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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Курсовий проект з дисципліни «Основи проектування» є невід'ємною 

складовою майбутнього кваліфікаційного дипломного проекту бакалавра і тому 

повинен показати, наскільки глибоко студент оволодів теоретичними знаннями та 

практичними навичками у вивченні загальноінженерних та спеціальних 

дисциплін, вмінням користуватися науково-технічною літературою, критично і 

творчо підходити до поставленого завдання. 

Метою виконання курсового проекту є поглиблення і розширення знань, 

одержаних студентами під час вивчення дисципліни «Основи проектування 

біотехнологічних виробництв», закріплення уміння працювати з науково-

технічною літературою, засвоєння основних принципів проектування 

біотехнологічних виробництв. 

Основним завданням курсового проекту є створення самостійного 

навчального проектного документу та розвиток вміння використовувати 

стандарти й нормативні акти, що встановлюють вимоги до всіх видів проектної й 

науково-технічної документації з урахуванням стандартів спеціальності й 

специфіки проектування біотехнологічних виробництв. 

 

2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ 

 

Проектування, як вид інтелектуальної діяльності, спрямоване на створення 

інженерних об’єктів техніки та технології. Процес проектування реалізується 

шляхом розробки комплекту проектної документації у вигляді текстових 

документів та графічної частини (креслень). 

Тематика курсових проектів з дисципліни «Основи проектування 

біотехнологічних виробництв» присвячена проектуванню допоміжних 

(доферментаційних) стадій біотехнологічного виробництва. 

Приклади тем: 

1. «Розробка проекту біогазової станції на комплексному субстраті 

потужністю 13 тис. м3/міс.» 
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2. «Розробка проекту біотехнології очищення міських стічних вод потужністю 

30 тис. м3/доб.» 

3. «Розробка проекту біотехнології доочищення побутових стічних вод 

потужністю 30 тис. м3/доб. « 

4. «Розробка проекту біотехнології аеробного очищення побутових стічних 

вод потужністю 15 тис. м3/доб. « 

5. «Розробка проекту оптимізації хімічної складової біотехнології No-till.» 

6. «Розробка проекту оптимізації біологічної складової біотехнології No-till.» 

7. «Розробка проекту біотехнології передферментаційних процесів 

виробництва гентаміцину для промислової іхтіофауни потужністю 100 кг/рік.» 

8. «Розробка проекту біотехнології виробництва біодобрива з відпрацьованого 

субстрату ціанобактерій потужністю 12,5 тис. т/рік.» 

9. «Розробка проекту біотехнології передферментаційних процесів 

виробництва ампіокса для домашніх тварин потужністю 1250 кг/рік.»  

10. «Розробка проекту біотехнології передферментаційних процесів 

виробництва морозива з фітогенними компонентами потужністю 622,5 т/рік.»  

11. «Розробка біотехнології передферментаційних процесів виробництва 

йогурту з лікувально-профілактичними властивостями потужністю 249 т/рік.»  

12. «Розробка проекту біотехнології очищення стічних вод потужністю 1550 

м3/добу підприємства харчової промисловості на прикладі молокозаводу.»  

  

3 ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Теми курсових проектів розробляються професорсько-викладацьким 

складом кафедри біотехнології та біоінженерії відповідно до науково-дослідної 

тематики кафедри й врахуванням сучасного стану біотехнологічних виробництв.  

Підготовчий етап виконання курсового проекту призначений для вирішення 

організаційних питань: уточнення формулювання теми проекту, проведення 

організаційних зборів в академічних групах, видача студентам завдань, складання 

плану-графіка роботи. 
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У ході підготовчого етапу студент повинен вивчити літературні дані 

стосовно проектування доферментаційних (допоміжних) процесів, процесів 

виробничої ферментації, для чого необхідно ознайомитися: 

- з наявними аналітичними оглядами або добіркою літератури по даному 

або аналогічному виробництву; 

- з монографіями і з публікаціями із заданої теми у періодичній літературі 

за останні 5 років, 

- з роботами академічних і галузевих науково-дослідних інститутів, 

спрямованими на оптимізацію й удосконалювання існуючого технологічного 

процесу; 

- з досвідом роботи суміжних підприємств, що випускають дану або 

аналогічну продукцію. 

Робота над курсовим проектом здійснюється студентом згідно 

календарного плану відповідно до завдання на курсовий проект. З метою 

організації ритмічної роботи студента, у завданні на проект заповнюється 

календарний план виконання окремих його етапів. Керівник встановлює 

години консультацій для студента на весь період виконання курсового проекту, 

на яких обговорюються варіанти виконання розділів проекту, а також робить 

критичні зауваження, дає вказівки, поради, побажання по роботі над ним. 

Під час виконання проекту студент знайомиться з правилами підготовки 

проектної документації згідно існуючих державних стандартів. 

Оформлення курсового проекту та підготовка до захисту є завершальним 

етапом. До захисту допускаються особи, які одержали позитивну оцінку 

керівника, зафіксовану на титульному аркуші курсового проекту. 

