблемну ситуацію і обране для вивчення. 
     Предмет дослідження міститься в межах об'єкту. 
     Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 
співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті 
виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. 
     Крім того, у магістерській роботі обов’язково наводиться: 
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     Наукова новизна одержаних результатів. Наводять анотацію 

нових наукових положень (рішень), запропонованих магістрантом. 

     Практичне значення одержаних результатів. Відзначають 
практичну цінність одержаних результатів, можливість 
застосування у виробництві. 

4.5. Огляд літератури 

     За обсягом огляд літератури приблизно має складати не менше 
15 %  обсягу магістерської (дипломної) роботи. Опанування 
літератури дає можливість студенту зробити висновок про глибину 
вивчення питання, актуальність, теоретичне і практичне значення 
досліджень. Ознайомлення з літературою дозволяє правильно 
підійти до опису мети й завдання конкретного досліду, складання 
програми і методики досліджень. 
     Написання розділу “Огляд літератури ” починається з вивчення 
праць науковців кафедри, установи, де виконується дипломна 
(магістерська) робота, статей, опублікованих у журналах 
“Агрохімія”, “Химизация сельского хозяйства”, “Почвоведение”, 

“Физиология растений", „Вісник аграрної науки”, монографій, 

підручників тощо. Цей розділ необхідно описувати за принципом 

звуження й поглиблення питань, які вивчаються, їх узагальнення, з 
метою обґрунтування власних досліджень. 
     Розділ “Огляд літератури” повинен закінчуватись висновком і 
формулюванням мети власних досліджень. На основі змісту розділу 
“Огляд літератури” рецензент і ДЕК роблять висновок щодо 
глибини вивчення проблеми, уміння аналізувати інформацію та 
використовувати її для обґрунтування власних досліджень. 
 

4.6. Загальна характеристика умов проведення досліджень 

4.6.1. Загальні відомості про об’єкт (и) досліджень 
     Наводять загальні відомості про об’єкт досліджень: схему 
досліду, умови його проведення. Особливу увагу необхідно 
звернути на обґрунтування схеми досліду, її відповідність 
поставленим завданням, дотримання принципу єдиної різниці й 

тотожності всіх інших умов. Цим правилом слід керуватись при 

виборі робочих варіантів досліджень. Наводяться дані площ 

посівної та облікової ділянки, кількості повторень. 
     Доцільно включати в схему 4-8 варіантів. Згідно з 
запропонованою схемою наводиться характеристика (відсоток д.р.), 
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вид і форми добрив, строки і способи їх внесення та інших 

засобів хімізації. Агротехнічні умови проведення досліду описують 
коротко. Відхилення від загальноприйнятої агротехніки і технології 
обґрунтовуються. Якщо дослідження проводились на базі 
господарства, то наводиться його коротка характеристика, 
сівозміни. 

4.6.2. Грунтово – кліматичні умови проведення досліджень 
Для характеристики ґрунту наводяться таксонометричні дані, 

результати гранулометричного аналізу, водно-фізична та 
агрохімічна характеристики, профіль ґрунту дослідної ділянки та 
інші показники залежно від теми і завдань досліджень. Детально 
описуються  кліматичні умови за наступними показниками: 

кількість опадів, температура повітря за місяцями в роки 

досліджень та їх порівняння із середньобагаторічними даними 

(доцільно у вигляді клімограми та клімограми відхилень). 
4.6.3. Методика проведення досліджень 

     Наводяться всі використані під час проведення досліджень 
методи та методики: 

- відбір ґрунту дослідної ділянки; 

- аналіз ґрунту дослідної ділянки; 

- відбір і підготовка до аналізу рослинного матеріалу; 
- аналіз добрив; 
- аналіз рослинного матеріалу; 
- методи обліку врожаю; 

- статистична обробка отриманих даних. 

     При посиланні на метод аналізу ґрунту чи продукції 
рослинництва вказується автор методу або ДСТУ чи МРТУ. Нові 
методу аналізу, запропоновані студентом,  їх модифікації 
наводяться у магістерській (дипломній) роботі повністю. Вказують 
програми ПЕОМ, які були використані під час проведення 
досліджень. 

4.7. Експериментальна частина 

     Магістерська робота повинна містити експериментальні дані не 
менш як за 2- 3 роки досліджень, а дипломна робота спеціаліста – за 
1- 2 роки.  

     У даному розділі з вичерпною повнотою викладаються 
результати власних досліджень. Аналізуючи результати досліджень, 
необхідно встановити величину змін показників залежно від 
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факторів, які вивчалися, показати їх взаємозв'язки з процесами, 

що відбувалися в ґрунті та рослинах, зробити конкретні висновки. 

Крім табличного матеріалу, результати досліджень наводяться у 
вигляді графіків, діаграм,  рисунків, фото.  

     Аналіз даних обліку врожаю, якості основної продукції вимагає 
детального аналізу, обґрунтування його змін за рахунок процесів, 
які відбувалися в ґрунті та рослинах у період формування врожаю. 

Особливу увагу слід звернути на вірогідність одержаних приростів 
урожаю. На основі врожайних даних дається оцінка факторів, що 
вивчалися, створюються різні моделі тощо. 

4.8. Охорона навколишнього середовища 

     Наводиться агроекологічна характеристика об'єкту досліджень і 
дається агроекологічне обґрунтування рекомендацій. 

4.9. Охорона праці та безпека життєдіяльності  
     Необхідно навести інформацію щодо організації охорони праці 
при проведенні робіт на дослідному полі, в господарстві, а саме: 
при роботі з добривами, пестицидами тощо. 

