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ВСТУП 

 

Основна увага при викладанні дисципліни приділяється утворенню 

системи знань і уявлень про організацію та життєдіяльність мікроорганізмів, їх 

можливості при використанні в біотехнології; пізнання теоретичних основ 

будови, особливостей розвитку, еволюції, біофізичних, біохімічних, 

молекулярних механізмів процесів життєдіяльності та функцій мікроорганізмів. 

Такий напрям дозволяє сформувати у майбутніх фахівців світогляд у 

галузі мікробіології та вірусології; допомагає оволодіти теоретичними 

засадами, на яких базується мікробіологічний синтез, що дозволить у 

подальшому фахівцю розуміти основні шляхи використання прокаріотичних і 

еукаріотичних клітин у сучасних біологічних технологіях.  

Курсова робота є важливою самостійною роботою студентів, які 

використовуючи прийоми логічного мислення (аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення), будуть спостерігати та пояснювати явища, які відбуваються в 

природі, застосовуються у біологічних технологіях; систематизувати та 

використовувати знання, користуючись навчальною і довідковою літературою; 

розв’язувати прикладні виробничі задачі біотехнологічних виробництв.  

Після вивчення дисципліни студент повинен знати систематику 

мікроорганізмів, будову та морфологію мікробної клітини, загальні властивості, 

способи та типи живлення мікроорганізмів, закономірності обміну речовин і 

перетворення енергії у мікроорганізмів, фізіологію росту, особливості 

розмноження, вплив на мікроорганізми факторів зовнішнього середовища, 

значення в природі та практичне застосування. У результаті вивчення 

дисципліни студент також повинен уміти виготовляти поживні середовища для 

культивування мікроорганізмів, володіти технікою стерилізації, технікою 

різних методів мікроскопіювання, досліджувати структури мікробної клітини, 

виділяти чисті культури мікроорганізмів, досліджувати метаболізм 

мікроорганізмів, проводити кількісне визначення мікроорганізмів у субстратах, 

проводити аналіз чутливості штаму до антибіотиків та ін. 
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1 МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Основною метою курсової роботи є закріплення знань, набутих 

студентами під час вивчення нормативної дисципліни «Загальна мікробіологія і 

вірусологія». 

Завданнями  курсової роботи є: 

− вивчення систематичного положення в системі живого світу 

представників означеної родини мікроорганізмів; 

− вивчення фізіології представників означеної родини мікроорганізмів; 

− вивчення біохімії представників означеної родини мікроорганізмів; 

− вивчення генетики представників означеної родини мікроорганізмів; 

− вивчення екології представників означеної родини мікроорганізмів; 

− вивчення технологічного застосування представників означеної родини 

мікроорганізмів. 

 

2 ЗАВДАННЯ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Можливість ознайомитися з переліком тем курсових робіт студентам 

денної форми навчання надається можливість ознайомитися на ІІ курсі на 

початку 3-го семестру. Перелік тем курсових робіт вивішується на дошку 

оголошень кафедри для ознайомлення з ним студентів. Теми курсових робіт 

затверджуються на засіданні кафедри та завідувачем кафедри. 

Таким чином, студенти, розпочавши заняття, мають можливість 

вирішувати питання, що пов’язані з виконанням курсової роботи, і зобов’язані 

під час консультацій уточнити необхідні для виконання курсової роботи 

вихідні дані, зміст пояснювальної записки, перелік графічного матеріалу й інші 

питання, які записані в завданні на виконання курсової роботи. 

Завдання містить найменування теми курсової роботи, номер протоколу та 

дату затвердження засіданням кафедри, вихідні дані до курсової роботи, зміст 

пояснювальної записки, перелік графічного матеріалу, календарний план 
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виконання курсової роботи, дату видачі завдання та плановий термін здачі  

студентом курсової роботи  тощо. Зразок оформлення завдання на курсову 

роботу наведено у додатку Е. 

Поряд з чітким та обґрунтованим визначенням вихідних даних до 

курсової роботи важливо на стадії усвідомлення мети і задач виконання 

курсової роботи також чітко та обґрунтовано визначитись із термінами 

поетапного її виконання, оскільки від цього значною мірою залежить 

організація та ритмічність праці 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 

записується до завдання на курсову роботу і є обов’язковим до виконання. 