 

4 ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Зміст, структура, обсяг основної частини пояснювальної записки можуть 

змінюватися залежно від виду й специфіки проекту, але в загальному випадку 

пояснювальна записка до курсового проекту повинна мати ряд обов’язкових 

розділів, розташованих у відповідній послідовності (Додаток 4) 
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5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТУ 

 

5.1  Загальні вимоги 

 

Курсовий проект з дисципліни «Основи проектування біотехнологічних 

виробництв» містить графічну частину і пояснювальну записку. 

Пояснювальна записка є складовою частиною документації курсових 

проектів та робіт. Її оформлення має відповідати вимогам ГОСТ 2.105 – 68 

«ЕСКД. Общие требования к текстовым документам», ДСТУ 3008 – 95 

Документація, Звіти у сфері науки і техніки. К.: Держстандарт України, 1995. 

Обсяг пояснювальної записки курсового проекту без урахування 

додатків, не повинен перевищувати 30–50 сторінок. У тексті пояснювальної 

записки слід обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких були 

запозичені матеріали, слід уникати загальних слів, бездоказових тверджень, 

тавтології. 

Титульний аркуш 

Титульний аркуш містить назву міністерства й найменування вищого 

навчального закладу, в якому виконана робота; назву роботи та шифр 

навчальної групи автора, його прізвище, ім'я, по-батькові; посаду, прізвище та 

ініціали керівника курсового проекту. Титульний аркуш оформляється згідно 

додатку 1. 

Завдання на проектування та календарний план 

Завдання на проектування оформлюють у вигляді бланку встановленого 

зразка, виданому кафедрою (додаток 2). Його підписують виконавець проекту, 

і керівник проекту. 

Завдання на проектування заповнюється студентом разом з викладачем – 

керівником проекту. До складу завдання курсового проекту входять: повна 

назва теми проекту, строки виконання, вихідні дані проекту, перелік потрібних 

розрахунків, креслень. 

У завданні керівником проекту вказується проектна річна потужність 

виробництва цільового продукту та кількість робочих днів. 
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Календарний план подається на зворотній стороні листа завдання, в 

якому повинно бути вказано всі етапи виконання роботи (додаток 3). 

Реферат 

 Реферат являє собою скорочене викладення суті курсового проекту 

(додаток 4). У рефераті наводять: 

– тему курсового проекту; 

– кількість сторінок пояснювальної записки, а також кількість 

рисунків, таблиць і бібліографічних найменувань; 

– кількість і формат аркушів графічної частини проекту; 

– завдання й мету роботи; 

– практичну цінність результатів 

– ключові слова (для інформаційно-пошукових систем); 

Орієнтовний обсяг реферату приблизно 1 аркуш формату А4. 

Зміст 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (додаток 5) . 

Вступ, висновки, список літератури та додатки (кожен окремо) мають наскрізну 

нумерацію.  

Перелік умовних позначень 

Якщо у курсовому проекті вжита специфічна термінологія, використані нові 

символи, позначення, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, 

який розміщують перед вступом (додаток 6). 

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за алфавітом наводять 

позначення (скорочення), а справа – їх детальну розшифровку. 

 

5.2 Рекомендації до виконання розділів курсового проекту 

 

1) Вступ 

Вступ повинен бути коротким (1–2 сторінки) і чітким. Коротко викладають 

оцінку сучасного стану розвитку біотехнології, відзначаючи можливості 

практичного розв’язання задачі, прогалини знань, що існують в даній галузі, 

світові тенденції виробництва біотехнологічної продукції. 
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Визначають актуальність даного проекту у розв’язанні існуючого 

(поставленого) завдання для розвитку промисловості України. 

Вказують мету, об’єкт, предмет та методи досліджень, що застосовувалися 

при виконанні проекту.  

Визначають новизну запропонованих технологічних рішень. Новизна 

проекту являє собою суттєві технологічні зміни технології порівняно з 

технологією базовою (існуючою). 

Вказують практичну цінність отриманних результатів 

2) Характеристика кінцевої продукції виробництва  

Виробництво  біотехнологічної  продукції  забезпечується  організацією 

 технологічного процесу відповідно до нормативно-технологічної документації. 

1. Характеристика кінцевої продукції виробництва (в загальному вигляді) 

містить назву препарату (продукції) відповідно до затвердженого на цей продукт 

нормативно-технічного документа – ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ГСТУ, ТУ. 

2. Коротке викладення способу отримання продукту з визначенням 

продуцента біологічно активної речовини, способу культивування, методів 

виділення та очищення. 

3. Кількісний і якісний склад кінцевої продукції виробництва: масова частка 

діючих та допоміжних речовин. 

4. Основне призначення продукції, що охоплює: 

− категорію продукції (лікарський або ветеринарний препарат, проміжний 

продукт, харчова домішка, державний стандартний зразок, хімічний 

реактив тощо); 

− характеристику і галузь використання препарату в харчовій 

промисловості, медицині, сільському господарстві. 

5. Особливі властивості (специфікації якості): 

− фізико-хімічні показники (вміст, активність біологічно активних 

речовин, вологість, гранулометричний склад, колір), термін придатності; 

− особливі заходи під час зберігання та транспортування (термін 

зберігання, температура зберігання, вологість, вплив сонячного світла та 

ін.); 

− характеристика упаковки; 
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− методи контролю специфікацій якості. 