4.10. Економічне обґрунтування результатів досліджень 

     У цьому розділі наводиться економічна ефективність 
застосування добрив та інших засобів хімізації, агротехнічних 
заходів. Вказується окупність одиниці добрива врожаєм. 

4.11. Енергетична ефективність результатів досліджень 

     В даному розділі наводиться енергетичне обґрунтування 
результатів досліджень, розрахунок коефіцієнта енергетичної 
ефективності. 

4.12. Висновки та пропозиції виробництву 

     Висновки по магістерській (дипломній) роботі повинні бути 

конкретними, підтверджуватись експериментальними даними з 
вивчення складу ґрунту, рослин, величини й якості врожаю, 

відображати взаємозв'язок факторів формування врожаю, його 
величини та якості. 
     На підставі досліджень студент робить конкретні висновки, 

підтверджуючи їх даними статистичного аналізу, розрахунками 

економічної та енергетичної ефективності, результатами 

аналітичних досліджень як власних, так і інших авторів.  
4.13. Список використаної літератури 

     Список використаних джерел (див. додаток В) слід розміщувати 

в один із таких способів: у порядку появи посилань у тексті в 
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алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків чи у 
хронологічному порядку.  

4.14. Додатки 

     За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний 

матеріал, необхідний для повноти сприйняття магістерської 
(дипломної) роботи: 

- проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- розрахунки економічної та енергетичної ефективності; 
- ілюстрації допоміжного характеру. 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
(ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ 

     Магістерська (дипломна) робота має бути написана державною 

мовою.  

     Обсяг (без бібліографії та додатків) роботи: комп'ютерний набір 
– до 4-х друкованих аркушів (70-100 сторінок машинописного 
тексту). Список використаної літератури має містити не менше 50 

літературних джерел, опублікованих переважно за останні 10-15 

років. Обсяг основної частини (експериментальної) повинен 

становити не менше 70% загального обсягу магістерської 
(дипломної) роботи. 

     Роботу оформлюють на папері формату А4 (297х210 мм). Текст 
друкують із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці (висота 
знаків не менше 1,8 мм) через 1,5 інтервал, кегель шрифту – 14, 

Time New Roman, абзацний відступ – 1,25. 

     Розміри полів: верхнє, нижнє  – 15 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 

мм. 

     Нумерація сторінок починається із четвертої сторінки: титульну 
сторінку, бланк завдання на виконання дипломної (магістерської) 
роботи, зміст враховують, але не нумерують. Номери проставляють 
посередині верхнього берега аркушу арабськими цифрами на 
відстані не менше 10 мм. 

     Пошкодження аркушів, помарки і сліди неповністю видаленого 
попереднього тексту в роботі не допускаються. 
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     Робота повинна мати чітку структуру, бібліографічні 
посилання на цитоване джерело, список використаної літератури 

переважно останніх років. 
     Рубрикація тексту роботи передбачає членування на частини і 
відповідно надання їм назв: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ. 

Заголовки повинні бути короткі та однозначні. Розділи і загальні 
висновки пишуть з нової сторінки. Підрозділи пишуть, відступаючи 

від попереднього, через інтервал. 

     Система нумерації розділів роботи ґрунтується на використанні 
арабських цифр, що розміщуються в певній послідовності. 
Застосовуючи означену систему слід ураховувати: 

     - після номера розділу, пункту, підпункту  ставиться обов'язково 

крапка; 
     - номер кожного складника тексту має включати номери вищих 
ступенів поділу: розділи - 1.; 2.; підрозділи - 1.1.; 1.2; 1.3; пункти -

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3. 

      Технічно-пунктуаційні правила рубрикації тексту здійснюються 
в такий спосіб: для позначення переліку застосовуються великі 
літери -А, Б, В та ін. (рекомендовано для додатків), римські цифри -

1, II, III та ін., арабські цифри та малі літери з дужками - 1); 2) та 
а); б). 

     Слід пам'ятати, що для системи буквеної рубрикації літери Ґ(ґ), 
Є (є), 3 (з), І (і), ї (ї), Й (й), О (о), Ч (ч), ь не використовують. 
     Оформлення магістерської (дипломної) роботи має відповідати 

естетичним і мовним нормам. Роботу слід зброшурувати, охайно і 
грамотно оформити. 

 

6. МОВНІ ЗАСОБИ ТЕКСТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 
 

6.1. Загальна характеристика 

     Під час написання магістерської (дипломної) роботи  особливу 
увагу слід звернути на оформлення вступної частини, де 
розкривається сутність магістерської (дипломної) роботи, 

обґрунтовується актуальність, доцільність роботи для розвитку 
відповідної сфери знань і подається загальна характеристика 
роботи. Вказується зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами, наприклад: Дипломну (магістерську) роботу 
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виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень 
кафедри .... Національного університету водного господарства та 
природокористування.  

     Перелічимо основні синтаксичні конструкції, що допоможуть 
сформулювати мету й завдання роботи: 

     - Мета роботи полягає в......; Мета дипломної роботи – 

визначити .....;  Метою роботи є.....;  Реалізація поставленої мети 
передбачає розв'язання таких завдань:......; Досягнення поставленої 
мети передбачає розв'язання таких завдань:.....; Мета дослідження 
зумовила його завдання: ....; Для реалізації зазначеної мети 
передбачається розв'язання таких завдань: ..... 

     Завдань у роботі може бути до чотирьох. При цьому варто 

використовувати такі ключові слова: проаналізувати, узагальнити, 
уніфікувати, удосконалити, запропонувати, встановити, дати, 
здійснити, виявити, поширити, спрогнозувати, розробити, 
розкрити тощо. 