Завдання на виконання курсової роботи підписує керівник роботи, 

студент і затверджує кафедра у встановлений термін. Завдання на курсову 

роботу видається на початку семестру, виконується індивідуально кожним 

студентом за варіантом, який визначається за номером студента в журналі 

списку групи (табл. 1). 

Таблиця 1 − Таблиця варіантів курсової роботи 

№ варіанта Тема 

1 2 

 Біологія та технологічне застосування представників  

1 роду Saccharomyces  

2 роду Lactobacillus  

3 роду Propionibacterium  

4 роду Clostridium  

5 роду Acetobacter  

6 роду Gluconobacter  

7 роду Aspergillus  

8 роду Penicillium  

9 роду Pseudomonas  

10 роду Candida  

11 роду Bacillus  

12 роду Metanobacterium, Metanobacillus, Metanosarcina  
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Продовження таблиці 1 

1 2 

13 роду Bifidobacterium  

14 роду Streptococcus  

15 роду Rhizobium  

16 роду Azotobacter  

17 роду Corynebacterium  

18 роду Escherichia  

19 роду Streptomyces  

20 роду Arthrobacter  

21 роду Thiobacillus 

22 роду Nocardia 

23 роду Mycobacterium 

24 роду Acinetobacter 

25 роду Fusarium 

 

3 ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота складається з пояснювальної записки (50–60 с.) та 

графічної частини. Пояснювальна записка повинна містити такі розділи: 

Титульна сторінка 

Завдання на курсову роботу 

Реферат 

Зміст 

Вступ 

1. Систематика мікроорганізмів роду …………….  

2. Морфологія мікроорганізмів роду ………………  

3. Фізіологія та метаболізм  мікроорганізмів роду …….  

3.1 Особливості харчування  

3.2 Ріст та розмноження  

4. Представники роду ………….. та їх практичне використання у  

біотехнології 

Висновки 

Перелік посилань  

Графічна частина повинна 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 і т. ін. 

Приклад оформлення титульної сторінки наведено у додатку Д. 

Реферат повинен стисло відображати зміст роботи, включаючи всі його 

частини, в 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 проекту, розміщують після тексту 

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

словосполучень, розміщених у рядок і поділених комами. Ключові слова 

друкують великими літерами.  

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

всіх структурних одиниць (крім реферату), включаючи 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 повинен містити оцінку сучасного стану досліджуваної теми, 

підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності 

проведення досліджень з даної теми. У вступі повинні бути відбиті 

актуальність, новизна, мета і завдання курсової роботи. 

Основну частину курсової роботи доцільно структурувати на розділи 

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

базових завдань, а саме «Теоретичну частину» і «Практичну частину». 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 дає змогу розкрити логічність 

зв’язків між розділами та вказує на цілісність виконаної курсової роботи.  

У розділі 1 «Систематика мікроорганізмів» необхідно навести 

систематику даного роду мікроорганізму.  

Систематика – розподіл мікроорганізмів відповідно до їх походження та  

біологічної подібності. У цьому розділі необхідно зупинитись на 

всебічному  

описі видів мікроорганізмів, з’ясуванні ступеня родинних відносин між 

ними й об’єднанням їх у різні за рівнем споріднення класифікаційні одиниці – 

таксони.  

Основні питання, які вирішуються при систематиці – класифікація, 

ідентифікація та номенклатура. 

Класифікація – розподіл (об’єднання) мікроорганізмів відповідно до їхніх  

загальних властивостей (подібними за генотипічними й фенотипічними 

ознаками) за різними таксонами. 

Таксономія – наука про методи та принципи розподілу (класифікації) 

мікроорганізмів відповідно до їх ієрархії. Найчастіше використовують 

таксономічні одиниці (таксони) – штам, вид, рід. Більші таксони – сімейство, 

порядок, клас.  

У розділі 2 «Морфологія мікроорганізмів» необхідно описати форму, 

розміри клітин, рухливість, спороутворення, особливості будови клітин.  