6 Нормативні вимоги до упаковки, маркування, транспортування, 

зберігання та терміну придатності препарату (продукції). 

3) Обґрунтування вибору технологічної схеми виробництва (ОВТС)  

Основним завданням проектування є забезпечення якості готової продукції. 

Показники (специфікації) якості подані в характеристиці готової продукції 

відповідно до ДСТУ, ГОСТ, ТУ, АНД. Обґрунтування пояснює, якими шляхами 

можна досягти визначених показників якості. 

Обґрунтування ОБТС має враховувати чотири вимоги: 

− наукову обґрунтованість; 

− економічну доцільність; 

− можливість технічної реалізації; 

− екологічну безпечність. 

Обґрунтування вибору технологічної схеми виробництва наводять по всіх 

стадіях (операціях) майбутньої технологічної схеми. 

В основу обґрунтування слід покласти аналіз технологічного процесу з 

погляду фізико-хімічних перетворень, які відбуваються на кожній стадії 

(операції). 

Основою для аналізу є опис масо- та теплообмінних процесів (рівнянь), які 

реалізуються у відповідній апаратурі. 

Кожній технологічній стадії або операції однонаправлено відповідає певний 

вид обладнання, тому при обґрунтуванні вибору стадій (операцій) одночасно 

проводять обґрунтування вибору обладнання. При виборі обладнання віддається 

перевага типовому (серійному) або найбільш ефективному. 

Обґрунтування вибору технологічної схеми виробництва біотехнологічної 

продукції проводять по розділах і блоках (стадіях технологічного процесу). 

Вибір технології. На початку ОВТС наводять обґрунтування переваг 

вибраної технології виробництва взагалі (наприклад, переваги біотехнології перед 

хімічними шляхами отримання біологічно-активних речовин). 

Аналітичний огляд способів і методів реалізації мети виробництва. В 

цьому підрозділі ОВТС визначають спосіб досягнення мети по кожній стадії 

(операції) виробництва. 
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На підставі аналізу процесів, які супроводжують (визначають) технологічні 

перетворення, по кожній стадії (операції) виробництва обґрунтовують вибір 

запропонованого технологічного рішення. 

На підставі альтернативного порівняння стадій та операцій відомих 

технологій наводять обґрунтування переваг запропонованої (нової) технології. 

Критерієм при порівнянні може бути: більша ефективність, більший вихід 

цільового продукту, більша одинична потужність, технологічність, забезпечення 

вищого рівня асептики.  

Обґрунтування вибору біологічного агенту. У цьому підрозділі ОВТС 

аналізують мікроорганізми, що використовуються як продуценти певної 

біологічно активної речовини, їх недоліки та переваги. На основі цього аналізу 

пропонують біологічний агент, який порівняно з іншими має певні переваги 

(наприклад, здатність до надсинтезу біологічно активної речовини, можливість 

культивування на простіших та дешевших середовищах, стійкість до 

контамінації, більш швидкий ріст та ін.). 

Обґрунтування способу проведення біосинтезу. Стадія біосинтезу є 

найвідповідальнішим етапом виробництва біотехнологічної продукції. Виходячи з 

основної концепції біотехнології, за якою основною метою біосинтезу є 

отримання максимальної кількості цільового продукту за рахунок оптимізації 

зовнішніх факторів проводять вибір режимів культивування. 

4) Характеристика біологічного агента (біологічних агентів) 

В цьому розділі проекту наводять сукупність морфолого-культуральних та 

фізіолого-біохімічних ознак біологічного агента.  

Фізіолого-біохімічні (або просто фізіологічні) ознаки – відношення до 

кисню, яким чином одержують енергію, залежність росту від температури, рН, 

асиміляція різних поживних речовин (джерел вуглецю, азоту та ін.), тип 

живлення, потреба в додаткових факторах росту, відношення до антибіотиків 

та ін. 

Обов’язково треба навести таксономічний статус біологічного агента згідно 

з фенотиповою та філогенетичною систематикою.  

У цьому розділі необхідно навести схему біосинтезу цільового продукту, 

починаючи з реакцій метаболізму ростового субстрату (джерела вуглецю та 
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енергії в середовищі культивування). Вказати, які ферменти здійснюють ті чи 

інші перетворення.  

Обов’язково треба навести ключові ферменти катаболізму ростового 

субстрату. Складаючи схему біосинтезу, потрібно враховувати конкретні шляхи 

катаболізму певного субстрату, які функціонують в клітинах даного біологічного 

агента.  

Слід визначити відношення біологічного агенту до зрізових зусиль, які 

виникають у процесі перемішування культуральної рідини (вплив 

турбогіпобіозу), що в подальшому враховується у виборі типу ферментера для 

проведення біосинтезу. 

5)  Хімічна схема виробництва 

У разі наявності в технології отримання біотехнологічного продукту 

послідовних хімічних перетворень БАР до кінцевого продукту до пояснювальної 

записки вносять розділ «Хімічна схема виробництва». У ньому вказують що є 

попереднім напівпродуктом та кінцевим продуктом хімічних перетворень, 

подають саму хімічну схему виробництва. 

