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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 
У професійній підготовці молодшого спеціаліста гуманітарного профілю 

значну роль відіграє курсова робота. 

Курсова робота — це самостійне навчальне дослідження студента, яке 

виконується з певного курсу або з окремих його розділів. 

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і 

тісно пов’язуватись з практичними потребами конкретного фаху.  

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов’язуватись з практичними потребами конкретного фаху.   

Мета курсової роботи:  

 поглиблення, узагальнення та закріплення знань, отриманих студентами 

під час навчання та їх застосування у комплексному вирішенні заданої 

проблеми;  

 формування у студентів навичок самостійної роботи над першоджерелами, 

монографічною, довідковою літературою, фаховими журналами та вмінь 

аналізувати, критично оцінювати і систематизувати матеріал;  

 набуття та удосконалення вмінь застосовувати теоретичні знання у 

практичній діяльності,  

 формування і розвиток знань, вмінь та навичок здійснення дослідження.  

Завданнями курсової роботи є:  

 опрацювання фахової літератури; 

 аналіз матеріалів педагогічного та психологічного практичного досвіду;  

 накопичення теоретичного матеріалу, його опрацювання та аналіз; 

 формулювання висновків проведеного дослідження та відповідних 

рекомендацій.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
 

Співпраця викладача і студента у виконанні студентом курсової роботи 

складається з таких взаємопов’язаних етапів: 

1. Формулювання теми в результаті загального ознайомлення з проблемою 

2. Складання особистого календарного плану роботи (див.: додаток А). 

3. Пошук літератури за темою, її аналіз, підбір бібліографії. 

4. Підготовка вступу: 

а) обґрунтування актуальності обраної теми; 

б) постановка мети і конкретних задач дослідження; 

в) визначення об’єкта і предмета дослідження. 

5. Підготовка першого варіанту теоретичної частини. 

6. Формулювання висновків та методичних рекомендацій. 

7. Редагування та технічне оформлення курсової роботи в цілому. 

8. Подання роботи керівникові.  

9. Доопрацювання курсової роботи з урахуванням зауважень керівника і 

подання остаточного варіанту роботи. 

10. Підготовка до захисту. 

 
Зазвичай, консультації наукового керівника потрібні на першому та 

другому етапах. Керівник допомагає у визначенні теми роботи, консультує 

щодо оптимізації понятійного та категоріального апарату, перевіряє виконання 

роботи в цілому. 

Студенти виконують курсову роботу реферативного характеру, у якій 

розкривається історія питання, розглядається рівень розробленості проблеми у теорії і 

практиці виходячи з порівняльного аналізу опрацьованої літератури. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ РОБОТИ 

 

 
Курсова робота містить: 

1. Титульний аркуш. 

2. Зміст (1 стор.). 

3. Вступ (1,5–2 стор .). 

4. Основну частину (15–20 стор.) 

5. Висновки(1–2 стор.) 

6. Список використаних джерел (1–2 стор.) 

7. Додатки. 

 

Загальний обсяг курсової роботи 20–25 друкованих сторінок. 

 

 

3.1. Титульний аркуш 

 
Титульний аркуш містить: 

 найменування навчального закладу, циклової комісії; 

 тему курсової роботи;  

 прізвище, ім’я, по-батькові автора; академічна група; 

 прізвище, ініціали керівника, його посаду, науковий ступінь та вчене 

звання; 

 місто і рік. 

(див. додаток Б). 

Теми курсових робіт розглядаються і затверджуються на засіданні 

циклової комісії перед початком поточного навчального року. 

Тема має бути інформативною, лаконічною, відображати сутність 

досліджуваної проблеми, містити об'єкт та предмет дослідження, вказувати на мету 

та завершеність дослідження.  

При формулюванні теми керівники неповинні допускати наступних шаблонів: 

 “Дослідження питання...”; 

 “Дослідження деяких аспектів...”; 

 “Деякі питання...”; 

 “Матеріали до вивчення...”; 

 “До питання...” і т. ін.  

 

 

3.2. Зміст 
 

Зміст подають на другому аркуші курсової роботи. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок усіх структурних частин курсової 

роботи, розділів, підрозділів та пунктів.  (див.: додаток В). 
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3.3. Вступ 
 

У вступі розкривають актуальність і ступінь вивченості досліджуваної 

проблеми, аргументують доцільність проведення дослідження.  