У розділі 3 «Фізіологія та метаболізм мікроорганізмів» необхідно 

описати процеси харчування, подиху, росту та розмноження мікроорганізмів, 

вплив факторів навколишнього середовища на життєздатність і метаболізм 

клітин. 

У розділі 4 «Представники роду та їх практичне використання в 

біотехнології» необхідно навести найбільш практично корисні для 

біотехнології представники певного роду та охарактеризувати можливості їх 

використання у промисловості.   
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У висновках стисло формулюють  результати отриманні при виконанні 

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 нового аркуша.  

Джерела розміщують у переліку в порядку їх згадування в тексті і 

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 треба 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.  

 

4 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ 

 

Отримавши завдання на курсову роботу, студент повинен уточнити зміст 

і обсяг курсової роботи з керівником, ознайомитися з переліком 

рекомендованої літератури, уважно вивчити завдання курсової роботи у 

методичних вказівках і приступити до виконання курсової роботи.  

У процесі 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 взято ті, чи 

інші теоретичні та довідкові дані. 
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5 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. 

5.1 Структурно курсова робота складається з титульної сторінки, 

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

посилань, додатків. 

5.2 Текст курсової роботи виконується комп’ютерним способом згідно з 

ДСТУ 3008-95 через півтора інтервала з розрахунку не більше 30–32 рядків 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’яти знакам (12–13 мм). Жодних 

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

допускається не більше трьох на сторінку. 

5.3 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 повинна бути не менше        

10 мм. Зміст оформлюють на аркуші, що має основний напис за формою 2, усі 

інші – на аркушах за формою 2а (див. додаток А). 

5.4 Аркуші роботи нумерують послідовно арабськими цифрами. 

Нумерація повинна 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 входять до загальної нумерації. 

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

«ЗАВДАННЯ», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх 
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найменування є заголовками структурних елементів. Основна частина роботи 

повинна бути представлена розділами, що мають послідовну нумерацію 

арабськими цифрами і структурно можуть поділятися на підрозділи, пункти та 

підпункти. Приклад оформлення структурних елементів основної частини 

курсової роботи наведено у додатку Б. 

 5.6 Ілюстрації (схеми, рисунки, графіки і т. 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. 

5.7 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. 

Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується 

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

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

згадують, посередині рядка.  

Для набору формул у текстовому редакторі формул рекомендується 

використовувати наступні 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). 

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

додатку В. 

5.9 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.  

5.10 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. 

5.11 Курсову роботу скріплють за допомогою швидкозшивача. 

Брошурувати роботу кольоровими стрічками не дозволяється. 

5.12 Перелік посилань оформлюється згідно зі зразком, який наведений у 

додатку Г. Номер посилання на літературне джерело присвоюється у порядку 

його появи в тексті курсової роботи. Номер посилання подається у квадратних 

дужках. 

 

6 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконана курсова робота у незброшурованому вигляді подається 

студентом викладачеві не пізніше ніж за тиждень до початку захисту робіт. 

Викладач, розглянувши курсову роботу, вирішує питання про допуск студента 

до захисту. Оформлена курсова робота, підписана студентом і викладачем, 

подається на захист. 
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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 

студенту рекомендується підготувати доповідь, яка стисло розкриває зміст 

курсової роботи. 

Під час захисту курсової роботи студент повинен: 

− зробити стислу доповідь за розділами курсової роботи; 

− доповідь супроводужує презентація роботи; 

− студент повинен відповісти на питання, посталені членами комісії щодо 

суті роботи. 

Після захисту курсова робота з позначкою про оцінку цієї роботи здається 

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

на підставі якості зробленої доповіді, правильності відповідей на поставлені 

питання з урахуванням змісту і оформлення пояснювальної записки та 

графічного матеріалу. 

 

7 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Вид контролю Кількість балів (max) 

Зміст, 

якість оформлення, 

своєчасність, 

творчий підхід 

1. Систематика, фізіологія, біохімія, генетика, екологія 

мікроорганізмів – 45 балів 

2. Технологічне застосування мікроорганізмів − 15 балів 

Презентація й 

захист роботи 

40 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

уш 

№ докум. Підпис Дата 

Розробив     Літ  Аркуш  Аркушів  

Перевірив        3 45 

    КНУ імені Михайла 

Остроградського, 

кафедра БЗЛ,  

гр. БТ-13-1 

    

Н.контр.    