Хімічні схеми багатостадійних виробництв рекомендується розташовувати 

у вертикальній послідовності. Хімічні формули нумеруються так само, як і 

математичні. Зразок хімічної схеми наведено у додатку 7. 

6) Технологічна схема виробництва 

У даному розділі пояснювальної записки наводять посилання на 

технологічну схему виробництва, яка представляет собою графічну частину 

проекту і представлена у вигляді креслення і яке, як правило, розміщують у 

додатках до пояснювальної записки. Креслення технологічної схеми виробництва 

являє собою графічне зображення послідовності технологічних стадій та 

операцій. Принципи побудови технологічної схеми визначені відповідними 

документами галузі (додаток 8) та оформлення специфікації до схеми (додаток 9) 

7) Апаратурна схема виробництва 

У даному розділі наводять посилання на апаратурну у схему виробництва, 

яка представляет собою графічну частину проекту і представлена у вигляді 

креслення і яке розміщують у додатках до пояснювальної записки. 
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Апаратурна схема виробництва входить у графічну частину проекту, а 

специфікацію обладнання та контрольно-вимірювальних приладів як складову 

апаратурної схеми наводять у відповідному розділі пояснювальної записки. 

8) Викладення технологічного процесу  (загальні вимоги) 

Процес викладають стисло і чітко послідовно за стадіями з урахуванням 

проведення стадій та операцій згідно із технологічною та апаратурною схемами 

виробництва, викладають зміст та умови проведення технологічних операцій. 

Назви стадій та операцій з технологічної схеми є заголовками розділу 

«Викладення технологічного процесу». 

Під час викладання технологічного процесу наводять умови його 

проведення, теплові ефекти, температуру, тиск, об’ємні швидкості, рецептури 

тощо. 

Викладаючи технологічний процес наводять номер позиції технологічного 

обладнання, за допомогою якого він здійснюється. Номер позиції технологічного 

обладнання, на який посилаються при описі відповідної стадії, повинен повністю 

співпадати з таким, що представлений на апаратурній схемі та у специфікації 

обладнання. Опис технологічного обладнання включає в себе інформацію про 

місткість обладнання, конструкцію перемішуючого пристрою, швидкість 

обертання вала перемішуючого пристрою, поверхню теплообміну, подачу 

теплоносія, коефіцієнт заповнення апарата та ін. 

На початку опису технологічного процесу по кожної стадії в таблиці 

наводять відомості про модифікації та кількості (маси, об’єми, кг/моль) 

використаних та отриманих у виробництві сировини, напівпродуктів, матеріалів, 

відходів, втрат готового продукту. Для навчального проекту ці розрахунки 

наводять в продуктовому розрахунку. 

Технологічні роботи за стадіями описують послідовно по кожній операції. 

Тексти опису стадії та операції повинні мати заголовки, які відповідають їх 

назвам на технологічній схемі виробництва. 

Технологічний процес описують в такій послідовності: 

1) санітарна підготовка виробництва; 

2) підготовка сировини; 

3) огляд та підготовка обладнання перед використанням; 
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4) завантаження сировини та напівпродуктів; 

5) ведення технологічних робіт та їх контроль; 

6) розвантаження та передавання на подальше оброблення продуктів 

(напівпродуктів, відходів); 

7) пакування, маркування готового продукту. Незалежно від виробництва 

потрібно виділяти стадію допоміжних робіт. 

9)  Продуктовий розрахунок одержання біотехнологічних 

препаратів мікробного синтезу і складання матеріального балансу 

партії цільового продукту виробництва 

Продуктовий розрахунок та складання матеріального балансу партії 

цільового о продукту виробництва проводять з метою визначення основного 

показника виробничого процесу – виходу цільового продукту з одиниці об’єму 

культуральної рідини. 

Матеріальний баланс складають або на виробничу партію (серію) або на 

виробництво в цілому, дотримуючись системи SІ. 

Матеріальний баланс будь-якого біотехнологічного виробництва складають 

за цільовим продуктом, який отримують у процесі біосинтезу. 

Матеріальний баланс складають за стадіями технологічного процесу з 

урахуванням втрат, обґрунтованих і представлених на технологічній схемі по 

стадіях. 

Для розрахунку матеріального балансу використовують дані з завдання на 

проектування або з техніко-економічного обґрунтування: річна виробнича 

потужність; продуктивність; тривалість виробництва. 

Підставою для розрахунку витрат сировини в курсовому проекті є 

регламент діючого виробництва, ТУ, лабораторний регламент або стехіометричні 

реакції біосинтезу. 

Матеріальний баланс складають і подають у вигляді табл. 5.1, де 

наведено інформацію про види і кількість використаної сировини та 

напівпродуктів (графа "Використано") та отриманих продуктів (графа 

"Отримано"). 
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Таблиця 5.1. Матеріальний баланс 

Використано Отримано 

Назва сировини і 

напівпродуктів 

Кількість Назва кінцевого 

продукту, відходів 

та втрат 

Кількість 

1 2 3 4 

 

10)  Розрахунок і вибір технологічного обладнання 

Розрахунок та вибір технологічного обладнання базується на даних 

отриманих з продуктового розрахунку та матеріального балансу (добові або 

годинні об’єми, масові кількості сировини, напівпродуктів та продуктів), 

втрат продукту по стадіях технологічного процесу, кількості розрахованих 

партій. 

