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У навчальному посібнику викладено питання, що стосуються змісту, структури та 

організації захисту кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня бакалавра. Детально 

розглянуті основні розділи дипломного проєкту та зазначена основна інформація, яка в 

них має бути наведена. Особливу увагу приділено характеристиці біологічного агента, 

що буде використаний у біотехнологічному процесі, та методам отримання 

промислових продуцентів. Зазначена інформація, яка має бути наведена у 

технологічній частині дипломного проєкту. Наведені вимоги до оформлення 

технологічної та апаратурної схем виробництва. Запропоновано послідовність 

розрахунку обладнання для проведення технологічного процесу. Також у посібнику 

наведено перелік складових кваліфікаційної роботи та вимоги до її оформлення. У 

додатках наведені шаблони титулів та завдання та приклади їх заповнення.  

Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за 

спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія, що навчаються за освітньо-

професійною програмою «Біотехнології».  
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ВСТУП 

 

Рекомендації щодо змісту та структури дипломного проєкту 

бакалавра та організації атестації розроблено на основі «Положення про 

екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського» та ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти 

у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання». 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Біотехнології» 

спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія здійснюється у формі 

публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та завершується 

видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня 

бакалавра з присвоєнням кваліфікації: бакалавр з біотехнологій та 

біоінженерії. 

У відповідності з Положенням про екзаменаційну комісію та 

атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 

«Дипломний проєкт – вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня 

бакалавра, призначений для об’єктивного контролю ступеня 

сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які віднесені 

до інженерних (проєктно-конструкторських, технологічних та 

експлуатаційних) виробничих функцій». 

Дипломний проєкт є самостійною роботою студента, оформленою 

належним чином у відповідності до діючих стандартів. За якістю цієї 

роботи і захистом її в екзаменаційній комісії вирішується питання про 

присудження здобувачам відповідного ступеня вищої освіти і присвоєння 

освітньої кваліфікації «бакалавр з біотехнологій та біоінженерії». 

Навчальний посібник рекомендований для виконання дипломного 

проєкту студентами кафедри промислової біотехнології та біофармації. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ 

 

Дипломне проєктування відбувається на етапі навчального процесу в 

університеті, коли завершується формування студента як бакалавра. Мета 

проектування полягає не лише в якісному виконанні дипломного проєкту, 

а й у закріпленні та поглибленні студентом теоретичних знань, розширенні 
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його фахової підготовки. Згідно з освітньо-професійною програмою 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Біотехнології» метою 

дипломного проєктування є формування компетентностей: 

˗ здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

˗ здатність здійснювати аналіз нормативної документації, необхідної 

для забезпечення інженерної діяльності в галузі біотехнології; 

˗ здатність працювати з біологічними агентами, використовуваними у 

біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини; 

віруси; окремі їхні компоненти); 

˗ здатність проводити аналіз сировини, матеріалів, напівпродуктів, 

цільових продуктів біотехнологічного виробництва; 

˗ здатність використовувати методології проектування виробництв 

біотехнологічних продуктів різного призначення; 

˗ здатність обирати і використовувати відповідне обладнання, 

інструменти та методи для реалізації та контролю виробництв 

біотехнологічних продуктів різного призначення; 

˗ здатність складати технологічні схеми виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення; 

˗ здатність складати апаратурні схеми виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення; 

˗ здатність дотримуватись вимог біобезпеки, біозахисту та біоетики; 

˗ здатність комплексно аналізувати біологічні та біотехнологічні 

процеси на молекулярному та клітинному рівнях; 

˗ здатність аналізувати та проектувати виробництва біотехнологічної 

продукції харчового, фармацевтичного, парафармацевтичного та 

природоохоронного характеру на основі процесів мікробного синтезу; 

˗ здатність використовувати знання про шляхи біосинтезу практично 

цінних метаболітів для вдосконалення біотехнологій їх одержання. 

Програмні результати навчання: 

˗ вміти застосовувати положення нормативних документів, що 

регламентують порядок проведення сертифікації продукції, атестації 

виробництва, вимоги до організації систем управління якістю на 

підприємствах, правила оформлення технічної документації та ведення 

технологічного процесу, базуючись на знаннях, одержаних під час 

практичної підготовки; 
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˗ вміти аналізувати нормативні документи (державні та галузеві 

стандарти, технічні умови, настанови тощо), складати окремі розділи 

технологічної та аналітичної документації на біотехнологічні продукти 

різного призначення; аналізувати технологічні ситуації, обирати 

раціональні технологічні рішення; 

˗ вміти застосовувати знання складу та структури клітин різних 

біологічних агентів для визначення оптимальних умов культивування та 

потенціалу використання досліджуваних клітин у біотехнології; 

˗ вміти здійснювати техніко-економічне обґрунтування виробництва 

біотехнологічних продуктів різного призначення (визначення потреби у 

цільовому продукті і розрахунок потужності виробництва); 

˗ вміти обґрунтувати вибір біологічного агента, складу поживного 

середовища і способу культивування, необхідних допоміжних робіт та 

основних стадій технологічного процесу; 

˗ базуючись на знаннях про закономірності механічних, 

гідромеханічних, тепло- та масообмінних процесів та основні 

конструкторські особливості, вміти обирати відповідне устаткування у 

процесі проектування виробництв біотехнологічних продуктів різного 

призначення для забезпечення їх максимальної ефективності; 

˗ базуючись на знаннях, одержаних під час практики на підприємствах 

та установах, вміти здійснювати продуктовий розрахунок і розрахунок 

технологічного обладнання; 

˗ вміти складати матеріальний баланс на один цикл виробничого 

процесу, специфікацію обладнання та карту постадійного контролю з 

наведенням контрольних точок виробництва; 

˗ вміти здійснювати обґрунтування та вибір відповідного 

технологічного обладнання і графічно зображувати технологічний процес 

відповідно до вимог нормативних документів з використанням знань, 

одержаних під час практичної підготовки; 

˗ вміти розраховувати основні критерії оцінки ефективності 

біотехнологічного процесу (параметри росту біологічних агентів, 

швидкість синтезу цільового продукту, синтезувальна здатність 

біологічних агентів, економічний коефіцієнт, вихід цільового продукту від 

субстрату, продуктивність, вартість поживного середовища тощо); 
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˗ вміти аналізувати та проектувати спеціальні біотехнологічні 

виробництва із виготовлення продукції різного функціонального та 

галузевого призначення; 

˗ вміти використовувати знання про шляхи біосинтезу практично 

цінних метаболітів для вдосконалення біотехнологій їх одержання. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ АТЕСТАЦІЇ 

 

Теми дипломного проєкту можуть бути запропоновані випусковими 

кафедрами, керівниками дипломного проєкту, керівниками практики з 

боку бази практики, стейкхолдерами або здобувачами з необхідним 

обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості виконання. 

Вибір та формулювання теми дипломного проєкту здійснюється до 

початку практики, яка передує виконанню кваліфікаційної роботи. 

Затвердження тем і керівників дипломних проектів здійснюється не 

пізніше двох тижнів після завершення теоретичного та практичного 

навчання. 

Здобувач несе відповідальність за правильність прийнятих рішень, 

обґрунтувань, розрахунків, якість оформлення текстового та графічного 

(ілюстративного) матеріалу, їх відповідність вимогам щодо виконання 

дипломного проєкту, існуючим нормативним документам та освітній 

програмі. 

Керівник та консультанти дипломного проєкту рекомендують методи 

вирішення завдання на дипломний проєкт, залишаючи за здобувачем право 

приймати остаточне рішення самостійно. Керівник проєкту і консультанти 

здійснюють загальне керівництво, допомагаючи студентам розібратися у 

складних питаннях, стежать за дотриманням нормативів і правил 

проєктування, обсягу та змісту проєкту. 

Здобувач має регулярно, не менше одного разу на два тижні, 

інформувати керівника про стан виконання дипломного проєкту 

відповідно до календарного плану, надавати на його вимогу необхідні 

матеріали для перевірки. 

Керівник контролює дотримання календарного плану виконання 

кваліфікаційної роботи здобувачем. У разі суттєвих порушень, які можуть 

призвести до недотримання встановлених термінів надання дипломного 
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проєкту до екзаменаційної комісії, інформувати керівництво кафедри для 

вжиття відповідних заходів, зокрема й рішення про недопущення 

здобувача до захисту. 