Затвердж.    

 

Форма 2а – Основний напис на форматі А4 
      

ФПН 082144.000.КР             
Арку

ш.      4 
Вим Арк. № докум.  

Підпис 

  Дата 
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Додаток Б 

Зразок оформлення структурних елементів основної частини тексту 

курсової роботи (розділів, підрозділів, пунктів) 

 

1 ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

Текст……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

1.1 Характеристика технології виробництва  

Текст……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

1.2 Характеристика сировини, яка використовується у виробництві  

Текст……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Не проставляється нумерація таких розділів: ЗМІСТ, ВСТУП, 

ЗАВДАННЯ, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ. 
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Рисунок 2.1 – Значення питомого здування пилу  

при відносній вологості атмосферного повітря 76 та 99 %  

при швидкостях вітру від 4 до 7 м/с 

 

Таблиця 2.1 – Динаміка осадження ущільненого активного мулу  

стічних вод на очисних спорудах лівобережної частини м. Кременчук 

№
 п

р
о
б

и
 

О
б
є

м
, 
м

л
 

Час, хвилини 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I V1 1000 948 880 812 752 700 652 608 568 528 

II V2 1000 916 832 744 676 624 580 540 504 480 
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Експрес-оцінка внеску джерел забруднення атмосферного повітря у 

формування рівня техногенної небезпеки проводиться на основі числових 

значень показника Т: 

,
N

MaK

KKKT

N

i

iiui

рКМТ





























1

                                    (3.1) 

де Т – показник техногенної небезпеки, сформованої чинниками пилового 

забруднення атмосферного повітря; КТ – реґіональний коефіцієнт 

господарської диференціації території; ККМ – коефіцієнт, що залежить від 

чисельності мешканців, які піддаються впливу проявів техногенної небезпеки; 

Кр – коефіцієнт, що враховує рельєф місцевості; Киі – коефіцієнт, який 

залежить від характеристик джерел викидів; i – показник, що відображає 

ступінь негативного впливу одиниці маси визначеного інгредієнта, що 

міститься у викидах в атмосферу, на навколишнє середовище; Мi – річна маса 

інгредієнтів, що містяться у викидах в атмосферу, т /рік; N – кількість 

інгредієнтів. 
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Додаток Г 

Зразок оформлення списку літератури 

 

Книга одного автора 

Каламбет С. В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління / 

С. В. Каламбет. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2001. – 303 с. 

 

Монографії 

Шейко В. М. Історія української культури : моногр. / В. М. Шейко ; Харк. 

держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 399 с. 

 

Підручники і навчальні посібники 

Романець В. А. Психологія творчості : навч. посібник для студ. вищ. навч. 

закладів / В. А. Романець. – 2-ге вид., допов. – Київ : Либідь, 2001. – 286 с. 

 

Книга двох авторів 

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень : посібник / Ф. П. 

Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – 2-ге вид., допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 

301 с. 

 

Книга  трьох авторів 

Юрій С. І. Антологія бюджетного механізму / С. І. Юрій, В. Г. 

Демянишин, Я. М. Буздуган. – Тернопіль : Екон. думка, 2001. – 250 с. 

 

Книга чотирьох авторів 

Теорія статистики : навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / 

П. Г. Вашків,  П. І.  Пастер,  В. П.  Сторожук, Є. І. Ткач. – Київ : Либідь, 2001. – 

319 с. 

 

 



 22 

Книга п’яти і більше авторів 

Современная экономика. Лекцион. курс : многоуровневое учебное 

пособие / О. Германова, Л. Еременко, Т. Игнатова и др. – 3-е изд., доп. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2001. – 544 с. 

 

Книга з тематичним заголовком (тематичні збірники) 

Законодавство України про сім’ю : 36. законодав. актів за станом на 20 

квіт. 2001 р. – Київ : Парламент. вид-во, 2001. – 135 с. 