Вибір обладнання має враховувати не тільки особливості технології 

(герметичність, асептичність та інше), і специфіку середовища – низькі 

значення рН, можливість інгібування іонами металів цільового продукту 

тощо. 

Існує набір стандартних параметрів технологічного процесу, які 

доцільно враховувати у виборі обладнання, а саме: 

−  тривалість роботи фільтраційного обладнання – 20 

год/добу, вибір здійснюють за поверхнею фільтрування; 

−  тривалість стерилізації середовища через установку 

безперервної стерилізації – не більше 2 год; 

−  тривалість роботи сушарок – 20 год/добу; 

−  тривалість роботи відцентрового обладнання (центрифуги, 

сепаратори) 16 год/добу, що його вибирають за продуктивністю, м3/год, 

л/год. 

У розрахунках з визначення місткості апаратів для приготування розчинів, 

враховують їх здатність до утворення піни, режим роботи  (безперервний, 

напівбезперервний, періодичний). Кількість апаратів встановлюють виходячи з їх 

тривалості циклу роботи. Перевагу надають апаратам великого об’єму, 

потужності – за їх меншої кількості. 
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11)  Контроль виробництва 

Для забезпечення відповідності готової продукції вимогам нормативно-

технічної документації на підприємстві забезпечують (моніторинговий – 

постійний постадійний) контроль процесу та готової продукції. 

У цьому розділі наводять карту постадійного контролю (хімічного, 

технологічного, мікробіологічного, біохімічного) та перелік методик контролю, 

принцип методу, контрольні точки виробництва у відповідності з технологічною 

схемою. 

До переліку контрольних точок входять лише потрібні для забезпечення 

коректного ходу технологічного процесу. 

У процесі виробництва контролюють відповідність сировини, 

допоміжних матеріалів, напівпродуктів вимогам нормативно-технічної 

документації, контролюють санітарний стан цехів та робочих місць, виконання 

регламентованих технологічних операцій і виконання технологічних режимів 

роботи. 

12)  Список літератури. 

Список літератури друкується на окремому аркуші. Список літератури 

складається або в алфавітному порядку (спочатку кирилиця, потім латинь), або у 

порядку згадувань у тексті. Всі посилання повинні бути пронумеровані, а в тексті 

треба посилатися на відповідний номер джерела літератури (у квадратних 

дужках). 

13)  Графічна частина проекту   

Графічна частина проекту включає в себе технологічну, апаратурну та 

хімічну схеми виробництва. 

Технологічна схема виробництва має наочно (графічно у вигляді блок-

схеми з назвою операції або стадій з переліком технологічних параметрів у них) 

відображати послідовність виконання робіт виробництва з поділом їх на стадії та 

операції технологічного процесу, графічним позначенням основних матеріальних 

потоків (сировини, допоміжних матеріалів, отримання проміжних продуктів) та 

місць утворення відходів, стічних вод, викидів газів у атмосферу, систем їх 

очищення та утилізації. 
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Потоки сировини, матеріалів, а також зв’язок між стадіями та операціями 

зображують у вигляді ліній зі стрілками або без них. Лінія зв’язку означає факт 

прийняття рішення. 

Матеріальні потоки, що спрямовуються до операцій, характеризують 

позначенням фізико-хімічними показників: вміст основної речовини; 

температура; тиск та інше. Назви матеріальних потоків наводять без скорочень. 

Наведення формул не допускається. 

Кожну операцію закінчують одержанням результату технологічного 

процесу (продукт, напівпродукт, технологічна дія), який спрямовують за 

призначенням (адресація). 

Технологічну операцію (як складову стадії) зображують окремо з 

зазначенням відповідності її певній стадії. Кожна стадія і операція мають 

характеризуватись назвою та індексом, який складається з умовного позначення 

та порядкового номера. 

Нумерація стадій – наскрізна і здійснюється відповідно до порядку їх 

виконання по ходу технологічного процесу, починаючи з допоміжних робіт (ДР1 

«Санітарна підготовка виробництва»), приймання і підготовки сировини і 

закінчуючи відвантаженням готової продукції. 

Графічно окремі технологічні стадії та операції подаються у вигляді 

прямокутного блоку зі стрілочками, які рівномірно та послідовно розміщують на 

полі креслення. Кількість блоків та їх розміри вибирають таким чином аби 

забезпечити найбільше заповнення поля креслення. Загальна площа усіх блоків, 

які розміщують на кресленні має бути не менше 28–30 % від загальної площі 

креслення (за виключенням площі великого штампу). У разі альбомної орієнтації 

креслення відношення довжини бічної сторони блока до довжини бічної сторони 

креслення має бути не менше 1:8. Товщину ліній блоку та розмір шрифту 

надписів блоку вибирають в залежності від вибраного формату креслення таким 

чином аби забезпечити чітке та інформативне зображення. 
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Приклад 

 

Приклад. У межах стадії допоміжних робіт (ДР 4), виконують операції 

ДР4.1, ДР 4.2, ... ДР 4.5. 