Актуальність теми – обґрунтування актуальності теоретичної досліджуваної 

проблеми. 

При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно 
зважати на те, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні зв'язки.  

Визначаючи мету, треба знайти відповідь на запитання – який 

результат дослідник намагається отримати, яким він його бачить? 

При формулюванні мети не слід писати “Вивчення...”, “Дослідження...”, 

оскільки ці слова відповідають засобу досягнення мети, а не самій меті. 

Завдання конкретизують шлях досягнення поставленої мети і 

визначають, що має вирішити дослідник на цьому шляху. Зазвичай, завдання 

формулюються у вигляді конкретних тез: 

 дослідити…; 

 описати…; 

 довести….;  

 розробити методичні рекомендації…; 

 визначити….; 

 довести… тощо.  

Об'єкт дослідження –  це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і обране для вивчення. 
Визначаючи об'єкт, треба знайти відповідь на запитання: що 

розглядається?  

Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які 

підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі.  

Визначаючи предмет дослідження треба знайти відповідь на 

запитання: як розглядається об’єкт, які нові відношення, властивості, аспекти, 

функції розкриває дане дослідження?  

Іншими словами, об'єктом виступає те, що досліджується. А 

предметом – те, що в цьому об'єкті має наукове пояснення. 

 

 

3.4. Основна частина 
 

Основна частина курсової роботи складається з двох розділів, 

підрозділів, пунктів та підпунктів. Кожний розділ починають з нової 

сторінки. У кінці кожного розділу та підрозділу формулюють короткі 

висновки. 
У першому розділі роботи подається аналіз літератури з проблеми, 

яка досліджується. Його можна подати під назвами: “Теоретичні засади…”, 

“Розвиток уявлень про…”, “Становлення та розвиток…” та ін. 

У другому розділі подаються методики дослідження за спеціальностями.  



 8 

3.5. Висновки 

 
У висновках коротко формулюють результати, отримані у процесі роботи. 

Висновки повинні інформувати про досягнення мети дослідження і виконання 
конкретних поставлених завдань. Залежно від теми у висновках також формулюються 

рекомендації щодо вирішення досліджуваної проблеми. У цілому висновки повинні 

давати відповіді на наступні запитання: 

 Навіщо зроблено дане дослідження? 

 Що зроблено? 

 Чому отримані такі результати? 

 Як можна пояснити той чи інший факт? 

 До яких висновків прийшов автор? 

 

 

3.6. Список використаних джерел  

 
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який 

містить бібліографічні описи використаних джерел. Кожний бібліографічний запис 

треба починати з нового рядка в алфавітному порядку авторів та назв праць, 

спочатку видання українською та російської мовою, потім – іноземними.  
У список літератури включаються усі використанні автором роботи 

літературні джерела незалежного від того, де вони публікуються (в окремому 

виданні, у збірці, журналі, газеті, Інтернеті тощо), а також від того, є чи немає у 

тексті курсової роботи посилання на джерела, цитувались або не цитувались останні, 

але були використані автором у ході роботи. 

При написанні курсової роботи студент повинен опрацювати не менше 15 

джерел. 

 

3.7. Додатки 

 
У додатках містяться дослідницькі матеріали (анкети, тести, питання до бесід, 

інтерв’ю, протоколи спостережень тощо), таблиці і графіки,  а також конспекти 

уроків, виховних заходів, малюнки тощо. 

Додатки нумеруються, продовжуючи нумерацію після списку літератури, але 

їх обсяг не включається у обов’язкову кількість сторінок курсової роботи. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 
4.1. Загальні вимоги 
 

Курсову роботу друкують за допомогою комп’ютера з одного боку 

аркушу білого паперу формату А4 з використанням шрифтів Times New Roman 

текстового редактора Word. Кегль 14 через інтервал 1,5.  

Текст роботи необхідно друкувати з полями таких розмірів:  

праве – 10 мм, 

ліве – 25 мм,  

верхнє, нижнє – 20 мм. 

Абзацний відступ – 125 мм. 

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої 

жирності. Щільність тексту  повинна бути однаковою.  

