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ВСТУП 

 

Основна увага під час викладання навчальної дисципліни привертається 

до біоенергетичних систем, значення енергоресурсів та об’єктів таких систем. 

Ретельно розглядаються альтернативні джерела енергії, їх розвиток та 

можливості існування на ринку збиту. Досліджуються технології виробництва 

сонячної, гідро-, вітрової та теплової енергії, проводиться порівняльний аналіз з 

визначенням екологічних, соціальних, природоохоронних, енергетичних і 

ресурсозберігаючих характеристик технологій.  Розглядаються питання 

видового складу, функцій, особливостей життєдіяльності, розвитку та 

біохімічної активності біотичних агентів біотехнології отримання енергії з 

альтернативних джерел.  

Такий напрям дозволяє сформувати у майбутніх фахівців світогляд у 

галузі біотехнології, біоенергетики та екології; допомагає оволодіти 

теоретичними засадами, на яких базується енергетична біотехнологія (біла 

біотехнологія), що дозволить у подальшому фахівцю розуміти основні шляхи 

використання некласичних джерел біомаси у сучасних енерготехнологіях.  

Основною метою курсової роботи є закріплення знань, набутих 

студентами під час вивчення навчальної дисципліни «Альтернативна 

енергетика та біоконверсія». 

Курсова робота є важливою складовою самостійної роботи студентів, які, 

використовуючи прийоми логічного мислення (аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення), спостерігатимуть і пояснюватимуть явища, що відбуваються в 

природі, застосовуються у біологічних технологіях; систематизовувати та 

використовувати знання, користуючись навчальною і довідковою літературою; 

прогнозувати можливі наслідки впровадження біоенергетичних  рішень.   

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати основи 

біоенергетики, екобіотехнології переробки та утилізації біомаси різного 

походження для отримання альтернативного джерела енергії, захисту 

навколишнього середовища від забруднень і вміти прогнозувати можливі 
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екологічні впливи, розуміти основи роботи біоенергетичних виробництв і 

біогазових станцій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти 

прогнозувати роботу біореактора, використовувати біотехнологічні методи 

контролю забруднення водного, повітряного, ґрунтового середовищ, 

упроваджувати розроблені методики отримання енергії з альтернативних 

джерел біомаси. 

 

1 ЗАВДАННЯ І ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Завданням курсової роботи з навчальної дисципліни «Альтернативна 

енергетика та біоконверсія» є вивчення: 

− сучасних напрямів застосування та перспектив біотехнології для 

розв’язання екологічних та енергетичних завдань; 

− технологічних схем і процесів біоенергетики; 

− технологічних параметрів і технічного оснащення біоенергетичних 

установ; 

− особливостей будови, генетики, біохімії, фізіології та екології 

біоагентів,  біонергетики; 

− прикладного значення енергобіотехнології. 

Можливість ознайомитися з переліком тем курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Альтернативна енергетика та біоконверсія» студентам денної 

форми навчання надається на V курсі на початку 2-го семестру. Отже, студенти, 

розпочавши заняття, мають можливість вирішувати питання, що пов’язані з 

виконанням курсової роботи, і зобов’язані під час консультацій уточнювати 

необхідні для виконання курсової роботи вихідні дані, зміст пояснювальної 

записки, вимоги щодо презентаційного матеріалу та інші питання, які вказані в 

аркуші завдання до курсової роботи. Листок завдання до курсової роботи містить 

найменування теми, вихідні дані до курсової роботи, зміст пояснювальної 

записки, перелік демонстраційного матеріалу (презентація), календарний план 
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виконання курсової роботи,  дату видачі завдання та плановий термін здачі 

студентом курсової роботи на кафедру тощо. Зразок листка завдання до 

курсової роботи наведено у додатку Е. 

Поряд із чітким та обґрунтованим визначенням вихідних даних до 

курсової роботи вказують терміни поетапного її виконання, оскільки від цього 

значною мірою залежить організація та ритмічність роботи студента, 

рівномірність навантаження під час роботи над курсовою роботою. 