У технологічній схемі використовуються такі умовні позначення стадій: 

ДР – стадії допоміжних робіт; ТП – стадії основного технологічного процесу; 

ПВ – стадії перероблення отриманих відходів; 

ЗВ – стадії знешкодження твердих, рідких та газоподібних відходів, 

вентиляційних викидів повітря в атмосферу; 

ПМВ – стадії пакування, маркування та відвантаження готового продукту. 

Апаратурна схема − графічне зображення  технологічного процесу у вигляді 

умовних позначень апаратів та трубопроводів. Послідовність розташування 

апаратури на апаратурної схеми відповідає стадіям та операціям технологічної 

схеми. Точки контролю на апаратурній схемі відповідають точкам контролю на 

технологічній схемі і супроводжуються відповідними контрольно-

вимірювальними приладами. 

Цей розділ проекту складається з креслення апаратурної схеми 

виробництва, на якому повинні бути вказані: умовні позначення матеріальних 

комунікацій (трубопроводів), позицій контролю та регулювання технологічних 

параметрів, технологічних елементів сигналізації і блокування, місць відбору 

проб, а також контрольно-вимірювальних приладів і засобів протиаварійного 

захисту. 

Обладнання та прилади показують і нумерують на кресленнях у 

послідовності, що відповідає ходу технологічного процесу. Все обладнання 

нумерують, використовуючи позначення з використанням літер, які визначають 
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тип обладнання (індекс), з додаванням арабської цифри, яка позначає порядковий 

номер у схемі.  

На апаратурі та трубопроводах зображують всі контрольно-вимірювальні 

прилади та система автоматизації, технологічні елементи сигналізації і 

блокування, засоби протиаварійного захисту, а також місця відбору проб для 

аналізів, потрібних для забезпечення надійного контролю та керування 

технологічним процесом. 

Контрольні точки на схемі позначають індексом Кт (контроль 

технологічний) та Кх (контроль хімічний) з наскрізною нумерацією. Креслення 

апаратурної схеми виконують на форматних аркушах креслярського паперу А3.  

 

6 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

1) Загальні вимоги 

Пояснювальну записку виконують із використанням комп'ютерної техніки. 

Кращим є використання стандартів, закладених у редакторі типу Word. 

Роздруковують на аркушах білого паперу формату А4 (210х297 мм). Вимоги до 

оформлення тексту роботи: шрифт – Tіmes New Roman, кегль шрифту – 14, 

міжрядковий інтервал –1,5, поля: ліве – 25 мм, нижнє – 22,5 мм, верхнє й праве – 

15 мм або на стандартних аркушах з рамкою. тощо. 

Всі сторінки пояснювальної записки нумеруються й номери проставляються 

внизу з правого боку аркуша без крапки. Нумерація сторінок пояснювальної 

записки починається з першої сторінки змісту. 

Заголовки розділів друкують великими літерами симетрично до тексту. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Кожен розділ потрібно 

починати з нової сторінки. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. Перенос 

слів у заголовках і підкреслення заголовків не допускається. 

2) Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу 

Ілюстрації (фотографії, схеми, рисунки, діаграми) і таблиці необхідно 

подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній 
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сторінці. Ілюстрації позначають словом «(рис. 1.1)» і нумерують послідовно в 

межах розділу (додаток 10).  

Таблицю розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути 

посилання. При посиланні варто писати слово «(табл. 1.1)». Таблиці нумерують 

послідовно в межах розділу. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) 

на новому аркуші по лівому краю пишуть «Продовження таблиці 1.1» 

Допускається застосовувати розмір шрифту в таблиці менший, ніж у тексті. 

Приклад побудови таблиці наведено у додатку 11. 

3) Оформлення списку літератури 

Список літератури друкують на окремому аркуші. Нумерація всієї 

використаної літератури наскрізна – від першого до останнього джерела.  

Зразки посилань літератури наведено у додатку 12. 

4) Оформлення додатків 

За необхідності пояснювальну записку доповнюють додатками. Додатки 

оформляються як продовження пояснювальної записки з наскрізною нумерацією 

сторінок. Кожний додаток починають із нової сторінки, і в правому верхньому 

куті проставляють його порядковий номер, наприклад, «Додаток 3» та його назва.  
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ДОДАТОК A 

Приклад оформлення титульного аркушу 

 

Форма № Н-6.01 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  

 

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія» 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

 

з дисципліни «Основи проектування» 

 

за темою «Розробка проекту біогазової станції на комплексному  

субстраті потужністю 13 тис. м3/міс» 

 

 

Студентки 4 курсу групи БТ–13–1   

Бедрій Тетяни Олегівни 

напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»  

Керівник:  к. х. н., доцент Новохатько О. В. 

Національна шкала_____________________ 

Кількість балів_____ Оцінка: ЕСТS_______ 

Голова комісії: _______ Т. Ф. Козловська, к.х.н., доц.  