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 

«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту 14 жирним 
шрифтом.  

Заголовки розділів друкують великими літерами жирним шрифтом у 

наступному рядку після слова «РОЗДІЛ» та порядкового номера. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу жирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не 

ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 

крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту.  

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна 

дорівнювати 2 інтервалам. 

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової 

сторінки. 

 

 

4.2. Нумерація 

 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 

таблиць подають арабськими цифрами без знака №. 

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, але він не 

нумерується. 

Такі структурні частини курсової роботи як «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 

не мають порядкового номера. Тому не можна друкувати: «І.ВСТУП» або 
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«Розділ 6. ВИСНОВКИ».  

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ» арабськими цифрами, після 

номера крапку не ставиться. Наприклад «РОЗДІЛ 1» 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. 

Наприклад, «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому самому 

рядку йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка. Наприклад:  «1.3.2.» 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому самому 

рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими самими 

правилами, як пункти. 

Таблиці нумерують послідовно (крім таблиць, поданих у додатках) в межах 

розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен 

складатися з порядкового номера таблиці – наприклад: «Таблиця 2.1.» 

 

4.3. Таблиці 
 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої 

літери. Назву подають жирним шрифтом і не підкреслюють. Наприклад: 

Таблиця 2.1.  

Назва таблиці 
 

Заголовки граф 

підзаголовки 

граф 

підзаголовки граф підзаголовки 

граф 

   

 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з малих, 

якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є 

самостійними. Висота рядків повинна бути не менше ніж 8 мм. Графу з 

порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Таблицю розмішують після першого посилання на неї в тексті так, щоб її 

можна було читати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою.  

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. 

У разі перенесення частини таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і 

назву не повторюють (їх вказують один раз – над першою частиною таблиці), 

далі над іншими частинами справа пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують 

тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 2.1». 
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4.4. Загальні правила цитування та посилання на використані 

джерела 
 

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на 
джерела, матеріали або окремі результати, які використовуються в роботі. 

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання 

можна посилатися лише тоді, коли в них наявний матеріал, не включений до 

останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, то в посиланні 

необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з 

джерела, на яке дано посилання. 

Посилання в тексті курсової на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, «... у працях [1–7]...». 

Якщо в тексті курсової роботи необхідно зробити посилання на 

складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, то можна 

наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати 

його бібліографічному опису за переліком посилань. 

Приклад: 

Цитата в тексті: «... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів 
зв’язку між діловими партнерами, ні в жодному разі не можна ігнорувати 

найбільші канали передачі інформації [3, с.29]» 

Відповідний опис у переліку посилань: 

3. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навч. посібник / 

М.С. Дороніна. – К. : «КМ Асаdemia», 1998. – 192 с. 

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово 

«таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл.2.1». 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати 

скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл.2.1». 

Загальні вимоги до цитування: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у першоджерелі, із збереженням 

особливостей авторського написання.; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців 

при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається 

трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, 
всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв 

розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (перефразовуванні, викладі думок інших 

авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично 

точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його 

результатів, і давати відповідні посилання на джерело. 
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4.5. Оформлення списку використаних джерел 
 

У бібліографічному описі використовують такі знаки приписної 
пунктуації:  

. – крапка і тире; 

.    крапка; 

,    кома; 

:    двокрапка; 

;    крапка з комою; 

/    коса риска; 

//   дві косі риски; 

( )  круглі дужки; 

[ ]  квадратні дужки; 

+   плюс; 

=   знак рівності; 

 

Кожну ділянку бібліографічного опису розділяють знаком крапка і тире (. – ).  

Складаючи бібліографічний опис, використовують різні скорочення, які 

регламентовані відповідними стандартами. 

 У додатку Д детально подано опис головних елементів бібліографічного 
опису. 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних 

джерел 
 

Підручники / навчальні посібники  (один, два або три автори) 

Василенко М. В. Теорія коливань : навч. посібник / М. В. Василенко. – К. : Вища 

школа, 1992. – 430 с. 

 

Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є. Буров ; ред. В. Пасічник. – Львів : БаК, 1999. – 

468 с. 