     Об'єкт і предмет: Об 'єкт роботи - ...; Об'єктом  вивчення в 

роботі є...; Об 'єктом дослідження є...; Предмет дипломної роботи 
— ...;  Предметом вивчення є ... 
     Новизна: Уперше здійснено (одержано, виконано, 

вдосконалено); Уперше змістовно обґрунтовано...; Дістало 
подальшого розвитку...; Створено концепцію, що забезпечує...; 
Удосконалено методику... 

     Слід пам'ятати, що синтаксису наукового тексту характерна 
безособовість викладу, відсутність авторського «я», тому особові 
конструкції легко перетворити у безособові або узагальнено-

особові, наприклад: (ми) вважаємо –  вважається, що...; відомо, 

що...; ми думаємо – на нашу думку (погляд). 

      Текст роботи має поділятися на пропорційні, логічні, 
внутрішньо завершені частини (розділи, підрозділи, пункти, 

параграфи, абзаци), де легко встановити причинно-наслідкові 
зв'язки. Для цього використовують різні мовні засоби. Часто в 
науковому тексті вони виконують роль кліше, якими зручно 
користуватися під час конструювання тієї чи іншої думки. 

     Послідовність викладу: по-перше, по-друге, по-третє; з одного 

боку, з іншого боку; насамперед, передусім, спочатку; також, 

тепер, водночас; нарешті, на закінчення. 
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     Ступінь вірогідності повідомлення: очевидно, безумовно, без 
сумніву, безперечно, напевне, певно, певна річ, звичайно, (як) відомо, 

мабуть. 
     Послідовність у часі: спочатку, потім, тепер, насамперед, 

перш ніж, після того як, одночасно, наприкінці. 
     Причина і наслідок, умова і наслідок: оскільки, тому, відтак, 
таким чином, отже, внаслідок, у результаті; завдяки тому, що; у  
зв'язку з тим, що; через те, що; зважаючи на те, що; з огляду на 
те, що; з огляду на викладене вище; це залежить від того, що. 

      Зіставлення, протиставлення: так само, як і; як.., так і; 

проте, але, навпаки, саме тоді, однак, утім. 

     Ілюстрація до сказаного: наприклад, так, проілюструємо це на; 
наведемо (подамо) кілька прикладів, опишемо кілька випадків, коли. 

     Перехід до нової думки: перейдемо до, розглянемо. 

     Під час переліку: тощо, і под., і т.ін, та ін. 

     Доповнення, уточнення: водночас, зокрема, крім того, а саме, 

щоправда, наприклад, як-от, разом з тим, точніше, зауважимо. 

     Узагальнення, висновок: отже, таким чином, відтак, 
узагальнюючи сказане; із розглянутого можна зробити такі 
висновки; зважаючи на викладене вище, звідси, звідси висновок, 
підсумовуючи. 

6.2. Правила оформлення цитат 
     У наукових дослідженнях часто використовуються цитати –  

дослівні уривки з використаних джерел, щоб за їхньою допомогою 

обґрунтувати, підтвердити або доповнити власну думку. Цитування 
не повинне бути ні надмірним, ні недостатнім, оскільки це знижує 
рівень наукової роботи. 

     1. Цитати мають подаватися лише з першоджерел, а не з праць 
інших авторів. Лише в тих випадках, коли першоджерело 
недоступне, можна скористатися цитатою, опублікованою в іншому 
виданні; тоді перед бібліографічним джерелом указується: 
цитується за:... або цит. за... 

     2. Кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на 
джерело, бібліографічний опис якого подається відповідно до вимог 
нормативних документів. 
     3. Під час цитування та переказу джерел найчастіше 
використовують такі словосполучення: Автор писав/пише: «...»; Як 

твердив/твердить...; Згідно з уявленням...; За словами...; На 
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думку...; Як справедливо зазначив /зазначає...; Учений так 

характеризує (описує, подає)...; Можна навести такі слова 

видатного вченого...; Автор наголошує на...; Із погляду автора...; 

Автор виділяє (пропонує, рекомендує, вважає, стверджує, 

підкреслює)... тощо. 

     4. Під час непрямого цитування необхідно максимально точно 
викладати думку автора, подавати відповідні посилання на джерела. 
     5. Цитата може мати оцінку, яку можна виразити за допомогою 

таких мовних засобів: Слушним є зауваження..., Слушною є 

думка...; Як зауважує...; Погоджуємося з думкою..; Підтримуємо 

концепцію...; Ми схильні до погляду...; Нам імпонує думка 

науковців...; Із чим ми цілком погоджуємося; Поділяємо погляди... 

     6. Цитата па початку речення повинна починатися з великої 
літери, навіть якщо перше слово у джерелі починається з малої 
літери. 

     7. Цитата, включена до тексту авторського речення, починається 
з малої літери, навіть якщо у джерелі вона починається з великої 
літери: стверджує, що «ц». 

     8. Цитата, розміщена після двокрапки, починається з малої 
літери, якщо у джерелі перше слово починається з малої літери (у 
цьому випадку перед текстом, що цитується, обов'язково ставиться 
крапка, та з великої літери, якщо у джерелі перше слово 
починається з великої літери). 

1.      9. У цитатах зберігаються ті ж розділові знаки, що й у 
джерелі, яке цитується. Цитата повинна наводитися у лапках, у 
граматичній формі, точно за текстом (зі збереженням особливостей 

написання першоджерела). Пропуск слів, речень, абзаців 
допускається, без перекручення тексту і позначається трьома 
крапками (...) або крапками в кутових дужках <...>; якщо перед 

випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, його 
опускають. 