Календарний план виконання курсової роботи передбачає систематичну роботу 

студента та його періодичну звітність перед керівником курсової роботи в 

установлені за календарним планом строки (не менше одного разу на тиждень). 

Календарний план виконання курсової роботи вписується до листка завдання 

курсової роботи і є обов’язковим до виконання. 

Листок завдання до курсової роботи підписують керівник роботи і студент 

у встановлений термін. Завдання на курсову роботу виконується індивідуально 

кожним студентом згідно з варіантом, який визначається за номером студента в 

журналі академгрупи (табл. 1). 

Таблиця 1 − Таблиця варіантів курсової роботи 

№ варіанта Тема 

1 2 

1 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси стічних вод 

молокозаводу 

2 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси соломи 

3 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси топінамбура 

4 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси синьо-

зелених водоростей 

5 Біотехнологія отримання енергоносія з відходів 

деревообробної промисловості 

6 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси побутових 

стічних вод 

7 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси агрогенної 

фітомаси 

8 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси листового 

опаду та трави 
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9 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси пташиного 

посліду 

10 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси гною 

великої рогатої худоби 

11 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси кукурудзи 

12 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси 

післяспиртової барди 

13 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси лушпиння 

соняшника 

14 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси картопляної 

барди 

15 Біотехнологія отримання енергоносія з біомаси звалищних 

полігонів 

 

2 ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота складається з пояснювальної записки (30–50 с.) та 

графічної частини. Пояснювальна записка має містити такі розділи: 

Титульна сторінка 

Завдання на курсову роботу 

Реферат 

Зміст 

Вступ……………………………………………………………. 

1. Загальні відомості ………………………………………..... 

1.1 …………………………………. …………………………... 

2. Методика отримання енергоносія з біомаси …………….  

2.1 ………………………………………………………………. 

3. Результат використання енергоносія……………………. 

3.1 ……………………………………………………………… 

Висновки……………………………………………………….. 

Перелік посилань ……………………………………………... 

Графічна частина має містити презентацію захисту курсової роботи. 
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Титульна сторінка курсової роботи містить найменування вищого 

навчального закладу, а також структурного підрозділу (кафедри), де виконана 

робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; особистий підпис автора та ін. 

Приклад оформлення титульної сторінки наведено у додатку Д. 

Реферат має стисло відображати зміст роботи, охоплювати всі його 

частини у такій послідовності:  

– кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел згідно з 

переліком посилань;  

– об’єкт роботи відповідно до завдання;  

– стислий зміст кожної частини (розділу). 

Ключові слова, що визначають суть роботи, розміщують після тексту 

реферату. Перелік ключових слів має містити від 5 до 15 слів чи 

словосполучень, розміщених у рядок і розділених комами. Ключові слова 

друкують великими літерами.  

У змісті мають бути вказані порядкові номери (якщо вони є) і заголовки 

всіх структурних одиниць (окрім реферату), у тому числі вступ, висновки, 

перелік посилань і додатки. Пункти та підпункти, що не мають заголовків, до 

змісту не виносять.  

Номер і заголовок кожної структурної одиниці пишуть (друкують) з 

нового рядка. У кінці останнього рядка заголовка вказують номер сторінки, з 

якої починається структурна одиниця. 

Вступ має містити оцінку сучасного стану досліджуваної теми, підстави 

та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення 

досліджень з теми. У вступі мають бути відображені актуальність, новизна, 

мета і завдання курсової роботи. 

Основну частину курсової роботи доцільно структурувати на розділи 

(напис «Основна частина» наводити не потрібно) відповідно до поставлених 

базових завдань, а саме − «Теоретична частина» і «Практична частина». Тексту 

кожного розділу може передувати назва цього розділу, передмова з коротким 

описом вибраного завдання й обґрунтуванням застосованих методів 
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досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновок зі стислим 

викладенням наведених у розділі результатів, що надає змогу визначити 

логічність зв’язків між розділами і вказує на цілісність виконаної курсової 

роботи.  