Дипломний проєкт на здобуття ступеня «бакалавра» на етапі допуску 

до захисту підлягає перевірці на плагіат. 

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства. 

Текст остаточного варіанту дипломного проєкту подається керівником 

дипломного проєкту в електронному вигляді на етапі допуску до захисту 

відповідальній особі, яка здійснює перевірку на плагіат. Відповідальна 

особа здійснює процес перевірки роботи у Системі, яка генерує звіт 

подібності, та надає доступ керівнику до звіту подібності. Роздрукована 

частина звіту подібності, яка засвідчує відсоток 

збігів/ідентичності/схожості, завірена підписом відповідальної особи за 

перевірку робіт на плагіат, додається до дипломного проєкту. Керівник 

здійснює експертну оцінку роботи з урахуванням звіту подібності, робить 

висновок про оригінальність роботи і включає його у відгук. Допуск до 

захисту проводиться з врахуванням експертної оцінки керівника щодо 

відсутності плагіату в роботі. 

Здобувач подає на кафедру підготовлений та допущений до захисту 

дипломний проєкт з відгуком керівника і рецензією не менш ніж за 

5 робочих днів до її захисту в екзаменаційній комісії. 

З метою встановлення відповідності дипломних проєктів вимогам до 

оформлення, змісту та структури, а також перевірки готовності здобувачів 

до захисту дипломних проєктів кафедрою може проводитись попередній 

захист дипломних проєктів. 

Захист дипломних проєктів здійснюється відкрито і гласно. 

Рейтингова система оцінювання для дипломного проєкту включає 

оцінювання:  

- якості дипломного проєкту – оцінюється якість пояснювальної 

записки, текстового та графічного (ілюстративного) матеріалу (сучасність 

та обґрунтування прийнятих рішень, правильність застосування методів 
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аналізу і розрахунку, якість оформлення, виконання вимог нормативних 

документів, якість графічного матеріалу і дотримання вимог стандартів 

тощо) – 50 балів;  

- захисту дипломного проєкту – оцінюється якість захисту (якість 

доповіді, ступінь володіння матеріалом, ступінь обґрунтування прийнятих 

рішень, вміння захищати свою думку тощо) – 50 балів. 

 
Критерії оцінювання: Бали 

 дипломний проєкт виконано у відповідності до завдання, містить всі 

необхідні розділи, результати наведено в логічній послідовності з 

грамотним обґрунтуванням та висновками, відсутня зайва інформація, 

оформлення у відповідності до вимог  

 доповідь логічно висвітлює результати роботи, відсутня зайва 

інформація, наявні всі необхідні складові; повні правильні відповіді на всі 

запитання 

47-50 

 дипломний проєкт виконано у відповідності до завдання, містить всі 

необхідні розділи, результати переважно наведено в логічній 

послідовності з грамотним обґрунтуванням та висновками, наявна зайва 

інформація, оформлення у відповідності до вимог  

 доповідь логічно висвітлює результати роботи, наявна зайва інформація, 

наявні всі необхідні складові; правильні відповіді, але дещо не повні 

43-46 

 дипломний проєкт виконано у відповідності до завдання, містить всі 

необхідні розділи, результати переважно наведено в логічній 

послідовності з достатнім обґрунтуванням та висновками, наявна зайва 

інформація, оформлення у відповідності до вимог  

 доповідь висвітлює результати роботи, наявна зайва інформація, відсутні 

деякі необхідні складові; більшість відповідей правильні, повні 

39-42 

 дипломний проєкт практично виконано у відповідності до завдання, 

містить всі необхідні розділи, результати переважно наведено в логічній 

послідовності з недостатнім обґрунтуванням та висновками, наявна зайва 

інформація, оформлення у відповідності до вимог з деякими помилками 

 доповідь не висвітлює результати роботи, наявна зайва інформація, 

відсутні деякі необхідні складові; відповіді частково неправильні, неповні 

35-38 

 дипломний проєкт практично виконано у відповідності до завдання, 

містить всі необхідні розділи, результати наведено в неправильній 

послідовності та недостатньо обґрунтовано, наявна зайва інформація, 

оформлення не відповідає вимогам  

 доповідь не висвітлює результати роботи, наявна зайва інформація, 

відсутні необхідні складові; відповіді неповні та частково не правильні 

30-34 

 дипломний проєкт практично виконано не у відповідності до завдання, не 

містить всі необхідні розділи, результати наведено в неправильній 

послідовності та немає обґрунтувань, наявна зайва інформація, 

оформлення не відповідає вимогам  

 доповідь не відповідає результатам роботи; відсутні або не по суті 

відповіді 

R < 29 
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Для отримання студентом відповідної оцінки його рейтингова оцінка 

R переводиться згідно з таблицею: 

 
Рейтингова оцінка 

здобувача 

Університетська 

шкала оцінок 

95-100 відмінно 

85-94 дуже добре 

75-84 добре 

65-74 задовільно 

60-64 достатньо 

R < 60 незадовільно 

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

Дипломний проєкт оформлюються відповідно до ДСТУ 3008:2015 

«Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та 

правила оформлювання». Дипломні проєкти мають враховувати вимоги 

Єдиної системи конструкторської документації. 

Пропонується наступна структура та змістовне наповнення розділів 

пояснювальної записки дипломного проєкту: 

Титульний аркуш 

Відомість дипломного проєкту 

Завдання на дипломний проєкт 

РЕФЕРАТ (українською мовою) 

РЕФЕРАТ (іноземною мовою) 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ (за 

необхідності) 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНОГО АГЕНТА 

РОЗДІЛ 2 БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА 

РОЗДІЛ 3 МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ПРОМИСЛОВИХ 

ПРОДУЦЕНТІВ 

РОЗДІЛ 4 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

РОЗДІЛ 5 РОЗРАХУНОК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ВИСНОВКИ 
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

ДОДАТКИ (за необхідності) 

ВСТУП 

У вступі (1–2 сторінки) описують сучасний стан проблеми, світові 

тенденції розв’язання поставлених завдань, недоліки або обмеження 

існуючих технологій, актуальність розробки, обґрунтовують необхідність 

її проведення і концентрують увагу на заходи, які направлені на вирішення 

проблемних моментів. Зазначається мета дипломного проєкту та задачі, які 

ставляться для її реалізації. 

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНОГО АГЕНТА 

1.1 Основні промислові продуценти 

Дають перелік та характеристику мікроорганізмів-продуцентів, 

зазначаючи їх особливості, які використовують або можуть 

використовуватися для отримання цільових продуктів даного виду 

(наприклад, ферментів загалом), Коротко наводять переваги та 

обґрунтовують вибір безпосереднього продуценту цільового продукту за 

темою проєкту, що буде використаний в дипломному проєкті. Вся 

подальша інформація у наступних розділах подається щодо обраного у 

проєкті продуценту. 

1.2 Систематичне положення 

Вказують систематичне положення мікроорганізму-продуценту, який 

використовується в роботі (царство, підцарство, категорія, група, підгрупа, 

рід): за Берджі для бактерій і актиноміцетів та за визначником грибів. 

1.3 Морфолого-цитологічні ознаки 

Бактерії: форма і розміри клітин, їх взаєморозташування; здатність 

утворювати спори або інші морфологічно диференційовані структури, 

наявність капсул, слизових шарів або чохлів; фарбування за Грамом. 

Рухомість клітин, тип джгутикування. 

Актиноміцети: тип міцелію (септований або несептований), наявність 

органів спороутворення, форма спороносіїв та спор, поліморфізм та 

модифікація клітин. 

Гриби: тип міцелію, розміри гіф, характер розгалуження гіф 

(дихотомічне, симподіальне, моноподіальне), видозміни міцеліального 
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росту (хламідоспори, склероції, апресорії, ризоморфи тощо). 

Основний тип запасних поживних речовин клітин. 

1.4 Культуральні ознаки 

Характер росту культури на щільних та рідких поживних 

середовищах. Розмір та форма колоній (округла, ризоїдна, амебоподібна і 

т.д.). Поверхня колоній (рівна, шорсткувата, горбиста, зморшкувата, 

блискуча). Край колоній (рівний, хвилястий, зубчастий тощо). Пігментація 

колоній. Пігментація повітряного та субстратного міцелію (для 

актиноміцетів та грибів). 