6.3. Вимоги до оформлення посилань 

     У магістерській (дипломній) роботі бажано робити посилання на 
ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, таблиці, формули тощо) і 
цитоване джерело. 

     Посилання на ілюстративний матеріал у тексті роботи 

здійснюється в такий спосіб: рис. 2, див. табл. 3.1, за формулою 1.2. 
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     Бібліографічне посилання - це витяг з якого-небудь тексту, 
що цитують у викладі матеріалу, з точною назвою джерела і 
вказівкою на відповідну сторінку. Відсутність посилання є 
підставою стверджувати про плагіат, а скорочення цитованого 
тексту може спотворити зміст першоджерела. Поширеними в роботі 
є внутрішньо текстові бібліографічні посилання, що наводяться у 
квадратних дужках. У реченні крапка ставиться після дужок, 
бібліографічних посилань. Перша цифра в посиланні позначає 
номер джерела у списку використаної літератури, друга - номер 

сторінки, з якої запозичено цитату. Номер джерела і номер сторінки 

розділяються двокрапкою, номери джерел – крапкою з комою. 

     Наприклад.: [1], [2:120], [3:49; 4:127-131], [5; 7; 9; 10; 12-24], 

багатотомне видання – [5(1:160)]. 

     Бібліографічні списки і посилання є обов'язковою складовою 

частиною бібліографічного апарату наукової роботи, що 
дозволяють визначити базу дослідження, показати зв'язок нової 
наукової роботи з попередніми, перевірити достовірність даних, 

розкрити новизну і наукову цінність отриманих результатів. 
     Бібліографічний список - це список, що містить відомості про 
використані джерела під час написання роботи. До списку заносять 
цитовані, аналізовані, архівні матеріали, дотичні до тематики 

дослідження. 
     Бібліографічний список - це невід'ємна складова наукової 
роботи, що  оформлюється в алфавітному порядку відповідно до 
стандартів з бібліотечної та видавничої справ. 
     Новий ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 покликаний забезпечити 

впровадження сучасних автоматизованих технологій опрацювання 
документів, ведення інформаційних баз даних; ефективність 
пошуку й використання документів усіх видів і типів; 
результативний обмін бібліографічною інформацією між 

інформаційними службами, бібліотеками, видавцями та 
книготорговельними організаціями як у середині країни, так і за 
кордоном. Дотримання нових норм під час створення 
бібліографічної інформації дасть змогу адекватніше представити 

документ у бібліографічному записі. 
     Алфавітний спосіб розташування літератури у списку має 
самостійну нумерацію за прізвищами авторів; перших слів назв 
джерела, якщо авторів не зазначено; авторів з однаковими 
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прізвищами розмішують за абеткою їх ініціалів, а роботи одного 

автора – за назвою роботи; окремо подають за алфавітним рядом 

кирилицею – українською, російською мовами і ряд мовами з 
латинським написанням (англійською, німецькою, французькою 

тощо). Бібліографічний опис джерела здійснюється на мові 
оригіналу. 
     У дипломних роботах використовуються стандартні назви 

бібліографічних списків: «Література», «Список літератури» або їх 
модифікації: «Список використаної літератури», «Список 
використаної літератури і джерел». 

     В описі карт, картографічних атласів, схем, планів тощо в 
області математичної основи можуть бути зазначені такі відомості, 
наявні у джерелі інформації: масштаб, картографічна проекція, 
координати. 

     Масштаб записують у формі абстрактного числа, що показує, в 
скільки разів зменшені розміри земної поверхні. Слово масштаб в 
описі не зазначають.  

6.4. Правила скорочення слів у тексті 
     Скорочений запис слів у науковій праці використовується з 
метою скорочення його обсягу, що зумовлено прагненням автора в 
мінімальному обсязі тексту подати максимум інформації. Усі 
скорочення в тексті повинні бути загальноприйнятими і 
зрозумілими. 

     Сьогодні постають стандартизованими такі різновиди скорочень: 
− найменування документів (ДСТУ, ДОСТ, А.с, Пат., техплан 

тощо); 

− слово рік (1999 р., 2011-2012 рр.); 

− грошові одиниці (80 коп., 2 тис, 5 млн., 1 млрд.); 

− одиниці виміру (5 т, 3 га, 100 см, 2 м); 

− текстові (див., пор., напр., та ін., і т. ін.,  с.-г.). 

6.5. Типові помилки під час написання роботи 

     1. Зміст роботи  не відповідає плану або не розкриває тему. 
     2. Мета і завдання сформульовані нечітко і не відображають 
сутності дослідження. 
     3. Змішування, паралелізм, дублювання об'єкта і предмета 
дослідження (предмет має визначати тему роботи!). 
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     4. Автор недостатньо опрацював основну і новітню літературу 
з теми. 

     5. Диспропорція структурних компонентів роботи (вступу, 
основної частини, висновків). 
     6. Висновки не відповідають меті дослідження і не збігаються з 
окресленими завданнями. 

      7. У роботі недостатньо посилань на першоджерела, значна 
кількість перецитувань. 
     8. Неправильно оформлено список використаної літератури, 

немає бібліографічних посилань в основному тексті. 
     9. Матеріал роботи, перекладений близько до тексту або 
автоматично комп'ютерною програмою і не відредагований 

автором, спотворює зміст першоджерела, що знижує рівень 
дослідницької роботи. 