У розділі 1 «Теоретична частина» необхідно навести дані літературних 

та інших видів джерел щодо зазначеної екобіотехнології.  

У розділі 2 «Практична частина» необхідно надати характеристику 

біоагентів зазначеної екобіотехнології; описати технологічну схему, параметри 

техпроцесів і технічне оснащення біотехнології; указати на прикладне значення 

екобітехнології, визначити шляхи та перспективи її застосування.  

У висновках стисло формулюють  результати, отриманні під час 

виконання роботи. Текст висновків поділяють на пункти. Кожній частині 

роботи може відповідати один чи декілька пунктів.  

Перелік посилань у вигляді бібліографічного опису джерел, що були 

використані, розміщують перед додатками, починаючи з нової сторінки.  

Джерела розміщують у переліку в порядку їх згадування в тексті та 

позначають порядковими номерами арабськими цифрами, які вказують перед 

бібліографічним описом джерела, відділяючи від нього крапкою. Допускається 

використання іншого порядку розміщення джерел у переліку (алфавітного, 

хронологічного тощо).  

Додатки розміщують після переліку посилань. У додатках розміщують 

матеріал, що доповнює текст. Кожен додаток потрібно починати з нової 

сторінки із зазначенням угорі посередині сторінки слова «Додаток», його 

позначення і заголовка. Допускається позначення і заголовок виносити на 

окрему сторінку, яка розміщується перед додатком.  

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ 

 

Отримавши завдання на курсову роботу, студент повинен уточнити зміст 

і обсяг курсової роботи з керівником, ознайомитися з переліком 
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рекомендованої літератури, уважно вивчити завдання курсової роботи у 

методичних вказівках і приступити до її виконання.  

Під час виконання курсової роботи керівник проводить консультаційні 

заняття, надаючи допомогу студентам у вирішенні найскладніших питань. 

Формування пояснювальної записки потрібно вести паралельно з 

оформленням графічної частини. 

У пояснювальній записці важливо вказувати джерела, з яких узято ті чи 

інші теоретичні та довідкові дані. 

 

4 РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 

Нижче запропоновано методичні вказівки до виконання курсової роботи, 

що містять вимоги до змісту й оформлення відповідних розділів пояснювальної 

записки та графічного матеріалу. 

4.1 Структурно курсова робота складається з титульної сторінки, 

завдання, змісту, вступу, основної частини (розділів), висновків, переліку 

посилань, додатків. 

4.2 Текст курсової роботи виконується комп’ютерним способом згідно з 

ДСТУ 3008-95 через півтора інтервала з розрахунку не більше 30–32 рядки на 

сторінці та числом знаків у рядку 59–62. Шрифт Times New Roman (висота 

шрифту 14), орієнтація основного тексту по ширині сторінки. Новий рядок у 

тексті починають відступом, який дорівнює п’ять знаків (12–13 мм). Жодних 

виділень у тексті не допускається. Помилок, описок і графічних неточностей 

допускається не більше трьох на сторінку. 

4.3 Роботу виконують на аркушах паперу форматом А4 (297х210 мм) 

згідно з ДСТУ 3008-95. Кожний аркуш повинен мати рамку чорного кольору, 

виконану типографським способом. Відстань від рамки до меж тексту на 

початку і в кінці рядка – не менше 3 мм. Відстань від верхнього або нижнього 

рядка тексту до верхньої або нижньої межі рамки має бути не менше 10 мм. 
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Зміст оформлюють на аркуші, що має основний напис за формою 2, усі інші – 

на аркушах за формою 2а (додаток А). 

4.4 Аркуші роботи нумерують послідовно арабськими цифрами. 

Нумерація має бути наскрізною, включаючи перелік посилань і додатки. 