1.5 Фізіолого-біохімічні ознаки 

Поживні потреби мікроорганізмів: основні джерела вуглецевого та 

азотного живлення, потреби в макро- та мікроелементах, факторах росту. 

Тип живлення (автотрофний, гетеротрофний, міксотрофний). Відношення 

до кисню (аероби, анаероби, факультативні мікроаерофіли, 

аеротолерантні). Залежність росту від температури та рН з вказуванням 

граничних та оптимальних значень. 

Тип енергетичного метаболізму (бродіння, дихання, фотосинтез). 

Хімічний склад клітини (клітинної стінки, капсул, включень); 

наявність специфічних ферментів. 

Спосіб розмноження. 

Стійкість культури до антибіотиків та бактеріофагів або актинофагів, 

наявність плазмід. 

Елективні середовища, що використовуються для забезпечення росту 

та збереження культури. 

1.6 Серологічні ознаки 

Для мікроорганізмів, які використовуються при виробництві 

імунопрепаратів. Наявність і склад антигенів. 

1.7 Поширення в природі 

Екологічні ніші, які займають мікроорганізми. Взаємовідносини з 

іншими організмами (вільноіснуючі або симбіонти). 

РОЗДІЛ 2 БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА 

2.1 Характеристика цільового продукту  

Зазначити, до якого типу сполук відноситься цільовий продукт, 

навести його хімічну формулу, дати коротку характеристику та 
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класифікацію.  

2.2 Схема хімічних перетворень, що відбуваються в процесі 

біосинтезу або біотрансформації та оптимальні умови їх проходження. 

Схема хімічних та біохімічних перетворень, які лежать в основі 

даного біотехнологічного процесу отримання цільового продукту 

(включаючи побічні реакції). 

Етап або стадію перетворення виділяють фігурною дужкою, 

зазначивши над нею її індекс та номер. Хімічні формули речовин, які не 

виділяються у процесі виробництва, наводять в квадратних дужках. 

Послідовність перетворень у хімічних реакціях показують 

горизонтальними стрілками між формулами. 

Вказати оптимальні умови перебігу біохімічних перетворень. 

Ферменти, наявність хімічних каталізаторів, температура, тиск, тощо. 

2.3 Характеристика компонентного складу біотехнологічного 

препарату, отриманого в процесі реалізації технології 

Компонентний склад; мікробіологічна та хімічна чистота; вміст 

основної речовини та домішок; наявність інших біологічно активних 

речовин. 

2.4 Методи очистки цільового продукту 

Методи очистки отриманого цільового продукту, якщо вони 

використовуються в технології. Основні принципи методів, що лежать в їх 

основі, обґрунтування оптимального методу та результат, який досягається 

за умов його використання. 

2.5 Механізми впливу цільового продукту на біохімічні процеси 

Механізми впливу цільового продукту на біохімічні процеси, що 

перебігають в організмі або в природному середовищі (включення до 

складу життєво важливих ферментів, прискорення перебігу обмінних 

процесів, вплив на імунну систему, участь у біохімічних перетвореннях в 

природних середовищах, тощо). 

РОЗДІЛ 3 МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ПРОМИСЛОВИХ 

ПРОДУЦЕНТІВ 

В цьому розділі необхідно висвітлити такі питання: 

3.1 Генетична вивченість біологічного об’єкту 

3.1.1 Особливості геному, наявність плазмід та/або інших генетичних 
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структур. Наявність генетичних карт обраного продуценту або типового 

представника групи.  

3.1.2 Вивченість механізмів експресії генів, відповідальних за синтез 

цільового продукту, індукторів та репресорів процесу синтезу. 

3.2 Загальні методи створення високопродуктивного 

промислового продуценту 

(відповідно до типових технологій) 

В цьому підрозділі необхідно систематизувати дані літератури за 

такою схемою: 

3.2.1 Використання природного та штучного добору для отримання 

промислових продуцентів. 

3.2.2 Використання індукованого мутагенезу: 

 мутагени, що використовуються для продуцентів (фізичні, хімічні 

або їх комбінація), 

 обґрунтування вибору мутагену (базуючись на типові мутацій та 

об’єктах селекції), 

 основні механізми виникнення здатності до суперпродукування 

(підвищення швидкості поглинання і утилізації субстрату клітиною, 

підвищення рівня синтезу ферментів або їх активності за рахунок 

порушення негативного контролю їх синтезу; блокування бічних реакцій 

синтезу; блокування подальшого внутрішньоклітинного перетворення 

продукту, якщо воно проходить; забезпечення ефективного виведення 

продукту з клітини; блокування деградації продукту; підсилення 

позитивних форм регуляції синтезу). 

 методика проведення обробки (дози обробки чи час дії, 

необхідність повторного впливу та ступінчатої селекції), 

 матеріал, що піддається обробці (спори, вегетативні клітини) та 

середовища, в яких проводять обробку, 

 результат використання мутагенезу (у скільки разів вдається 

підвищити синтез цільового продукту в порівнянні з диким штамом), 

3.2.3 Використання гібридизації для створення промислових 

продуцентів біологічно-активних речовин. 

 Методи гібридизації. Охарактеризувати, які саме методи 

використовуються при отриманні даного продуценту (кон’югація, 

трансформація, трансдукція, злиття протопластів). 
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 Обґрунтування вибору методу, його переваги та недоліки. 

 Механізми підвищення синтезу цільового продукту у кожному 

конкретному випадку (об’єднання в одному геномі генів, що впливають на 

підвищений синтез; позбавлення шкідливих мутацій, тощо). 

3.2.4 Регуляція метаболізму у мікробній клітині. Якщо 

використовується цей метод, охарактеризувати, яким саме чином 

здійснюється ця регуляція (регуляцією активності ферментів; регуляцією 

засвоєння азотовмісних сполук; регуляцією енергетичного стану клітини; 

регуляцією протеолізу; регуляцією переносу речовин через мембрани). 

3.2.5 Використання особливих методів, що застосовуються для 

отримання продуцентів для даної технології і не застосовуються в інших 

(якщо такі є). 

3.2.6 Використання методів генної та клітинної інженерії (без 

докладного опису, тільки констатація). 

3.2.7 Використання комбінації вищенаведених методів. 

Якщо для обраного біологічного агенту не застосовується певна група 

методів, то цей пункт не наводиться. 

3.3 Схема отримання продуцента, що використовується в роботі 

В цьому підрозділі на основі аналізу даних літератури наводиться 

блок-схема отримання продуценту, де повинні бути відображені всі етапи 

отримання промислового штаму з вказанням основних параметрів їх 

отримання, необхідність чистки та стабілізації культури продуценту, 

мутагени, що використовувались, дози та тривалість обробки тощо. 

3.4 Особливості технології або апаратурного оформлення у зв’язку 

з використанням обраного продуцента 

Підрозділ 3.4 не повинен дублювати розділи 4 та 5, тут вказуються 

тільки особливості, які пов’язані з використанням даного продуценту 

(необхідність додаткового очищення цільового продукту, необхідність 

особливих природоохоронних заходів, необхідність конструювання 

особливих мішалок, двохфазність етапу біосинтезу, необхідність індукції, 

тощо). Якщо такі особливості є, необхідно про це вказати, та зробити 

посилання на конкретні етапи розділу 4 або конкретні креслення розділу 5. 

Якщо даний продуцент не потребує додаткових технологічних або 

апаратурних змін, цей підрозділ можна випустити. 
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РОЗДІЛ 4 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

Технологічна частина бакалаврської роботи включає наступні 

підрозділи: 

4.1 Характеристика кінцевої продукції виробництва 

Характеристика кінцевої продукції виробництва включає: 

 назву продукції; 

 категорію та номер діючого нормативно-технічного документу (ТУ, 

АНД тощо) на продукцію та реєстраційний номер (якщо такі є або для 

діючих виробництв); 

 призначення продукції та можливі галузі використання; 

 стислий опис зовнішнього вигляду та фізико-хімічних характеристик 

продукції; 

 нормативні вимоги до упаковки, маркування, транспортування, 

зберігання та терміну придатності продукції. 