6.6. Вимоги до комп'ютерного набору тексту 

     Треба розрізняти коротке тире (-) як знак граматичної пунктуації, 
довге тире (—) як знак приписаної пунктуації, що використовується 
у списку літератури, і дефіс (-) як знак, що використовується у 
правописі (дерново-підзолистий, фізико-хімічний) та при скороченні 
слів у списку літератури (вид-во, ун-т, д-р). Відмінність полягає у 
розмірі і наявності пробілів до і після тире. 
     Скорочення (т. ін., XV ст., 2012р.), ініціали при прізвищах (В. В. 

Докучаєв), географічні скорочення (м. Рівне, смт. Смига, р. Дніпро), 

одиниці виміру, символи і знаки (25 мм, № 3, 6 %) друкуються 
через нерозривний пробіл – одночасне натискання клавіш Сtrl + 

Shift + пробіл. Багатозначні числа розбиваються на класи по три 

цифри і відокремлюються одна від одної нерозривним пробілом: 22 

166.  

     При згадуванні в тексті прізвищ учених-дослідників ініціали, як 
правило, ставляться перед прізвищем (ВВ. Докучаєв, а не Докучаєв 
В.В., як це прийнято у списках використаних джерел). 

     Перенос слів у заголовках не допускається. 
     Числа до десяти варто оформляти в тексті роботи словами, після 
десяти – цифрами: п'ять зразків, 20 ділянок. 
     Заголовки розміщувати посередині рядка. Крапка після заголовка 
не ставиться. 
     Скорочення типу 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне 
натискання клавіш Сtrl + Shift +дефіс). 
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     Скорочено пишуть географічні і математичні позначення. 
     Якщо в тексті роботи наводяться схеми, їх необхідно групувати 

(Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об'єкта. 
Тримаючи кнопку «Вибір об'єкта», виділіть об'єкти, які треба 
об'єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисніть 
кнопку «Дії, виберіть команду «Групувати»). 

     Міри довжини, маси позначають відповідно до метричної 
системи мір. 

     У хімічних формулах інтервал між цифрами і буквами не 
роблять: 02, Н3Р04. 

     Знаки «номер», «параграф», «процент», «градус» у множині не 
подвоюються. 
     Арифметичні знаки «плюс», «мінус», «множення», «ділення», 

«дорівнює» відокремлюються від цифри проміжком в один знак, 
наприклад: 2 + 4 = 6. 

     Знак граничного відхилення, показники степеня та індекси 

пишуть разом із цифрою: ±0,7; πr
2
. 

 

7. ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
(ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ 

 
7.1. Загальний порядок надання матеріалу перед захистом 

     Завершена й підписана студентом і консультантами магістерська 
(дипломна робота) подається керівникові не пізніше, ніж за три 

тижні до початку роботи ДЕК. 

• Керівник роботи у 10-денний строк після одержання 
перевіряє виконану роботу, допускає її до захисту на засіданні 
кафедри і подає завідувачу кафедри. 

• Кафедрою після розгляду магістерської (дипломної) роботи  

вирішується питання про допуск її до захисту на засіданні ДЕК, 

робиться відповідний запис на титульному аркуші. У випадку, коли 

кафедра не вважає за можливе допустити роботу до захисту, 
остання повертається дипломнику на доопрацювання. Якщо 
дипломна робота не підготовлена в установлений термін або за 
рішенням кафедри не може бути допущена до захисту, то протокол 
такого засідання кафедри, затверджений директором інституту, є 
підставою для відрахування випускника із числа студентів. За таким 
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студентом залишається право доопрацювати дипломну роботу і 
захищати її в наступний термін роботи ДЕК протягом 3-х років. 

• До захисту магістерських (дипломних) робіт студенти 

допускаються згідно з наказом ректора за поданням випускових 

кафедр та директора інституту. 
• На попередній захист дипломник з'являється з чистовим 

варіантом магістерської (дипломної) роботи, авторефератом (для 
магістрів), текстом підготовленої доповіді, тривалість якої має бути 

в межах 10 хв. (достатньо 4 – 6 сторінок машинописного тексту). У 

доповіді треба чітко сформулювати основні положення 
магістерської (дипломної) роботи, навести лише основні цифрові 
показники. Результати досліджень необхідно підтверджувати 

демонструванням ілюстративного матеріалу – таблиць, діаграм, 

графіків, презентацій тощо. Дипломник доповідає у присутності 
керівника і членів кафедри, занотовує зауваження та побажання, 
висловлені викладачами кафедри. Під час обговорення 
попереднього захисту роботи на кафедрі вказуються недоліки, 

допущені в доповіді студента, задаються запитання, поради: як 
відповідати на запитання, вести себе під час захисту тощо. 

• Після попереднього захисту студент подає магістерську 
(дипломну) роботу завідувачу кафедри для запису рішення кафедри 

про допуск до захисту. Допущена до захисту робота подасться на 
рецензію за 10-15 днів до захисту. Рецензент у п'ятиденний строк 
знайомиться з роботою і дає на неї письмову рецензію. Студент 
знайомиться з рецензією й готує відповіді на зауваження 
рецензента. Доповнення та зміни вносити в магістерську 
(дипломну) роботу після рецензування не дозволяється. Негативна 
оцінка роботи рецензентом не позбавляє студента права захищати 

його на засіданні ДЕК. 

• Під час захисту магістерських (дипломних) робіт, виконаних 
на замовлення виробництва, додаються копії договору й акта 
впровадження результатів роботи. 

7.2. Доповідь та роздатковий матеріал 

     Одночасно з оформленням магістерської (дипломної) роботи 

студент готує доповідь і роздатковий матеріал, які погоджує з 
керівником. Попередньо доповідь студента заслуховується на 
кафедрі відповідно до графіка, де створюються умови, наближені до 
офіційного захисту. 
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     Рекомендується як ілюстрацію до доповіді використовувати 

роздатковий матеріал і слайди для проекцій. 