Титульна сторінка є першою, завдання на курсову роботу – другою, їх не 

нумерують, але включають до загальної нумерації.  Зміст, рисунки, таблиці, 

роздрукування на ЕОМ також належать до загальної нумерації. 

4.5 Структурні елементи тексту роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«ЗАВДАННЯ», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх 

найменування є заголовками структурних елементів. Основна частина роботи 

має містити розділи з послідовною нумерацією арабськими цифрами і 

структурно можуть поділятися на підрозділи, пункти та підпункти. Приклад 

оформлення структурних елементів основної частини курсової роботи наведено 

у додатку Б. 

4.6 Ілюстрації (схеми, рисунки, графіки та ін.) розташовують 

безпосередньо після тексту, де їх згадують уперше, або на наступній сторінці. 

Назви ілюстрацій розміщують під ними, крапки наприкінці не ставлять, 

орієнтація тексту назви – по центру сторінки. Номер кожної ілюстрації 

складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, розділених 

крапкою. Наприклад, рисунок 2.3 – третій рисунок другого розділу. 

4.7 Цифровий матеріал, зазвичай, оформлюють у вигляді таблиць. 

Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується 

вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в 

тексті. Нумерують таблиці наскрізно в межах розділів, окремо від ілюстрацій. 

Слово «Таблиця» розміщують зліва над таблицею, її назву – після номера 

таблиці. Орієнтація назви таблиці − по ширині сторінки. Приклади оформлення 

рисунків, формул і таблиць роботи наведено у додатку В. 

4.8 Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, у якому їх 

згадують, посередині рядка.  
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Для набору формул у текстовому редакторі формул рекомендується 

використовувати такі розміри символів: звичайний – 16 pt, великий індекс –     

11 pt, малий індекс – 9 pt, великий символ – 22 pt, малий символ – 16 pt (такі 

рекомендації дійсні для розміру основного шрифту – 14 pt). 

* – приклади оформлення рисунків, формул і таблиць роботи наведено у додатку В. 

Нумерація формул або рівнянь наскрізна в межах розділів відокремлено 

від нумерації ілюстрацій і таблиць. Номер проставляють у круглих дужках на 

рівні формули в крайньому правому положенні на рядку*. Пояснення символів 

і числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою в 

тій самій послідовності, як вони подані у формулі. Перший рядок пояснень 

починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення кожного символу 

необхідно починати з нового рядка.  

4.9 У тексті розділів можливе наведення переліку. Перед кожною 

позицією переліку необхідно ставити дефіс. За необхідності посилання на одну 

або декілька позицій у тексті перед кожною позицією переліку необхідно 

ставити малу літеру, після якої ставиться дужка. Для подальшої деталізації 

необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис 

робити – з абзацного відступу.  

4.10 Додатки необхідно оформлювати як продовження тексту роботи на її 

наступних сторінках з розташуванням додатків у порядку появи посилання на 

них у тексті записки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований зверху 

малими літерами з першої великої і розміщений по центру тексту сторінки. З 

правого боку сторінки над заголовком має бути слово «Додаток …» і велика 

літера, що його позначає. Додатки позначають послідовно великими буквами 

українського алфавіту, починаючи з А, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

Допускається позначати додатки арабськими цифрами. 

4.11 Курсову роботу скріплють за допомогою швидкозшивача. 

Брошурувати роботу кольоровими стрічками не дозволяється. 

4.12 Перелік посилань оформлюється згідно зі зразком, який наведений у 

додатку Г. Номер посилання на літературне джерело присвоюється у порядку 
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його появи в тексті курсової роботи. Номер посилання подається у квадратних 

дужках. 

 

5 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконану курсову роботу в незброшурованому вигляді студент подає 

викладачеві не пізніше, ніж за тиждень до початку захисту робіт. Викладач, 

розглянувши курсову роботу, вирішує питання про допуск студента до захисту. 

Оформлену курсову роботу, підписану студентом і викладачем, подають на 

захист. 