Члени комісії: _______ О. В. Новохатько, к.х.н., доц.  

                          _______ А. В. Пасенко, к.т.н., доц. 

                          _______ О. А. Сакун, к.т.н., ст. викл. 
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м. Кременчук – 2017 рік 

 

ДОДАТОК Б 

Приклад оформлення завдання на курсовий проект 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Форма № Н-9.01у 

Кафедра    Біотехнологій та біоінженерії_______________________________ 

Дисципліна     Основи проектування___________________________________ 

Напрям      6.051401   «Біотехнологія»                                                                     

Курс       4       група     БТ–13–1        семестр     8                                                    

 

 

ЗАВДАННЯ 

на курсовий проект студенту 

 

                                                Бедрій Тетяні Олегівні                                               

1 Тема проекту:     «Розробка проекту біогазової станції на комплексному 

субстраті потужністю 13 тис. м3/міс»                                                                       

2 Термін здачі студентом проекту:          21.04.2017                                               

3 Вихідні дані до проекту:  сировина для ферментації: відходи міських очисних 

споруд – 55,2 тис.т; синьо-зелені водорості – 12,5 тис. т; стічні води 

молокозаводу – 12,7 тис. т; агрогенна фітомаса – 5,0 тис. т; листовий опад –

2,4 тис. т.                                                                                                     

4 Зміст розрахунково-пояснювального проету (перелік питань, що 

підлягають розробці):  аналіз стану проблеми; умови біотрансфомації; 

загальна характеристика біогазу; вибір технологічної схеми; комплексна 

характеристика метанобактерій; викладення технологічного процесу; 

конструкторський, технологічний та теплотехнологічний розрахунки             

5 Перелік графічного матеріалу:  графічні креслення:  загальна технологічна 
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схема біогазової станції на комплексному субстраті; циліндничний 

метантенк;  газгольдер; презентаційний матеріал − 17 слайдів.                              

 

ДОДАТОК В 

Приклад оформлення календарного плану 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Назва етапів 
курсового проекту 

Терміни 
виконання 
етапів 
проекту 

Вказівки та 
зауваження 
викладача (з 

вказанням дати 
консультації) 

Оцінювання етапів 
проекту 

за націо- 
нальною 
шкалою 

за 
шкалою 
ECTS 

 

Кіль-
кість 
балів 

1 Етап 1  
Збір літературних 
даних 

02.03.2017 – 
15.03.2017 

виконано    

2 Етап 2 
Підготовка вступу 

16.03.2017 – 
20.03.2017 

виконано    

3 Етап 3 
Підготовка основних 
розділів проекту 

21.03.2017 – 
01.04.2017 

виконано    

4 Етап 4 
Оформлення 
пояснювальної 
записки курсового 
проекту 

02.04.2017 – 
10.04.2017 

виконано    

5 Етап 5  
Підготовка 
графічних креслень 

11.04.2017 – 
15.04.2017 

виконано    

6 Етап 6 
Оформлення 
презентаційного 
матеріалу 

16.05.2017 –
18.04.2017 

виконано    

7 Етап 7  
Підготовка до 
захисту курсового 
проекту 

19.04.2017 – 
20.04.2017 

виконано    

8 Захист 21.04.2017 виконано    

 Разом      
 

 
Студент(ка)_____________________    ______________________________ 
                           (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 
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Керівник    _____________________    ______________________________ 
                                (підпис)                                             (прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК Д 

Приклад оформлення реферату до курсового проекту 

 

РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка курсового проекту на тему «Розробка проекту 

біогазової станції на комплексному субстраті потужністю 13 тис. м3/міс» 

викладена на  56 сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, шести 

розділів та висновків, містить 24 рисунки, один з яких розміщений на 

окремій сторінці, шість таблиць,  перелік посилань з 21 найменування на 

трьох сторінках, три додатки, графічний матеріал – презентаційний матеріал 

на 17 слайдів. 

Ключові слова: біогаз, комплексний субстрат, метаногенез,біогазова 

станція, стічні води, синьо-зелені водорості, агрогенна фітомаса, ферментер, 

відходи.  

Метою проекту є розробка проекту біогазової станції на комплексному 

субстраті: відходах міських очисних споруд та молокозаводу, агрогенних 

відходах, листовому опаду, гною та фекальних стоків, які розділені на три 

виробничі лінії. 

Об’єкт проекту: відходи міських очисних споруд, синьо-зелені 

водорості, стічні води молокозаводу, агрогенна фітомаса та листовий опад. 

Предметом є процес метанової ферментаціїрізних видів оргачного 

субстрату. 

Методи досліджень: хімічні, фізико-хімічні, математичні. 