     Роздатковий матеріал необхідний для роботи ДЕК під час 
захисту магістерської (дипломної) роботи. Він повинен містити: 

- основні висновки і пропозиції автора; 
- узагальнені результати дослідження; 
- таблиці, схеми, графіки (ілюструючи доповідь студента під 

час його захисту). 
     Роздатковий матеріал оформляється на аркушах формату А4 і 
брошурується. Кількість екземплярів визначається числом членів 
ДЕК (5-6 комплектів). Використання зазначеного роздаткового 
матеріалу є обов'язковим. 

7.3. Організація захисту магістерської (дипломної) роботи 

     Захист магістерської (дипломної) роботи є формою перевірки 

рівня випускника і фактичної підготовленості його до роботи за 
фахом згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

     Захист проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не 
меншої частини її складу. Персональний склад членів ДЕК 

затверджується ректором не пізніше, як за місяць до початку роботи 

комісії.  
     Захист магістерських (дипломних робіт) проводиться в 
університеті, або на підприємствах, в установах та організаціях, для 
яких тематика робіт, поданих для захисту, має науково-теоретичне 
або практичне значення. 
     На захисті магістерської (дипломної) роботи бажана присутність 
наукового керівника. 
     Порядок захисту: 

- голова ДЕК запрошує студента до захисту, оголосивши тему 
його магістерської (дипломної) роботи, прізвище керівника; 

- студент готує демонстраційний матеріал; 
- секретар ДЕК повідомляє про виконання студентом 

навчального плану та середній бал його успішності за час навчання 
в університеті; 

- голова ДЕК надає слово для доповіді дипломнику, студент 
робить коротке повідомлення про основні результати дослідження 
(тривалість до 10 хв); 

- члени ДЕК ставлять запитання студентові-дипломнику, 
голова це робить останнім; 
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- студент повинен зрозуміти суть запитання і дати коротку, 
конкретну, чітку, змістовну й етичну відповідь; 

- усі, хто бажає з присутніх, також можуть поставити 

запитання студенту та висловити зауваження, на які він 

зобов'язаний дати відповідь. Кількість запитань дипломнику під час 
захисту не обмежується; 

- секретар ДЕК інформує присутніх про зміст відгуку 
керівника, та рецензента на магістерську (дипломну) роботу; 

- завершується захист магістерської (дипломної) роботи  

завершальним словом дипломника, у якому він дає відповідь на 
зауваження рецензента. Студент коротко висловлюється по суті 
зауважень, погоджується з ними, указуючи шляхи усунення 
недоліків або аргументовано відхиляє їх, відстоюючи власну думку. 
      Тривалість захисту дипломної роботи не повинна перевищувати 

30 хв., одного засідання ДЕК – не більше шести академічних годин 

на день. 
     ДЕК оцінює захист магістерської (дипломної) роботи, 

враховуючи при цьому рівень теоретичної та практичної підготовки 

студента, зміст і якість оформлення роботи, проявлену 
ініціативність і самостійність під час виконання досліджень, якість 
доповіді, змістовність, правильність і повноту відповідей на 
запитання, поставлених у процесі захисту, змістовність і якість 
демонстраційного матеріалу, рівень загальної ерудиції студента й 

оцінку роботи рецензентом. 

     За результатами захисту магістерської (дипломної) роботи  

виставляються бали за 100-бальною шкалою, які оголошуються в 
день захисту після оформлення протоколів засідання комісії, що 
складаються за встановленою формою і підписуються головою та 
членами ДЕК. Оцінка захисту дипломної роботи записується в 
залікову книжку студента. Крім того, ДЕК, за результатами захисту 
магістерської (дипломної) роботи, може приймати рішення про 
рекомендацію використання наукових розробок па підприємствах, у 
науково-дослідних установах, а студента – до навчання в 
аспірантурі (магістратурі). 
     Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених під час захисту 
роботи, а також про присвоєння випускникам відповідного 
освітнього рівня та видачу дипломів приймають на закритому 
засіданні ДЕК відкритим голосуванням звичайною кількістю 
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голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. У разі 
однакової кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Під 

час цього засідання члени ДЕК підписують протоколи засідань. 
     Студентам, які успішно захистили магістерські (дипломні) 
роботи, рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація відповідно до 
отриманої спеціальності та видається диплом установленого зразка. 
     Студент, який отримав оцінки "відмінно" не менше ніж із 75% 

усіх дисциплін навчального плану, а з решти - "добре" і захистив 
магістерську (дипломну) роботу з оцінкою "відмінно", а також 

проявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується 
рекомендацією кафедри, видається диплом з відзнакою, про що 
записується у протоколі засідання комісії. 
     У тих випадках, коли ДЕК приймає рішення про те, що студент 
не захистив магістерську (дипломну) роботу, тобто отримав 
незадовільну оцінку, відповідну інформацію заносять у протокол 
засідання комісії, а потім обговорюють на засіданні кафедри. 