До захисту допускають повністю закінчену роботу, що не містить 

принципових теоретичних, технічних і графічних помилок. До захисту робіт не 

допускають студентів, які в зазначений термін не підготували курсову роботу, 

та тих, роботи яких виконані не у повному обсязі або не відповідно до завдання. 

Захист курсової роботи проводиться відповідно до розкладу аудиторних і 

консультаційних занять. Захист проводиться публічно перед комісією кафедри. 

До захисту студентові рекомендується підготувати доповідь, яка стисло 

розкриває зміст курсової роботи. 

Під час захисту курсової роботи студент повинен: 

− зробити стислу доповідь за розділами курсової роботи; 

− доповідь супроводужувати презентацією роботи; 

− відповісти на питання, посталені членами комісії щодо суті роботи. 

Після захисту курсову роботу з позначкою про оцінку здають для 

зберігання на кафедру до списання. Оцінка за курсову роботу виставляється на 

підставі якості зробленої доповіді, правильності відповідей на поставлені 

питання з урахуванням змісту й оформлення пояснювальної записки та 

графічного матеріалу. 
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6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Вид контролю Кількість балів (max) 

Зміст, якість оформлення, 

своєчасність, творчий підхід 

1. Теоретична частина – 30 балів 

2. Практична частина − 40 балів 

Презентація та  

захист курсової роботи, 

публікація матеріалів курсової роботи 

10 + 20 балів 

Усього 100 балів 
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Додаток А 

Основний напис текстового документа 

 

Форма 2 – Основний напис для змісту текстового документа 

     

ФПН 082144.000.КР      
Ізм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розробив     Літ  Аркуш  Аркушів  

Перевірив        3 45 

    КНУ імені Михайла 
Остроградського, 

кафедра ББ,  
гр. ЕОм(ББ)–17–1 

    

Н.контр.    

Затвердж.    

 

Форма 2а – Основний напис на форматі А4 

      

ФПН 082144.000.КР             
Арк. 

     4 
Вим Арк. № докум.  

Підпис 
  
Дат
а 
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Додаток Б 

Зразок оформлення структурних елементів основної частини тексту 

курсової роботи (розділів, підрозділів, пунктів) 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Текст……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

 

1.1 Аналіз використовуваних джерел енергії  

 

Текст……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

1.2.1 Характеристика класичних джерел енергетичної біомаси  

Текст……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Не проставляється нумерація таких розділів: ЗМІСТ, ВСТУП, 

ЗАВДАННЯ, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ. 
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Додаток В 

 

Приклади оформлення рисунків, таблиць і формул 

 

Залежно від системи завантаження використовуються різні конструкції 

метантенка (рис. 2.1). 

 

а
б

в

г

д
е

 

Рисунок 2.1 – Конструкції реактора й системи завантаження  

та вивантаження: 

а – циліндричний з вертикальним завантаженням; б – циліндричний з нижньої 

завантаженням; в – циліндричний двосекційний; р – похилий; д – траншейний з 

плаваючим покриттям; е – горизонтальний секційний. 

 

Таблиця 2.1 – Дані для визначення коефіцієнта rK  

Режим 

зброджування 

Значення коефіцієнта rK  за вологості субстрату, % 

65 70 80 90 95 97 

Мезофільний 

Термофільний  

2,27 

2,47 

2,1 

1,96 

1,84 

1,44 

1,17 

0,72 

0,72 

0,31 

0,40 

0,17 
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1) Кількість сухих речовин у початковому субстраті, т: 

Mcр = М (1 – 
𝑊

100
),     (3.1) 

де W – вологість субстрату, %; М – маса субстрату, що необхідна на цикл 

ферментації, т. 