 

Опанасів В. В., Розрахунки електричних кіл на програмованих калькуляторах / 

Опанасів В. В., Василевський О. Н. – К. : Техніка, 1997. – 85 с. 

 

Підручники / навчальні посібники ( чотири, п’ять і більше авторів) 
Гелле К. Історія Норвегії / Кнут Гелле, Столе Дюрвік, Ральф Даніельсен [та ін.] ; 

пер. з норв. Н. Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. – Львів : Літопис , 2001. – 351 с. 
або  

Львівщина на порозі XXI століття : Соціальний портрет / [С. А. Давимука, А. Ф. 

Колодій, Ю. А. Кужелюк, В. М. Подгорнов, Н. Й. Черниш]. – Львів, 2001. – 351 с. 

 

Багатотомне видання 
Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. / Г. Нудьга. – Львів : Ін-т 
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народознавства НАН України, 1997. – 424 с. 

 

Збірка наукових праць 
 
Задорожний Б. Проблеми загального та германського мовознавства : зб. праць. / 

Б. Задорожний ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – 250 с. 

 

 

Словники 
Библиотечное дело : терминол.словарь / [сост.И. М. Суслова, Л. Н. Уланова]. – 2-

е изд. – М. : Книга, 1986. – 224 с. 

  

Довідники 
Плиса В. Й. Страхування : довідник / В. Й. Плиса. – Львів : Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 197 с. 

 

 

Складові частини (статті) з: 

збірника  
Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах ринкових відносин /  

А. Хоронжий // Трансформація економічної системи в Україні: наук. зб. ; за ред. 
З. Г. Ватаманюка. – Львів : Інтереко, 2000. – С. 382–384. 

  

журналу 
Коржанський М. Й. Про принципи кримінального права України / Коржанський 

М. Й. // Право України. – 1995. – № 11. – С. 69. 

  

Табак Ф. Український фольклор у творах Карла Францоза / Ф.Табак // Народна 

творчість та етнографія. – 1969. – №1. – С. 24–29. 

 

 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. –№ 6. – С. 15–18, 

35–38. 

 

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах 

демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний 

вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17. 
 

Бобак Я. Генетичні нестабільності ліній lozenge Drosophila melanogaster / Я. 

Бобак, Я. Черник // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2000. – Вип. 26. 

– C. 39–46. 

 або 

Войтович В. Вимушені гармонійні коливання гідропружних дисипативних 

систем / В. Войтович // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий 
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центр ЛНУ ім. Івана Франка , 2009. – С. 39–46. – (Серія повна назва; вип. 9). 

 

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // 

Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20. 

 

іноземного журналу 
Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix / K. Perez // Oncology. – 1993. – 

Vol. 7, №2. – P. 89–96. 

  

енциклопедії 
Костюченко В. А. Дитяча література / В. А. Костюченко // УЛЕ. – Т. 2. – К. : УРЕ ім.  

М. П. Бажана, 1990.  

 

тези доповідей 
Пономаренко Л. А. Оптимальное назначение приоритетов при организации 

доступа в локальных сетях АСУТП / Пономаренко Л. А., Жучкова И.В. // Труды 

Междунар. конф. ”Локальные вычислительные сети” (ЛОКСЕТЬ 88). Т. 1. – Рига 

: ИЭВТ АН Латвии, 1995. – С. 507–515. 

 

 

Електронні ресурси  
Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : 

[навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації] / Б. Р. Богомольний, 

В. В. Кононенко, П. М. Чуєв . – Одеса : Одес. медуніверситет, 2001. – 1 електрон. 

опт. диск (CD-R) ; 12 см. – (Бібліотека студента-медика = Medical student’s library 

: започатк. 1999 p.). – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 

2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з екрану. 

 

Гpaбинcький I. M. Miжнapoднi eкoнoмiчнi відносини [Електронний ресурс] : 

плaни пpaктичниx зaнять для cтyдeнтiв l-гo кypcy / І. М. Грабинський ; 

Львівський університет. – Львiв, 2000. – [Цит. 2001, 5 ciчня]. – Режим доступу : 

http://www.geocities.com/ihoг hrabynskyi/ier/plan seminar.htm. 