4.2 Характеристика сировини, матеріалів та напівпродуктів, що 

використовуються у виробництві 

У цьому розділі мають бути наведені показники, що регламентують 

вимоги до якості сировини, матеріалів та напівпродуктів, що 

використовуються у даному виробництві. Зміст підрозділу подається у 

вигляді таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Характеристика сировини, матеріалів та напівпродуктів 

Найменування 

Категорія і номер 

НТД, згідно якої 

перевіряються 

показники якості 

Показники, що 

обов’язкові для 

перевірки та їх 

нормативне значення 

Примітка 

1 2 3 4 

1. Основна сировина:    

1.1.    

1.2. ….    

2. Допоміжна сировина:    

2.1.    

2.2…..    

3. Матеріали:    

4. Напівпродукти:    

Найменування речовин, що використовуються в технології, наводять в 

колонці 1 в алфавітному порядку з поділом на такі групи: 1 – основна 

сировина; 2 – допоміжна сировина; 3 – матеріали; 4 – напівпродукти. 

У групу 1 включають сировину, що безпосередньо входить до складу 
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препарату, використовується в хімічній реакції, входить до складу 

поживного середовища. В групу 2 включають сировину, що 

використовується в процесі виробництва для допоміжних цілей: питна 

вода для подачі в рубашки реакторів, ферментаторів, мийні засоби та 

дезінфікуючі речовини для оброблення обладнання, приміщень, приладів 

та інструментів. У групу 3 включають матеріали та комплектуючі вироби: 

фільтри, марлю, упаковку тощо. В групу 4 включають напівпродукти, що 

утворюються в процесі виробництва (якщо вони є). 

4.3 Опис технологічного процесу 

Технологічний процес описують стисло і чітко, послідовно за 

стадіями, з урахуванням проведення операцій згідно з технологічною та 

апаратурною схемами виробництва. Під час опису технологічного процесу 

викладають зміст та основні умови його проведення, температуру, тиск, 

об'ємні швидкості, рецептури тощо. 

Опис кожної стадії повинен мати номер та заголовок, який відповідає 

її назві на технологічній та апаратурній схемі.  

Для виробництв, у яких проходять хімічні перетворення, на початку 

кожної стадії наводять рівняння хімічних реакцій (основних та побічних), 

що мають місце на цій стадії, з наведенням молекулярних мас речовин, 

котрі вступають у реакцію і утворюються у них, втрат і ступеня 

перетворення кожного реагенту. 

4.4 Матеріальний баланс 

Матеріальний баланс складається на серію або на одиницю готової 

продукції для всього виробництва. 

Матеріальний баланс виконується у вигляді таблиці 4.2, в якій 

наведена інформація про види та кількість використаної сировини, 

матеріалів та напівпродуктів (графа "Використано") та отриманих 

продуктів (графа "Отримано"), наприклад: 

Таблиця 4.2 – Матеріальний баланс виробничої серії 

Використано Отримано 

Стадія 

Назва 
сировини, 

матеріалів та 
напівпродуктів 

Кількість 

Стадія 

Назва кінцевого 
продукту або 

напівпродукту, 
відходів та втрат 

Кількість 

кг шт л кг шт л 

          

Всього:  Всього:  
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У строчці таблиці “Всього” підсумовується загальна кількість 

використаних та отриманих речовин, а їх кількість у позиціях 

«Використано» і «Отримано» повинна бути однаковою. Розрахунок 

балансу зводиться до врахування всіх речовин, що використовуються та 

отримуються при виробництві або на певній стадії (враховуючи втрати та 

відходи), а отже загальна кількість використаних речовин повинна 

відповідати загальній кількості отриманих. 

Для матеріального балансу застосовують наступні дані: склад 

поживного середовища; обсяг серії; активність або концентрація кінцевою 

продукту; вихід кінцевого продукту; вихід кінцевого продукту з одиниці 

культуральної рідини; об'єм геометричний та корисний хімічних реакторів 

або ферментаторів. 

Підставою для розрахунку втрат сировини та напівпродукту є 

регламент, технічні умови, лабораторний регламент або стехіометричні 

реакції біосинтезу. 

4.5 Контроль виробництва 

Для забезпечення відповідності готової продукції вимогам НТД на 

підприємстві забезпечується постадійний контроль процесу. У цьому 

розділі у вигляді таблиці (таблиця 4.3) наводиться перелік контрольних 

точок (найважливіших місць та етапів виробництва), що забезпечують 

виконання технологічного режиму. Наведені контрольні точки 

відповідають виду контролю, що зазначається на технологічній схемі 

контрольно-вимірювальним приладом, вказаним на апаратурній схемі. До 

переліку контрольних точок входять лише ті, які, безумовно, потрібні для 

забезпечення ходу певного технологічного процесу. 

У процесі виробництва контролюють відповідність сировини, 

допоміжних матеріалів, напівпродуктів вимогам НТД, санітарний стан 

цехів та робочих місць, виконання регламентованих технологічних 

операцій і виконання технологічних режимів роботи. 
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Таблиця 4.3 – Перелік контрольний точок 

Назва стадії та 

номер контрольної 

точки 

Об’єкт 

контролю та 

показник, що 

вивчається 

Метод 

контролю 
Періодичність 

перевірки 

Нормативна 

характеристика 

показника 

Приклад 

ДР1.4.Приготування 

дезинфікуючих 

розчинів 

Кх1.4.1. 

 

Розчин NaOH, 

Кількість 

NaOH 

 

Ваги, мірний 

посуд, 

візуально. 

 

Кожну 

операцію 

 

40% 

ТП 5. Виробничий 

біосинтез 

Кт 5.1. 

Режим 

культивування. 

Температура 

Термометр, 

візуально 

Кожну 

операцію 
281С 

 

4.6 Технологічна схема виробництва 

Технологічна схема виробництва повинна наочно (графічно у вигляді 

блок-схеми з назвою стадій, з переліком технологічних параметрів 

процесів в них) відображати послідовність етапів виробничого процесу. 

Технологічна схема виробництва подається на одному або двох аркушах 

формату А1 з дотриманням стандартних умовних позначень та елементів.  

В технологічній схемі обов’язково відображаються стадії допоміжних 

робіт (ДР), включаючи санітарну підготовку виробництва, стадії основного 

технологічного процесу (ТП), фасування продукції (ПМВ), стадії 

знешкодження та переробки відходів та викидів (ЗВ, ПВ). На 

технологічній схемі позначаються контрольні точки виробництва (Кт, Кх, 

Км) та основні параметри проведення процесів (t, P, тощо). 

Технологічна операція (підстадія) зображується окремо з зазначенням 

приналежності до певної стадії. Кожна стадія і операція повинні 

характеризуватись назвою та визначальним індексом, який складається з 

умовного позначення та порядковою номера. Нумерація стадій наскрізна і 

здійснюється відповідно до порядку їх виконання по ходу технологічного 

процесу, починаючи з приймання і підготовки сировини і закінчуючи 

відвантаженням готової продукції. 

Наприклад: стадія ДР3, операція (підстадія) ДР 3.1, ДР 3.2, ...ДР 3.10. 

Якщо допоміжні роботи (розчинення та сушіння сировини, 

приготування розчинів потрібної концентрації тощо) здійснюються на 
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окремому обладнанні для однієї стадії основного технологічного процесу, 

то такі допоміжні роботи включають у цю стадію основного 

технологічного процесу Якщо допоміжні роботи здійснюються на 

окремому обладнанні для кількох стадій або для кількох виробництв, їх 

відокремлюють у самостійні стадії допоміжних робіт (наприклад, 

підготовка знесоленої води, розчину кислот або лугів з потрібною 

концентрацією для всього цеху). 

Якщо перероблення відходів або їх знешкодження здійснюються як 

самостійні роботи, на технологічній схемі стрілкою позначається напрямок 

подачі відходів на перероблення (знешкодження). 

На технологічній схемі показують точки контролю з позначенням 

його виду: 

Км/б – контроль мікробіологічний; Кт – контроль технологічний; Кх – 

контроль хімічний. 

Напрямок руху сировини, напівпродуктів, розчинів вказують 

стрілками (зліва направо) з написами над ними: “до ТП5”, “розчин від 

ДР1.4”, “NaOH зі складу” і т.д. Рух напівпродукту, що передається 

безпосередньо на наступну за номером стадію, не потрібно додатково 

зазначати стрілками. А у разі, якщо речовина подається на іншу стадію 

(ніж наступна), таке зазначення стрілками з написом потрібне. 