 

Кількість теплоти, необхідної для нагрівання біомаси протягом циклу 

ферментації до необхідної температури бродіння, визначається за формулою: 

𝑄𝑜 = (𝐾 + 1) ∙ М ∙ 𝐶Т ∙ (𝑡𝑐 − 𝑡в) ∙ 1000,   (3.2) 

де К – коефіцієнт, що враховує втрати тепла через стінки, днище і перекриття 

метантенків (з місткістю Vм т понад 1100 м3, К = 0,10); М – об’єм біомаси для 

зброджування за цикл, кг; СТ – середня тепломісткість біомаси (С = 4,18∙10-

3 МДж/(кг∙К); tб – температура бродіння (залежить від типів бродильних 

процесів: для мезофільного +(32–34) °С, для термофільного +(52–55) °С; tзс – 

температура завантаженої біомаси (дорівнює або to приміщення, або t° 

навколишнього середовища, середньорічна = 15 °С). 
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Додаток Д 

Зразок оформлення списку літератури 

згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»  

з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40) 
 
 

 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

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 

1) Методика нормування ресурсів для виробництва 

продукції рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко 

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

Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с. 

2) Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : 

ДІА, 2013. 172 с. 

 

 

 

П’ять і більше авторів 

1) Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 

2003. 174 с. 

2) 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 

1) Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 

т. / гол. ред. В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 

2) Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. Вып. 1. 

Суктории (Ciliophora, Suctorea) / И. В. Довгаль. Киев : 

Наукова думка, 2013. 271 с. 

 

За редакції 

Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів 

/ за ред. І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с. 
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Автор і перекладач 

1) Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с 

англ. В. Б. Боброва. Москва, 1996. 698 с. 

2) Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. 

з англ. В. Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 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 

1) 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. 

2) 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. 

 

 

 

 

 
Статті з продовжуючих 

та періодичних видань 

1) 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. 

2) Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка 

результативності і ефективності виробництва органічної 

агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–

28. 

3) Акмеологічні засади публічного управління / 

Є. І. Ходаківський та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1, т. 2. 

С. 45–58. 

4) 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. 2017). 
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Законодавчі документи 

1) Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. 

№ 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 

18 (дата звернення: 02.11.2017). 

2) Концепція Державної цільової програми розвитку 

аграрного сектору економіки на період до 2020 року : 

проект / М-во аграр. політики та продовольства України. 

URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата 

звернення: 13.10.2017). 

 

 

 

 

 

 

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=efektyvna- 

ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 

1) 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: 02.11.2017). 

2) Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the 

Age of Stephen Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular 

Culture. 2009. Vol. 42, № 5. P. 856–874. DOI: 

10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x. 

 

Сторінки з веб-сайтів 

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за 

звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: 

http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017). 

 Інші документи 

 

 

 

 

Стандарти 

1) ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. 

[Чинний від 2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та 

документація). 

2) СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських 

підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : 

Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. 

(Стандарт Мінагрополітики України) 

 

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. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf
http://www.eco-live.com.ua/
http://www.eco-live.com.ua/
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Законодавчі і 

нормативні документи 

(інструкції, накази) 

1) Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / 

Верховна Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с. 

2) Про внесення змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

щодо удосконалення деяких положень : Закон України 

від 5 жовт. 2017 р. № 2164. Урядовий кур’єр. 2017. 

9 листоп. 

3) 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. 

4) Про затвердження Порядку забезпечення доступу 

вищих навчальних закладів і наукових установ, що 

знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і 

науки України, до електронних наукових баз даних : 

наказ М-ва освіти і науки України від 2 серп. 2017 р. 

№ 1110. Вища школа. 2017. № 7. С. 106–107 

 

Авторські свідоцтва 

А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка 

рулонного пресс-подборщика / В. Б. Ковалев, 

В. Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл. 22.01.87 ; опубл. 

23.08.88, Бюл. № 31. 

 

 

 

 

Дисертації, 

автореферати 

дисертацій 

1) 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. 

2) 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. 

 

 

Препринти 

Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про 

точність визначення активності твердих радіоактивних 

відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т пробл. 

безпеки АЕС НАН України, 2006. 7 с. (Препринт. НАН 

України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 
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Додаток К 

Зразок оформлення завдання на курсову роботу 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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5 Перелік графічного матеріалу_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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