Практична цінність отриманих результатів полягає урозробці проекту 

біогазової станції, що включає вибір оптимальних умов ферментації,  підбір 

необхідного обладнання та контрольно-вимірювальних приладів 

татехнологічний, теплотехнологічний розрахунки виробництва. 
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ДОДАТОК Е 

Приклад написання змісту 
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ДОДАТОК Ж 

Приклад оформлення умовних позначень 
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ДОДАТОК К 

Приклад оформлення хімічної схеми виробництва 
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ДОДАТОК Л  

Приклад оформлення технологічної схеми виробництва 

 

Хімічна схема виробництва сульфаніламіду 
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ДОДАТОК М 

Приклад оформлення специфікації 
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ДОДАТОК Н 

Приклад оформлення рисунків 

 

 

Рисунок 4.4 – Схеми пристроїв для перемішування осаду в метантенках: 

І – механічні;  

ІІ – гідравлічні; 

ІІІ – газові. 
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ДОДАТОК П 

Приклад оформлення таблиць та їх перенесення на другий аркуш 

 
Таблиця 5.2 – Типові промислові штами метаноутворюючих бактерій  

Назва штамму Дата DSM № Країна Місце ізоляції 

1 2 3 4 5 
Methanosphaera  

stadtmanae Miller 

and Wolin 

1985 3091 Німеччина Людські фекалії 

Methanoculleus  

bourgensis Ollivie, 

Maestrojun 

1990 3045 Франція Стічні води метантенка 

Methanospirillum 

 hungatei Ferry 

1974, 

2010 

864 США Осади стічних вод 

 

 

 

 
Продовження таблиці 5.2  

1 2 3 4  5  

Methanobacter 

ium aggregans  

Kern 

2015 29428 Німеччина Мул з комерційною 

біогазової установки, 

кукурудзяного силосу, 

гною великої рогатої 

худоби і сухого пташиного 

посліду 

Methanospirillum 

 stamsii Parshina 

2014 26304 Нідерланди Гранульована біомаса 

анаеробного зернистого 

шар мулу біореактора, що 

експлуатується при 

низьких температурах 



36 

 

Methanobacterium m

ovens Zhu 

2011 25945 Китай Осади стічних вод 
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ДОДАТОК Р 

Приклад оформлення переліку посилань 

Наукові статті 

Один автор 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. 

Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 8. – С. 15–18. 

Два – чотири автори 

2. Третьяк В. В. Возможности использования баз даннях для 

проектирования технологий взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, 

Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников 

энергии в промышленности. – Одесса : «Астропринт», 2008. – Т. 16, № 2. – С. 13–

24. 

Більше чотирьох авторів 

3. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. 

Чепелевська [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я в 

Україні. – 2010. – Вип. 3/2010 (27). – С. 25–29. 

Навчальні посібники, підручники, монографії 

4. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підручник 

для студентів вищих навчальних закладів] / І. І. Стеценко, Г. В. Бондар [та ін.]. – 

К.: Укр. інститут соціальних досліджень, 2005. – 115 с. 

5. Солошич І. О. Екологічний ризик: [навчальний посібник] / І. О. Солошич, 

Т. Ф. Козловська. – Х.: «Мадрид», 2014. – 274 с. 

6. Екологічні пріоритети Кременчука : сучасний стан і перспективи : 

[колективна монографія]. – Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2016. – 100 с. 

7. Сокур Л. М. Дробильно-сортировочное и траспортное оборудование :  

[монографія] / Л. М. Сокур, Е. К. Бабец, Н. И. Сокур, Ю. Н. Чебенко. – 

Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 100 с. 

Матеріали конференцій 

8. Козловская Т. Ф. Формирование аэроионного состава воздуха как 

фактор безопасности жизнедеятельности / Т. Ф. Козловская, С. В. Сукач // 
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Проблеми екологічної безпеки: збірник тез доповідей ХІV Міжнародної 

науково-технічної конференції, 12–14 жовтня 2016 р. – Кременчук : ЧП 

Щербатих О.В., 2016. – С. 146. 

9. Никифоров В. В. К вопросу о классификации гидроконсорций / В. В. 

Никифоров, Т. Ф. Козловська // ХІІI Міжнародна науково-практична 

конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-

економічні проблеми розвитку регіонів», 28–29 вересня 2011 р., м. 

Кременчук. – С. 105–106. 

Словники, довідники, каталоги 

10. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 

основних термінів і понять / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : 

Європейський університет, 2007. – 57 с. 

11. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Горницкая И. П., Ткачек Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с. 

Патенти, авторські свідоцтва 

12. Пат. 2187888 Україна, МПК7 Н04 В1/38, Н04 J 13/00. Приймно-

передавальний пристрій / Чугаєва В. І.; заявник і патентовласник Найіональний 

авіаційний університет. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.09; опубл. 20.08.11, Бюл. 

№ 23. – 4 с. 

13. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). 

– № 3360585–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 2. – 2 с. 

Електронний ресурс 

14. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Полтавській області у 2013 році. – Полтава : Управління екології та природних 

ресурсів, 2014. – 176 с. – Режим доступу: htpp://kremenchuk.adm-pl.gov.ua. 

15. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні 

ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс]: (підсумки 10-ї 

Міжнародної конференції «Крим–2013») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. 

Бровкін, І. А. Павлуша //Бібліографічний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43 – Режим 

доступу до журналу: htpp://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.  
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Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни 

«Основи проектування» для студентів денної форми навчання за напрямом 

6.051401 - «Біотехнологія» 
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