Компонування технологічної схеми повинно наочно давати уявлення 

про хід технологічного процесу. Стадії та підстадії на схемі з’єднуються 

лініями у спосіб, що дозволяє згрупувати стадії одного рівня, а також 

виділити їх підпорядкування – вертикальними лініями між стадіями, 

вертикальною лінією збоку від основного ланцюжка стадій з їх 

приєднанням горизонтальними лініями тощо (рис. 4.1).  
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Рисунок 4.1 - Приклад компонування та поєднання окремих стадій на 

технологічній схемі 

РОЗДІЛ 5 РОЗРАХУНОК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

5.1 Обґрунтування вибраної конструкції. Підбір конструкційних 

матеріалів для окремих елементів апарату 

У 1-му підрозділі висвітлюються переваги вибраної конструкції на 

основі аналізу існуючих конструкцій даного типу обладнання. 

Проводиться порівняння основних показників вибраної конструкції з 

аналогічними конструкціями, що використовують для проведення 

технологічних процесів виготовлення даного продукту. Обґрунтовується 

вибір конструкційних матеріалів для виготовлення окремих елементів 

конструкції, з урахуванням умов проведення процесу та характеристик 

середовища, з яким контактують елементи конструкції. 

5.2 Технологічний, конструктивний, гідравлічний розрахунки 

У 2-му підрозділі виконується розрахункова схема апарату. 

Описується принцип роботи апарату, вибираються технологічні параметри 

роботи. Складаються рівняння теплового та матеріального балансу, 

визначаються витрати сировини, теплової енергії, механічної енергії, 

енергоносіїв, води, повітря, сировини, продуктивності по готовому 
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продукту, інтенсивності переносу маси, енергії тощо. 

Рівняння матеріальних балансів складають для окремих компонентів, 

що проходять через апарат, а також для потоку в цілому. 

Рівняння теплових балансів (частковий випадок енергетичного 

балансу) враховує всі статті приходу та витрат тепла. Потім 

розраховується теплове навантаження апарату та витрати теплоносіїв. 

Швидкість процесів тепло- та масообміну обчислюється з 

використанням кінетичних рівнянь теплопередачі 

Q = Кт  tcp  Fт , 

або масопередачі 

M = Kм  Ccp  Fм , 

де Кт, Kм - коефіцієнти теплопередачі та масопередачі відповідно; tcp, 

Ccp- рушійна сила процесів теплопередачі та масопередачі відповідно; Fт , 

Fм - поверхня теплопередачі та масопередачі відповідно. 

Методики розрахунку коефіцієнтів теплопередачі та масопередачі, 

рушійних сил процесів теплопередачі та масопередачі наводяться в 

літературі. 

Визначення конструктивних розмірів апаратів виконується за 

допомогою кінетичних рівнянь або рекомендацій, що приводяться в 

літературних джерелах. 

Гідравлічний розрахунок виконується для визначення витрат та вибіру 

гідравлічних машин. 

5.3 Вибір загальнозаводського обладнання 

Підрозділ 3-й присвячений вибору загальнозаводського обладнання: 

вентиляторів, насосів, газодувок, компресорів, калориферів, градирень 

тощо за каталогами відповідних фірм для розробки апаратурної схеми 

виробництва. 

5.4 Вимоги до охорони праці та навколишнього середовища 

У 4-ому підрозділі розглядаються вимоги до охорони праці при 

експлуатації даного типу обладнання. Формулюються рекомендації до 

вибору технологічних схем очищення повітря та стоків. 

Графічна частина складається з 2–3 аркушів формату А1, де 

представлені апаратурна схема технологічного процесу та креслення 

загального виду апарату. 
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Креслення загального виду містить: 

а) зображення апарату (види, перерізи, перетини), текстову частину, 

написи, необхідні для розуміння конструктивного складу апарату, 

взаємодію його складових частин та принципу дії ; 

б) назву, а також позначення тих складових частин апарату, для яких 

необхідно вказати технічні характеристики, кількість, матеріал, принцип 

дії тощо, або запис яких необхідний для пояснення креслення, опису 

принципу роботи апарату тощо; 

в) розміри та інші дані, що наносяться на зображення; 

г) технічну характеристику апарату. 

Зображення виконують з максимальними спрощеннями, які 

передбачені стандартами. 

Окремі зображення складових частини апарату розміщують на одному 

аркуші із зображенням всього апарату. 

Назви та позначення складових частин апарату на кресленнях 

загального виду вказують на полицях ліній-виносок, або у таблиці, які 

розміщуються на тому ж аркуші, що і зображення апарату. 

При наявності таблиці на полицях ліній-виносок вказуються номери 

позицій складових частин, які внесені у таблицю. Таблиця має наступні 

граф: "Позиція", "Позначення", "Кількість", "Найменування та марка 

матеріалу", "Додаткові вказівки". 

Запис складових частин у таблиці виконують у наступній 

послідовності: 

— запозичені вироби; 

— покупні вироби; 

— вироби, що розроблюються. 

Приклад оформлення таблиці переліку складових частин апарату на 

кресленні загального виду приведений у додатку А. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ АПАРАТУРНОЇ СХЕМИ 

ВИРОБНИЦТВА 

Апаратурна схема виробництва являє собою спрощене графічне 

зображення технологічного процесу.  

На кресленні має бути наведене: 

- основне обладнання процесу; 
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- допоміжне (збірники, мірники, теплообмінна апаратура, аварійне 

обладнання, насоси, компресори, вентилятори, тощо) обладнання 

процесу; 

- матеріальні комунікації (трубопроводи); 

- трубопровідна арматура. 

Зображення апарату допускається виконувати без суворого 

дотримання масштабу, але співвідношення габаритних розмірів основних 

елементів повинно відповідати дійсному. 

Обладнання, що використовується в декількох виробництвах 

підприємства, в апаратурній схемі не приводиться. Для технологічних 

процесів із великою кількістю обладнання допускається креслити 

апаратурні схеми окремо для кожної стадії, не розриваючи нумерацію. 

Обладнання повинно бути зображене і пронумероване у відповідності 

до ходу технологічного процесу. Зображення обладнання хіміко-

фармацевтичних виробництв здійснюють за ОСТ 64-043-87 та ДСТУ 

Б А.2.4-16:2008, а іншого обладнання – за ГОСТ 2.788-74…ГОСТ 2.796-74. 

При відсутності стандартного позначення, допускається самостійна 

побудова зображення зі схематичним зображенням внутрішнього устрою. 

На креслення зображення обладнання і приладів наносять суцільними 

тонкими лініями. Позиційне позначення являє собою комбінацію літери, 

що визначає тип апарату та арабської цифри, що означає порядковий 

номер по апаратурній схемі. Позиційне позначення розміщують на полиці 

лінії-виноски, яка починається точкою на апараті. Виносні лінії проводять 

тонкою лінією, вони повинні складати з вертикаллю, або горизонталлю 

кут, не менше 15
о
, а їх полиця має бути не довше, ніж на 3 мм за довжину 

позначення. Кут між полицею і лінією-виноскою, по можливості, має бути 

тупим. Полиці ліній-виносок розміщують поза контуром зображення, 

згруповуючи, по можливості, у лінію або стовпчик (рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Зображення та позиційне позначення обладнання на 

апаратурній схемі 

Літерне позначення найчастіше складається з перших літер назви 

апарату (див. додаток А) 

Розшифровку позначень наводять в таблиці «Перелік елементів 

схеми» (рисунок 5.2).  

 
Рисунок 5.2 – Таблиця «Перелік елементів схеми» і приклад її 

заповнення 

У графу «Примітка», при необхідності, вносять основні 

характеристики обладнання. 

Дану таблицю розміщують над основним написом креслення таким 

чином, щоб відстань між верхньою лінією рамки і нижньою лінією 

«Переліку» була не менше 12 мм. 

Розводку трубопроводів проводять до апаратів від магістральних 

трубопроводів. Магістралі проводять вище або нижче схеми, найчастіше 

підвідні трубопроводи – вище, а відвідні – нижче. Умовне позначення 

трубопроводів складається із графічного позначення і позначення 

середовища, що транспортується за ДСТУ Б А.2.4-1:2009 (додаток Б). 