Студент, який одержав незадовільну оцінку під час захисту 
магістерської (дипломної) роботи, відраховується з університету з 
видачею академічної довідки встановленого зразка. 
     Якщо студент не з'явився на захист, у протоколі ДЕК 

відзначається, що він не атестований через відсутність на засіданні 
комісії. Студенти, не атестовані у встановлені терміни, мають право 
на повторний захист у наступний період роботи ДЕК відповідно до 
чинного законодавства. ДЕК надає дозвіл також на повторний 

захист тієї самої роботи з доопрацюванням або рекомендує кафедрі 
затвердити нову тему. Студентам, які під час повторного захисту 
магістерських (дипломних) робіт отримали незадовільну оцінку, 
видається академічна довідка встановленого зразка. 
     Повторний захист магістерської (дипломної) роботи  з метою 

підвищення оцінки не допускається. Повторний захист 
магістерської (дипломної) роботи дозволяється впродовж трьох 
років після закінчення терміну навчання в університеті за умови 

подання позитивної характеристики з місця роботи, що відповідає 
профілю підготовки спеціаліста. 
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ДОДАТОК А 

Зразок оформлення титульної сторінки магістерської (дипломної) 

роботи* 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою 

Кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 
 

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А 

до дипломної роботи 

магістра (спеціаліста)  

на тему ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Виконав: студент ___курсу, 

групи__ 

спеціальності _________________ 

______________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

Керівник: ______________________ 
                  (прізвище та ініціали) 

Рецензент: _____________________ 
                    (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

Рівне – 20___ року 

* За основу взято форму N Н-9.02, затверджену наказом МОН від 29.03.2012 р. 

№ 384. 
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ДОДАТОК Б 

Зразок оформлення анотації дипломної роботи 

Іваненко М.В. Структурно-агрегатний стан чорноземів типових у 

природних та агроекосистемах: дипломна робота. – Рівне: НУВГП, 

2013. – 94  с. 
 

     Проведено дослідження впливу різного антропогенного 
навантаження на структурно-агрегатний стан чорноземів типових 
середньосуглинкових на лесовидних суглинках. Для досліджуваних 

чорноземів характерним є зростання вмісту крупних агрегатів (>5 

мм) при введенні цілинних ґрунтів у сільськогосподарське 
виробництво. При цьому помітно знижується вміст водостійких 
агрегатів розміром більше 1 мм. Введення перелогового режиму 
сприяє відновленню структурного стану ґрунту майже до рівня 
цілинних ґрунтів. Особливий вплив на структурний стан чорноземів 
здійснює деревна рослинність, яка сприяє деякому розпиленню 

структурних агрегатів, зниженню вмісту агрономічно цінних 
агрегатів порівняно з ґрунтом абсолютної цілини. Розорювання і 
сільськогосподарське використання чорноземів типових викликає 
зниження коефіцієнта структурності, але, в основному, у верхній 

частині досліджуваної товщі ґрунту. 
 

Ключові слова: ґрунт, структурно-агрегатний стан, 

чорнозем, переліг, абсолютна цілина, водостійкі агрегати, 

розорювання. 
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ДОДАТОК В 
 

Зразки оформлення бібліографічного опису, що наводяться у 

списку використаної літератури (за вимогами ДСТУ 7.1:2006) 
 

         ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ 

 

Книги, 

навчальні 
видання, 
1 автор 

1. Городній М.М. Агрохімія: підручник. – 4-те вид., переробл. та 
доп. – К.: Арістей, 2008. –  936 с. 
2. Дегтярьов В.В. Гумус чорноземів Лівобережного 
Лісостепу України: монографія / Василь Володимирович 

Дегтярьов. —X.: Майдан, 2011. —360 с. 
3. Тихоненко Д.Г. Ґрунтознавство часткове: підручник / Д. Г. 

Тихоненко. –X.: ХНАУ, 2000. — 185 с. 
 

   2  автори 
1. Тихоненко Д. Г. Сільськогосподарська екологія: навч. посібник 

/ Д. Г. Тихоненко, М.О. Горін — X.: ХНАУ, 2009. —57 с. 
 

   3  автори 
Агроекологія:  навч.  посібник /  [М.М.  Городній, М.К. Шикула,    

І. М. Гудков    та    ін.];    за   ред. М. М. Городнього. — К.: Вища 

шк., 1993. — 416 с. 
 

   4  автори 
Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів 
України:  навч.  посібник / М. І. Полупай,  В. Б. Соловей,  В. І. 
Кисіль,  В. А. Величко.— К.: Колообіг, 2005. — 23 с.                          

5 і більше 
авторів 

Прикладна біохімія та управління якістю продукції рослинництва: 

підручник  / [М.М.   Городній, С.Д. Мельничук, О.М. Гончар та 

ін.]; за ред. акад. М.М. Городнього. — К., 2006. — 484 с. 
Без автора 1. Геоморфологічне районування України // Агрохімія і 

ґрунтознавство.: респ. міжвідомч. темат. наук. зб. – К.: Урожай, 

1969. —Вип. 12. – 120 с. 
2. Ґрунтознавство:   підручник   /  [ Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін, 

М.І. Лактіонов    та    ін.];    за    рсд. Д.Г. Тихоненка. — К.: Вища 
освіта, 2005. — 703 с.  
3. Практикум з ґрунтознавства: навч. посібник / за ред. Д.Г. 

Тихоненка і В.В. Дегтярьова. — [6-е вид., перероб. і допов.]. — X.: 

Майдан, 2009.— 447 с. 
Багатотомний 

документ 
Історія Національної академії наук України, 1941— 1945 / [упоряд. 

Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та 

джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К. : Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні). — 

Бібліогр. в підрядк. прим. Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573, [1] с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 346—370 (2046 назв). — Імен. покажч.: с. 
529—554. — Геогр. покажч.: С.555—565. 
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Дисертація 1.Тихоненко Д.Г. Эволюция, систематика и использование легких 

почв юго-запада Русской равнины: дис. д-ра с.-х. наук: 06.01.03 / 

Тихоненко Дмитрий Григорьевич. — X., 1983. — 350 с. 