 

Матеріали конференцій, нарад, семінарів 

Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справи : матеріали 

наук.-метод. конф., м. Дніпропетровськ, 23–24 листопада 2000 р. / Акад. митної 

служби України. – Дніпропетровськ, 2001. – 222 с. 

 

Багатотомні видання 

Энциклопедия кибернетики : в 2 т. / отв. ред. И. М. Глушков. – Киев : 

Укр. сов. энцикл., 1974. 

 

Окремий том багатотомного видання 

Кучеренко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / 

Н. П. Кучеренко. – Харьков : Право, 2002. – Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 

534 с. 

 

Статті зі збірника 

Куденко Н. В. Маркетингові цілі фірми / Н. В. Куденко // Маркетинг: 

теорія і практика : 36. наук. пр. / Східноукр. держ. ун-т. – Луганськ, 1999. – 

Вип. 4. – С. 125–132. 
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Із журналу 

Астахова, В. І. Державні і недержавні вузи в системі освіти / В. І. 

Астахова // Економіка і упр. – 1999. – № 3. – С. 29–32. 

 

З газети 

Макаренко, Н. І  небо – до Зірок: Україна – космічна держава / Н. 

Макаренко // Молодь України. – 2002. – 14 бер. – С. 3. 

 

Дисертації 

Гринькова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя 

(теоретичний та методичний аспекти) : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / 

Валентина Миколаївна Гринькова. – Київ, 2001. – 485 с. 

 

Автореферати 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 

органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. 

– Тернопіль, 2007. – 20 с. 

 

Патент, стандарт 

Патент України 43349 МІЖ 7 В01 Д17/02. роздільник незмішуваних рідин 

/ В. В. Перелітько, О. І. Купрін, Л. М. Мамаєв; опубл. 17.12.2001, Бюл. № 11 

(кн. 1). 

 

Електронні ресурси 

Каталог дисертацій [Електронний ресурс]: база даних / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – Київ, 1998. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html
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Додаток Д 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

                                                                                                Форма № 11-6.01 

__________________________________________________________________                        

(повне найменування навчального закладу) 

____________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри, циклової комісії) 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

 

З__________________________________________________________________ 
( назва дисципліни) 

 

на тему_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                       Студента (ки)__________________________ 

курсу_____________групи________________ 

                                                           напряму підготовки______________________ 

                                                           _______________________________________ 

                                                            Керівник_______________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь,  

______________________________________________ 

прізвище та ініціали) 
                                                            Національна шкала_____________________ 

                                                            Кількість балів_______Оцінка:ЕСТS_______ 

                                                            Члени комісії___________________________ 

                                                                                    (підпис)  (прізвище та ініціали)   

                                                            Члени комісії___________________________ 

                                                                                    (підпис)  (прізвище та ініціали)   

                                                            Члени комісії___________________________ 

                                                                                    (підпис)  (прізвище та ініціали)   

 

 

 

м. Кременчук, 2015 рік
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Додаток Е 

Зразок оформлення завдання на курсову роботу 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра__________________________________________________________ 

Дисципліна_______________________________________________________ 

Напрям__________________________________________________________ 

Курс_________група___________________семестр_____________________ 

 

ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу  студенту 

 

___________________________________________________________________ 

(прізвище,  ім'я, по батькові) 

1 Тема роботи_______________________________________________________   

____________________________________________________________________ 

2 Термін здачі студентом роботи________________________________________ 

3 Вихідні дані до роботи_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4 Зміст розрахунково-пояснювальної роботи (перелік питань, що підлягають 

розробці)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5 Перелік графічного матеріалу_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6 Дата видачі завдання_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Назва етапів курсової роботи Термін виконання 

етапів роботи 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент(ка)____________________ 
                           (підпис)          

Керівник  _____________________    ______________________________ 
                         (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

 

«______»_______________2015 р. 



 3 

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія» для студентів денної форми 

навчання за напрямом 6.051401 – «Біотехнологія» 

 

 

 

 

 

Укладач доц., к.т.н. А. В. Пасенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри БЗЛ проф., д.б.н. В. В. Никифоров 

Підп. до др.________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк._______. Наклад______прим. Зам. №_______. Безкоштовно.  

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 

 