Позначення середовища може бути літерним (Т1, К2), або цифровим (1.1, 

4.3, тощо). 

Магістральні трубопроводи зображують суцільними основними 
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лініями. На початку трубопроводу ставлять стрілку, що визначає напрям 

потоку, а позначення  проставляють в розривах ліній, перпендикулярно до 

лінії трубопроводу. Розривів має бути достатньо для легкого відстеження 

потоку, вони повинні бути розміщені через кожні 50...80 мм. Стрілка являє 

собою рівносторонній трикутник зі стороною 2,5…3 мм, стрілку 

зафарбовують, якщо середовище в трубопроводі – рідина і залишають 

білою, якщо середовище – газ. Позначення найчастіше вживаних рідин та 

газів наведено у додатку Б.  

Лінії зв’язку між магістральними трубопроводами та апаратами та між 

апаратами зображують суцільними основними лініями вертикально та 

горизонтально, використовуючи якнайменше перетинів та поворотів. Не 

допускається перетинати зображення апаратів лініями зв’язку. 

Допускається обривати лінії зв’язку, якщо це не ускладнює читання 

схеми, в такому випадку, на кінці лінії ставлять стрілку і вказують місце 

підключення (рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Приклад виконання обривів ліній зв’язку 

 

В місцях вводу і виводу середовищ з апаратів повинні знаходитися 

зображення стрілок, що вказують напрям потоку. 

Умовні позначення та зображення трубопроводів розшифровують у 

таблиці умовних позначень (рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Таблиця умовних позначень і приклад її заповнення 

Таблицю умовних позначень розміщують на вільному полі креслення, 

допускається її розміщення над переліком елементів схеми. 

Зображення трубопровідної арматури виконують суцільними 

основними лініями. Позиційне позначення елементів складається із 

літерної частини і цифрового індексу, що означає номер елемента по схемі 

(див. рисунок 5.5). 

Наприклад: Вз, Вр – вентилі запірні, регулюючі; Кп – крани коркові; 

 

Рисунок 5.5 – Приклад позначення трубопровідної арматури 

Нумерація арматури ведеться окремо від нумерації обладнання і 

розміщується в переліку елементів схеми після внесення всього 

технологічного обладнання. 

Напрям руху речовин, що подаються до апаратів не по трубопроводах, 

зображують за допомогою тонких стрілок за типом розмірної, зазначаючи 

зверху найменування речовини. 

ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

Пояснювальна записка є складовою частиною документації 

кваліфікаційної бакалаврської роботи. Її оформлення має відповідати 
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вимогам ДСТУ 3008–2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері 

науки і техніки. Структура та правила оформлювання». 

Пояснювальна записка друкується за допомогою комп'ютерної техніки 

на аркушах білого паперу формату А4 (210х297мм) Як виключення, для 

деяких схем, таблиць, рисунків тощо, допускається використання аркушів 

формату А3 (297х420мм). Текст друкують на одному боці аркуша через 

півтора інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови 

рівномірного її заповнення, кегль – 14. Текст треба друкувати 

дотримуючись відступів від краю рамки не менше 5 мм. 

Загальний зміст пояснювальної записки 

Послідовність розділів/складових частин у дипломному проєкті 

(тверда обкладинка): 

1. Титул «Дипломний проєкт бакалавр» (входить до загальної нумерації 

сторінок, номер не ставиться). 

2. Відомість дипломного проєкту (друга сторінка, нумерується). 

3. Завдання (2 сторінки друкуються з обох боків 1 аркуша) (стор. 3 і 4, не 

нумерується, але входить до нумерації). 

4. Титул «Пояснювальна записка» (стор. 5, не нумерується, але входить до 

нумерації). 

5. Реферат українською мовою (стор. 6, нумерується). 

6. Реферат іноземною мовою, яку студент вивчав в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

7. Зміст. 

8. Перелік скорочень, умовних позначень, термінів (може не бути). 

9. Вступ. 

10. Розділи 1-5. 

11. Висновки. 

12. Перелік посилань. 

13. Додатки (може не бути). 

Пояснювальна записка починається з титульного аркуша (додаток В), 

який є першою сторінкою. Титульний аркуш не нумерується, але 

враховується в загальній нумерації сторінок. Титульний аркуш у 

відповідних місцях підписують студент, керівник, консультанти, рецензент 

та завідувач кафедри. 

Далі йде «Відомість дипломного проєкту». У загальній кількості 
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сторінок у рамці відомості вказується кількість сторінок пояснювальної 

записки.  

Наступним аркушем є «Завдання» (додаток Г), яке оформлюють на 

стандартному бланку, виданому на кафедрі. Його підписують виконавець 

проєкту, керівник і затверджує завідувач кафедри. До складу завдання 

входять: повна назва теми проєкту (із зазначенням наказу про її 

затвердження), строк виконання, вихідні дані проєкту (потужність, 

нормативна документація на продуцент або продукт тощо), перелік 

потрібних розрахунків, креслень, а також інформація про консультантів 

відповідних розділів проєкту. 

Після завдання йде титул «Пояснювальна записка» (додаток В). 

Безпосередньо пояснювальна записка є документом із суцільним 

текстом, що мас відповідні розділи і підрозділи, виконується на аркушах з 

рамками та штампами (Додаток Д). Кожен розділ починається з нового 

аркуша з відповідним «великим» штампом і номером сторінки. Номер 

підрозділу в межах розділу складається з номерів розділу і підрозділу, 

розділених крапкою. Назви розділів разом з їх порядковими номерами 

пишуть великими літерами однакової висоти і повторюють у штампі. 

Найменування підрозділів записують у вигляді заголовків (з абзацу) 

малими літерами (крім першої). Використання переносів у словах 

заголовків не допускається. 

Структурні елементи "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ВСТУП" “ВИСНОВКИ", 

"ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" не нумерують, а їх назви є заголовками 

структурних елементів. Заголовки структурних елементів і заголовки 

розділів розташовують посередині рядка і друкують великими літерами без 

крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і 

підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу (п'ять знаків) і 

друкувати малими літерами, крім першої, великої, не підкреслюючи, без 

крапок у кінці. 

Після титулу «Пояснювальна записка» на окремій сторінці дається 

короткий виклад змісту бакалаврської роботи – реферат (додаток Е). 

Реферат призначений для ознайомлення з дипломним проєктом. Він має 

бути стислим та інформативним і повністю відповідати змісту роботи. 

Реферат належить виконувати обсягом не більше як 500 слів українською 

та англійською мовами на одній сторінці формату А4. 
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Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті дипломного 

проекту, розміщують після тексту реферату, їх перелік містить від 5 до 

15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному 

відмінку в рядок, розділені комами. 

Після рефератів подається зміст – це покажчик рубрик дипломної 

роботи. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. 

Усі заголовки в змісті починаються з великої літери без крапки в кінці. 

Наприклад: 

ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………………….4 

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНОГО АГЕНТА……………………4 

1.1 Основні промислові продуценти……………………..…………………..4 

1.2 Систематичне положення…………………………………..…………….5 

РОЗДІЛ 2 БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА…………………………….6 

Після змісту наводяться вступ, основні розділи пояснювальної 

записки та висновки. У висновках по пунктах (5–7), нумерованим списком 

формулюються основні результати виконаної роботи. Наприклад: 

«4. Обґрунтовано та обрано ультрафільтраційне обладнання, що дозволяє 

удвічі скоротити час концентрування у порівнянні з застосовуваним 

традиційно вакуум-випарюванням». 

Закінчується пояснювальна записка переліком використаної 

літератури, який формують у послідовності її згадування в тексті або в 

алфавітному порядку (додаток Ж). 

Після подання інформації з певного літературного джерела в тексті 

записки подається посилання на його порядковий номер у переліку.  

Наприклад:  

Оптимальна температура для росту 30-32
0
С [2]. 

Якщо є посилання на НТД (ДОСТ, ТУ, ФС), то в тексті вони 

наводяться повністю і вказуються в переліку посилань. 

Номер сторінки проставляють арабськими цифрами у штампі. 

Цифрові матеріали, список матеріалів, сировини, контрольних точок та 

перелік обладнання виконують у вигляді таблиць. Таблиці нумерують 
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арабськими цифрами в межах розділу. Можлива нумерація в межах усього 

документа. 