 

 

4.6. Додатки 
 

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її 

сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи. 
Додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати 

заголовок, надрукований угорі з першої великої літери. Посередині рядка над 

заголовком великими літерами жирним шрифтом друкується слово 

«ДОДАТОК___» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 

крім літер Г, Ґ, Є, З, І. Ї. Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б і т.д.  

http://www.geocities.com/ihoг%20hrabynskyi/ier/plan%20seminar.html
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РОЗДІЛ 5 

ЛІТЕРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

 

 
Особливу увагу при написанні курсової роботи  потрібно звертати на мову 

та стиль викладу матеріалу. 

Для вираження логічних залежностей в мові є спеціальні функціонально-

лексичні: 

 засоби зв’язку, що вказують на послідовність розвитку думки (спочатку, 

насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже, таким чином та ін.); 

 заперечення (проте, тим часом, але, тоді як, тим не менше, аж ніяк); 

 причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки цьому, 

внаслідок цього, крім того, до того ж); 

 перехід від однієї думки до іншої (раніше ніж перейти до.., звернімося до..., 

розгляньмо..., зупинимося на..., розглянувши, перейдемо до..., необхідно 

зупинитися на..., необхідно розглянути...); 

 підсумок, висновок (отже, таким чином, на закінчення зазначимо, все 

сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, слід сказати); 

 засобами логічного зв'язку можуть виступати займенники, прикметники і 

дієприкметники (даний, той, такий, названий, вказаний та ін.); 

 визначення логічних зв'язків між частинами висловлювань (можна навести 

результати..., як показав аналіз..., на підставі отриманих даних..., 

підсумовуючи сказане..., звідси випливає, що... та ін.). 

 

Дієслово і дієслівні форми несуть у тексті особливе інформаційне 

навантаження. У курсовій роботі звичайно пишуть "проблема, яка 

розглядається", а не "проблема, яка розглянута".  

У науковій мові дуже поширені вказівні займенники "цей", “той", 

"такий". Вони не тільки конкретизують предмет, а й визначають логічні зв'язки 

між частинами висловлювання (наприклад, "ці дані служать достатньою 

підставою для висновку...").  

Займенники "щось", "дещо", "що-небудь" через неконкретність їх значення в 

тексті, як правило, не використовуються. 

У курсовій роботі використовують такі сполучники підрядності "завдяки 

тому, що", "тоді як", "тому що", "замість того щоб", "з огляду на те, що", 

"зважаючи на те, що", "внаслідок того, що", "після того, що", "в той час як" та 

ін. Особливо часто використовуються похідні прийменники "протягом", 
"відповідно до..,", "згідно з...", "у результаті", "на відміну від...", "поряд з...", "у 

зв'язку з..." та ін. 

Безособові, неозначено-особові речення в тексті наукових робіт вживаються 

при описі фактів, явищ та процесів. Називні речення використовуються в назвах 

розділів, підрозділів і пунктів, у підписах під рисунками, діаграмами, 

ілюстраціями. 

Обов’язковою вимогою об’єктивності викладу матеріалу є також вказівка на 
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джерело повідомлення, автора висловленої думки чи якогось виразу, можна 

реалізувати за допомогою спеціальних вставних слів і словосполучень ("за 

повідомленням", "за відомостями", "як свідчить", "на думку", "за даними", "на 

нашу думку" та ін.). 
При згадуванні в тесті прізвищ (учених дослідників, практиків) ініціали, як 

правило, ставляться перед прізвищем (К. Д. Ушинський, а не Ушинський К. Д.). 

Діловий і конкретний характер опису явищ, які вивчаються, майже повністю 

виключає емоційно забарвлені слова та вигуки. Так, експерименти описуються 

звичайно за допомогою особових дієслівних форм на -но і -то (одержано, 

вирішено, проаналізовано та ін.).  

Стиль писемної наукової мови – це безособовий монолог. Тому виклад 

звичайно ведеться від третьої особи. Стало неписаним правилом у роботі замість 

"я" використовувати "ми". Ставши фактом наукової мови, займенник "ми" 

зумовив цілу низку нових похідних словосполучень, наприклад, "на нашу 

думку". Проте нагромадження в тексті займенника "ми" справляє малоприємне 

враження. Тому студенти при написанні курсової роботи використовують й інші 

звороти без цього займенника, зокрема конструкції з неозначено-особовими 

реченнями. Аналогічну функцію виконує речення з безособовими 

дієприслівними формами на -но і -то ( наприклад: "Розроблено комплексний 

підхід до вивчення..."). 