2. Шевченко М.В. Вплив різних способів основного обробітку 

ґрунту на умови росту та продуктивність культур зернопросапної 

ланки сівозміни в умовах Лівобережного Лісостепу України: дис. 

канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Шевченко Микола Вікторович. — К., 

1997. — 133 с. 
Автореферат 
дисертації 

1. Філон В.І. Діагностика і екологобезпечне спрямування 

трансформації ґрунтів при внесенні добрив: автореф. дис. д-ра с.-г. 

наук / Філон Василь Іванович. – X., 2012. — 44 с. 

2. Романова Т.А. Насіннєва продуктивність капусти 

білоголової пізньостиглої при використанні добрив в умовах 

Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис. канд. с.-г. наук / 

Романова Тетяна Анатоліївна. – X., 2007. – 20 с. 

Словники Тлумачний    словник    з    агроґрунтознавства  / М. І. Лактіонов, 

В. В. Дегтярьов,  В. О. Малюга, Т. М. Лактіонова. — X.: ХДАУ ім. 

В. В. Докучаєва, 1998. – 75 с. 
Частина 
книги, 

періодичного 

видання, 

1 автор 

1. Залізовський В.С. Формування   продуктивності ячменю   під 

впливом   різних   видів   добрив   на чорноземі типовому //Вісник 

ХНАУ. — X., 2003. —№ 2. – С. 47-51. 

2. Філон     В.І.     Оптичні     характеристики     та молекулярно-

масовий розподіл гумусових речовин, що підлягають 

безпосередньому впливу мінеральних добрив / В.І. Філон // Вісн. 

аграр. науки. — 2003. – № 12. —С. 9-12. 

Частина 
книги, 

періодичного 

видання, 

2 автори 

1. Філон В.І. Агрофізичний стан чорноземів типових за умов 

застосування тваринницьких стоків / В.І. Філон, І.С. Томан // Вісн. 

аграр. науки. — 2002. — №11.—С. 53-56. 

2. Клочко   М.К.   Проблема   калію   в   балансових розрахунках 

/М.К. Клочко, М.М. Сирий // Вісник ХНАУ. — 2011. — № 2. —С. 

111-112. 

Частина 
книги, 

періодичного 

 видання, 

3 автори 

1. Тихоненко Д. Г. Ґрунти  долинних   екосистем Лівобережного 

Лісостепу України (науковий доробок Докучаєвської      кафедри 

ґрунтознавства) /Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, В.В. Дегтярьов // 

Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. темат. наук. зб. [«Охороні 

ґрунтів - державну підтримку»]. – X., 2010 . — Кн. І. – С.151-163. 

— (Спец, випуск до VIII з'їзду УТГА). 

2. Кудря С.І. Урожайність цукрових буряків залежно від 

передпопередника на фоні післядії добрив у сівозмінах короткої 
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ротації / С.І. Кудря, М.К. Клочко, А.О. Казюта // Вісник ХНАУ. — 

2003. — № 2. — С. 111-112. 

Частина 
книги,  

періодичного 

видання, 

   4 автори 

1. Залізовський В.С. Вплив післядії добрив на врожайність 

сільськогосподарських культур, продуктивність сівозміни короткої 

ротації та на зміну окупності добрив /В.С. Залізовський, В.О. 

Казаков, Л.Г. Бабиніна, І.С. Томам // Вісник ХНАУ. — 2003. — № 

2. —С. 43-46. 

2. Романова Т.А. Особливості формування врожаю та якості, 

насіння капусти білоголової в залежності від застосування добрив / 

Т.А.Романова, Р.П. Гладких, Т.В. Парамонова, Л.М. Урюпіна // 

Вісн. Черкаського ін-ту агропромисл. виробн. — Черкаси, 2006. — 

Вип. 6. — С. 78-83. 

        Тези 

доповідей, 

матеріали 

конференцій, 

з'їздів 

1. Тихоненко Д. Г. Маршрутами В.В. Докучаєва (навчальні 

експедиції ґрунтознавців) /Д. Г. Тихоненко, М.О. Горін // Наукові 

дослідження – теорія та експеримент 2009: матеріали п'ятої 

Міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 травня 2009 р. — Полтава, 2009. 

—С.78-88. 

2. Новосад К.Б. Біологічна активність чорноземів звичайних 

Приазов'я / К.Б. Новосад, Д.В. Гавва, А.В. Ревтьє // Регіон-2010 

стратегія оптимального розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., Харків, 4-5 листопада 2010 р. — X., 2010. — 

С. 311-315. 

Стандарти Якість ґрунту. Форма запису інформації щодо ґрунту й ділянки 

(ISO 15903:2002, IDТ): ДСТУ ІSО 15903:2004. – [Чинний від 2004-

11-30]. — К.: Держстандарт України, 2006. — 4 с. — (Нац. 

стандарти України). 

Електронні 

ресурси 

Милановский Е.Ю. Структура почв /Е.Ю. Милановский, Е.В. 

Шеин [ Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн.: 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/0303/SOI 

L.HTM. 

Методичні 

рекомендації 

Удобрення  капусти  білоголової пізньостиглої на чорноземних 

ґрунтах   при   вирощуванні   її   на насінницькі  цілі  в лісостеповій 

зоні:  методичні рекомендації // [Парамонова Т.В., Гладкіх Р.П., 

Романова Т.А та ін.]. — X.: ІОБУААН, 2006. — 12 с. 

Довідник Добрива:   довідник   / [Казаков   В.О., Філон   В.І., Клочко М.К. та 

ін.]; за ред. М.М. Мирошниченка. Харк. нац. аграр. ун-т   ім. В.В. 

Докучаєва.   —   X.: ХНАУ, 2011 —224 с. 
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