Над лівим верхнім кутом таблиці пишуть слово "Таблиця" та її 

порядковий номер. Слово "Таблиця" починають з великої літери і не 

підкреслюють. Наприклад, "Таблиця 1.2 – Перелік контрольний точок", 

тобто друга таблиця першого розділу. Заголовок пишуть малими літерами 

(перша літера велика) і розмішують над таблицею з абзацного відступу. 

Посилання на таблицю в тексті обов'язкове. Таблиці розміщують або на тій 

же сторінці, де було посилання на неї, або на наступній сторінці після 

першого згадування. 

Слово «Таблиця» подають лише один раз над першою частиною 

таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують 

«Продовження таблиці ___» або «Кінець таблиці ____» без повторення її 

назви. 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в 

якому вони згадуються, посередині сторінки і нумерують у межах розділу. 

Наприклад, «Формула (1.5)», тобто п'ята формула першого розділу. Номер 

– у дужках. 

Додатки слід оформлювати як продовження записки на його 

наступних сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи їх у 

порядку появи посилань на них у тексті. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами 

(перша літера велика) симетрично відносно тексту сторінки. Над 

заголовком посередині рядка повинно бути надруковано слово 

«ДОДАТОК» і відповідна велика літера української абетки, крім літер Ґ, Є, 

З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, яка позначає додаток. Наприклад, ДОДАТОК А. 

Рисунки (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

слід розташовувати у записці безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. 

Рисунки позначають словом "Рисунок ...", яке разом з назвою 

ілюстрації розміщують під самим рисунком посередині рядка.  

Наприклад, «Рисунок 3.1 – Схема розміщення». 

На кожній сторінці слід розташовувати не більше двох рисунків 
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розміром 10х10 см кожний. 

Рисунки слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу. Номер рисунка складається з номера розділу і 

порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою. Наприклад, 

«Рисунок 3.2», тобто другий рисунок третього розділу. 

Графічна частина дипломного проєкту включає: технологічну схему 

виробництва (1–2 арк.); апаратурно-технологічну схему (1-2 аркуші) та 

креслення загального виду розрахованого апарату. 

Графічну частину виконують на аркушах креслярського паперу 

основного формату А1 (594х841). В разі потреби, як виключення, 

допускається використовувати додаткові формати, які утворюються 

збільшенням коротких сторін основних форматів на величину, кратну їх 

розмірам. Позначення похідного формату складають з позначення 

основною формату і його кратності. Наприклад А1х2, А4х8. 

Поле креслення обмежується рамкою, яка проводиться суцільними 

лініями з відступами від лівого краю на 20 мм, а від інших – на 5 мм. 

Штампи розміщають у правому нижньому куті аркушів записки та 

креслень (додаток Д). 

Після захисту усі плакати та креслення згортаються таким чином, щоб 

штамп кожного аркуша був зверху (додаток К) та складаються у картонну 

папку з зав’язками. Титульний аркуш на папку наведений в додатку И.  
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ДОДАТОК А 

Таблиця переліку складових частин апарату на  

кресленні загального виду 
 

185 

  

8 
 

33 
 

60 
 

12 
 

42 
 

       

 
15 

По-
зи-
ція 

 
Позначення 

 
Найменування 

Кіль-
кість 

Найменування 
 та марка  
матеріалу 

Додаткові 
вказівки 

8       

8       

  

 
1 

 Запозичені  вироби 
 
Пробка 

 
 

1 

  

       

   Покупні вироби    

 2  Болт М8х20 58 5   

   ГОСТ 7805-70    

 3  Гайка М8.8 5   

   ГОСТ 5815-70    

       

   Вироби, що 
розроблюються 

   

 4  Корпус циліндра 1  Сборочна 
одиниця 

 5  Плунжер 1 Ст.3  

 6  Кришка циліндра 1 Ст.3  

       

       

 

Літери, що найчастіше застосовують для позиційного позначення апаратів. 

 

С – збірники, сховища;  

М – мірники;  

Р – реактори, автоклави,  

випарні апарати; 

Т – теплообмінники; 

Ф - фільтрувальна апаратура;  

РК – ректифікаційні колони; 

СШ – сушарки;  

РМ – розмельне обладнання;  

КВ – компресори;  

Н – насоси для транспортування 

продуктів; 

ВН – вакуум-насоси;  

Х – холодильні установки;  

РП – регулюючі прилади;  

ТР – транспортні пристрої; 

ГФ – обладнання, яке 

застосовується на ділянках 

виготовлення готових форм. 
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ДОДАТОК Б 

Умовні позначення середовищ в трубопроводах за ДСТУ Б А.2.4-1:2009 

.
Найменування Позначення 

1 Водопровід  

а)загальне позначення В0 

б) господарсько-питний  В1 

в) протипожежний В2 

г) виробничий: 

- загальне позначення В3 

- оборотної води подавальний В4 

- оборотної води зворотній В5 

- пом’якшеної води В6 

- річкової води В7 

- річкової освітленої води В8 

- підземної води В9 

2 Каналізація:  

а) загальне позначення К0 

б) побутова К1 

в)дощова К2 

г) виробнича: 

- загальне позначення К3 

- механічно забруднених вод К4 

- мулова К5 

- вод, що містять шлам К6 

- хімічно забруднених вод К7 

- кислих вод К8 

- лужних  вод К9 

- кисло-лужних вод К10 

- вод, що містить ціан К11 

- вод, що містять хром К12 

3 Теплопровід:  

а) загальне позначення Т0 

б) трубопровід гарячої води для опалення і вентиляції, а 

також загальний, для опалення, вентиляції гарячого 

водопостачання і технологічних процесів: 

- подавальний Т1 

- зворотній Т2 

в) трубопровід гарячої води для гарячого водопостачання: 

- подавальний Т3 

- циркуляційний Т4 

г) трубопровід гарячої води для технологічних процесів: 

- подавальний Т5 

- зворотній Т6 

д) трубопровід пари (паропровід) Т7 

    трубопровід конденсату (конденсатопровід) Т8 

4 Газопровід  

а) загальна познака  Г0 

б) низького тиску до 5 кПа (0,05 кгс/см
2
)  Г1 

в) середнього тиску більше 5 кПа (0,05кгс/см
2
) 

до 0,3 МПа (3 кгс/см
2
) 

Г2 

г) високого тиску більше 0,3 (3) до 0,6 МПа (6 

кгс/см
2
)  

ГЗ 

д) високого тиску більше 0,6 (6) до 1,2 МПа (12 

кгс/см
2
)  

Г4 

є) газопровід продувочний  Г5 

ж) трубопровід на розрідження  Г6 
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ДОДАТОК В 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Факультет біотехнології і біотехніки 

Кафедра промислової біотехнології та біофармації 

 

До захисту допущено: 

Завідувач кафедри 

________ Олексій ДУГАН 

«___»_____________20__ р. 
 

Дипломний проєкт 

на здобуття ступеня бакалавра 

за освітньо-професійною програмою «Біотехнології» 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

на тему: «Тема» 

 

Виконав (-ла):  

студент (-ка) IV курсу, групи БТ-XX 

Прізвище, ім’я, по батькові __________ 

Керівник:  

Посада, науковий ступінь, вчене звання, 

Прізвище, ім’я, по батькові __________ 

Консультант з Розділу 5. Розрахунок обладнання для  

проведення технологічного процесу: 

Посада, науковий ступінь, вчене звання, 

Прізвище, ім’я, по батькові __________ 

Рецензент: 

Посада, науковий ступінь, вчене звання, 

Прізвище, ім’я, по батькові __________ 
 

 

Засвідчую, що у цьому дипломному 

проєкті немає запозичень з праць 

інших авторів без відповідних 

посилань. 

Студент (-ка) _____________ 
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ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ 

 

№ 

з/п 

Ф
о
р
м

ат
 

Позначення Найменування 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

л
и

ст
ів

 

Примітка 

1 А4  Завдання на 

дипломний проєкт 

2  

2 А4 ДП БТ-ХХХХ. 00 ПЗ Пояснювальна записка 115  

3 А1 ДП БТ-ХХХХ. 01 ТС Технологічна схема 1  

4 А1 ДП БТ-ХХХХ. 02 АС Апаратурна схема  2  

5 А1 ДП БТ-ХХХХ. 03 КА Ферментер/…./….. 1  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДП БТ-ХХХХ. 00 ВДП 
 ПІБ Підп. Дата 
Розробн. Петров С.О.   

Відомість  
дипломного проєкту 

Лист Листів 
Керівн. Іванов І.І.   1 ХХ 
Консульт.    КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 
Каф. ПББФ 
Гр. БТ-XX  

Н/контр.    
Зав.каф.  Дуган О.М.   
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Пояснювальна записка 
до дипломного проєкту 

на тему: «Тема» 
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ДОДАТОК Г 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Факультет біотехнології і біотехніки 

Кафедра промислової біотехнології та біофармації 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Спеціальність – 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

Освітньо-професійна програма «Біотехнології» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

_______ Олексій ДУГАН 

« __ » __________   20__  р. 

 

ЗАВДАННЯ 

на дипломний проєкт студенту 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

1. Тема проєкту «ма», керівник проєкту Прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання,затверджені наказом по університету від 

«__» ______  20__ р. № ________ 

 

2. Термін подання студентом проєкту ______________________ 

 

3. Вихідні дані до проєкту:               

4. Зміст пояснювальної записки:  

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових 

креслеників, плакатів, презентацій тощо):  
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6. Консультанти розділів проєкту 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

Розділ 5    

7. Дата видачі завдання   

Календарний план  

№ 

з/п 

Назва етапів виконання  

дипломного проєкту 

Термін виконання  

етапів проєкту 
Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Студент  Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

Керівник                                                              Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 
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ДОДАТОК Д 

Вимоги до оформлення основних написів в рамках аркушів дипломного проєкту 

Оформлення основного напису великої рамки аркушів перших сторінок реферату, кожного з розділів та 

висновків в пояснювальній записці 

 
 7 10 23 15 10 70 50  

5
х
8
=

4
0
 

     

шифр 1
5
 

     

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб.    

назва аркуша 

Стадія Аркуш Аркушів 5
 

Конс.    Д   5
 

    15 15 20 

1
5
 

Керівн.    КПІ ім. Ігоря Сікорського 
ФБТ   Затв.    

 

Оформлення основного напису малої рамки наступних сторінок пояснювальної записки 

 

 7 10 23 15 10 110 10 

5
х
3
=

1
5
      

шифр 
Арк. 7

 

     

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата  8
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Оформлення основного напису на графічних аркушах дипломного проєкту 

 

 

 - поля обов’язкові для заповнення 

 

Правила написання шифру: 

ДП     БТ- 0000. 00 ПЗ/ ТС/ АС/ КА 

дипломний 

проєкт 
№ залікової книжки 

№ з/п розділу за 

відомістю дипломного 

проєкту 

пояснювальна записка, 
технологічна схема, 
апаратурна схема, 
креслення апарату 

 

5
х
1
1
=

5
5
 

    

шифр 

1
5

     

    

    
Тема дипломного проєкту повністю  Прізвище Підпис Дата 

Розроб.    

назва аркуша 

Стадія Аркуш Аркушів 5
 

Конс.    Д   

1
0
 Конс.    

Керівн.    15 15 20 

    КПІ ім. Ігоря Сікорського 
ФБТ 1

5
 

 Затв.    

 17 23 15 10 70 50  
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ДОДАТОК Е 

Зразок реферату пояснювальної записки до бакалаврської 

атестаційної роботи 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломний проєкт містить 103 с., 15 рис., 7 табл., 76 посилань. 

Проєкт присвячено розробці технології виробництва кормового 

препарату антибіотику Субтибак та дільниці сушіння продукту. 

В якості продуцента кормового препарату обрано штам Bacillus 

subtilis M19 та запропоновано схему його селекції шляхом двоступінчастої 

послідовної обробки хімічним та фізичним мутагенами. Обрано поживні 

середовища для вирощування посівного матеріалу продуценту та для його 

виробничого культивування на основі гідролізованого крохмалю та 

соєвого борошна. 

Для отримання готової форми препарату вибрано обладнання для 

сушіння - дискова розпилювальна сушарка та наведено її технологічний і 

конструктивний розрахунки. В якості наповнювача-стабілізатора продукту 

використано цеоліт, що вноситься перед висушуванням, для підвищення 

стабільності та ефективності препарату. 

В проєкті представлені технологічна та апаратурна схеми 

виробництва кормового препарату антибіотику Субтибак для 

тваринництва в мішках по 15 кг. Розроблена технологія відповідає 

санітарно-гігієнічним та екологічним нормам, а також вимогам техніки 

безпеки та охорони праці. 

 

КОРМОВИЙ ПРЕПАРАТ, BACILLUS SUBTILIS M19, МУТАГЕНЕЗ, 

АНТИБІОТИК, РОЗПИЛЮВАЛЬНА СУШАРКА, ЦЕОЛІТ  
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ДОДАТОК Ж 

Приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання» 
 

Книги 

Один автор 

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : монографія. 

Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Два автора 

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 

2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. 

Три автора 

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво у сільській 

місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с. 

Чотири автори 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / 

Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ : 

Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с. 

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с. 

П’ять і більше авторів 

Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 с. 

Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та 

ін. ; за ред. М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с. 

Колективний автор 

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015. 

648 с. 

Багатотомне видання 

Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. В. В. Моргун. 

Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 

Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. Вып. 1. Суктории (Ciliophora, Suctorea) 

/ И. В. Довгаль. Киев : Наукова думка, 2013. 271 с. 

За редакцією 

Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред. 

І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с. 

Автор і перекладач 

Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. В. Б. Боброва. Москва, 

1996. 698 с. 

Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. В. Біленького та ін. 

Київ : Молодь, 1997. 998 с. 
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Законодавчі і нормативні документи (інструкції, накази) 

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом М-ва фінансів 

України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42. 

Стандарти 

ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. [Чинний від 2001-06-17]. Київ, 

2001. 24 с. (Інформація та документація). 

Патенти 

Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937 Україна : МПК A01D 

41/02, A01D 41/04, A01D 45/02. № а 2011 09738 ; заявл. 05.08.2011 ; опубл. 11.03.2013, 

Бюл. № 5. 

Дисертації, автореферати дисертацій 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму 

мешканців сільських територій Полісся України : дис. … д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / 

Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2011. 392 с. 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму 

мешканців сільських територій Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : 03.00.16. Житомир, 2011. 40 с. 

 

Частина видання 

Розділ книги 

Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері виробництва. Основи 

аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5–15. 

Тези доповідей, матеріали конференцій 

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на 

природні ресурси світу. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. Матеріалів 

доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108. 

Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського підприємництва на 

кооперативних засадах. Кооперативні читання: 2013 рік : матеріали Всеукр. наук.- 

практ. конф., 4–6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91. 

Стаття з продовжуваного та періодичного видання 

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в 

аграрній сфері. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. 

Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34. 

Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin O. V. Ukraine agricultural land market 

formation preconditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae 

Brunensis. 2017. Vol. 65, №. 1. P. 259–271. 

Електронні ресурси 

Книги 

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. 

Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf 

(дата звернення: 10.11. 2021). 

Законодавчі документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/131518 (дата звернення: 02.11.2021). 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf
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Періодичні видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного виробництва та ринку 

органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: 

http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvnaekonomika&s=ua&z=2525 (дата 

звернення: 12.10.2021). 

Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for Success. Journal of the 

Royal Statistical Society. Series D (The Statistician). 2012. Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL: 

http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf (Last accessed: 02.11.2021). 

Сторінки з веб-сайтів 

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : 

вебсайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2021).  
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ДОДАТОК И 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

Факультет біотехнології і біотехніки 

Кафедра промислової біотехнології та біофармації 

 

 

 

ГРАФІЧНИЙ ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ 

до дипломного проєкту 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

за освітньо-професійною програмою «Біотехнології» 

спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія 
 

Тема: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________

________ 

 

 

 

 

Виконав: 
студент 4 курсу, групи БТ-__ 

________________________________ 

Керівник: 

________________________________ 

________________________________ 
                                    (посада, П.І.Б.) 

 

 

 

Київ 20___ 
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ДОДАТОК К 

 

Інструкція складання креслеників 

 

 

 

 