 

Подання текстового матеріалу 

 
Прості кількісні числівники, якщо при них немає одиниць виміру, 

пишуться словами. Наприклад: п'яти таблиць (не: 5 таблиць), на трьох зразках 

(не: на 3 зразках). 

Складні кількісні числівники пишуться цифрами, за винятком тих, якими 

починається абзац (такі числівники пишуться словами).  

Числа зі скороченим позначенням одиниць виміру пишуться цифрами, 

наприклад, 7 л, 24 кг. Після скорочення "л", "кг" та ін. крапка не ставиться. 

Якщо кілька чисел стоять у тексті один за одним, скорочена назва одиниці 

виміру ставиться тільки після останньої цифри. Наприклад: 3,14 та 25 кг. 

Кількісні числівники узгоджуються з іменниками в усіх відмінкових формах, 

крім називного та знахідного відмінків. Наприклад: від п'ятдесяти гривень 

(Р.в.), шістдесяти бібліотекам (Д.в.) та ін. У формах називного та знахідного 

відмінків числівники керують іменниками. Наприклад: є п'ятдесят (Н.в.) 

публікацій (Р. в.), одержати п'ятдесят (З.в.) публікацій (Р.в.). 

Кількісні числівники при записі їх арабськими цифрами подаються без 
нарощення (відмінкових закінчень), якщо вони супроводжуються іменниками. 

Наприклад: на 20 сторінках (не: на 20-ти сторінках). 

Прості та складні порядкові числівники пишуться словами. Наприклад: 

третій, тридцять четвертий, двісті шостий. Винятком є випадки, коли 

написання порядкового номера обумовлено традицією, наприклад: 4-й 

Український фронт. 

Порядкові числівники, позначені арабськими цифрами, мають 
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відмінкові закінчення.  

При записі після риски пишуть: 

а) одну останню літеру, якщо вони закінчуються на голосний (крім "о" та 

"у") або на приголосний звук; 
б) дві останні літери, якщо закінчуються на приголосний та голосний "о" 

чи "у". 

 Наприклад: третя декада – 3-я декада (не: 3-тя), п'ятнадцятий день – 15-й 

день (не: 15-ий), тридцятих років – 30-х років (не: 30-их), десятого класу – 10-го 

класу (не: 10-о або 10-ого), у сьомому рядку – у 7-му рядку (не: 7-у або 7-ому). 

При переліку кількох порядкових числівників відмінкове закінчення 

ставиться тільки один раз. Наприклад: товари 1 та 2-го сорту. 

Після порядкових числівників, позначених арабськими цифрами, якщо 

вони стоять після іменника, до якого відносяться, відмінкові закінчення не 

пишуться. Наприклад: у розділі 3, на рис. 2. 

Так само, без відмінкових закінчень, записуються порядкові числівники 

римськими цифрами для позначення порядкових номерів століть, кварталів, 

томів видань. Наприклад: XXI століття (не: ХХІ-ше століття). 

 

Для утворення скорочених слів використовуються три основних способи:  

1) залишається тільки перша (початкова) літера слова (рік – р.); 

2) залишається частина слова, відкидається закінчення та суфікс (рисунок 
– рис.); 

3) пропускається кілька літер у середині слова, замість яких ставиться 

дефіс (університет –  ун-т). 

Наведемо кілька загальноприйнятих умовних скорочень, що 

використовуються: 

а) після перерахування (та ін. – та інше, і т. д. – і так далі, і т. п. – і тому 

подібне); 

б) при посиланнях (див. – дивись, пор. – порівняй); 

в) при позначенні цифрами століть і років (ст. – століття (однина), ст. ст. – 

століття (множина) , р. – рік, рр. – роки).  

Є також такі загальноприйняті скорочення: т. – том, н. ст. – новий стиль, 

ст. ст. – старий стиль, н. е. – наша ера, м. – місто, обл. – область, гр. – 

громадянин, с. – сторінка, акад. – академік, доц. – доцент, проф. – професор). 

Слова "та інші", "і таке інше" всередині речення не скорочуються. Не 

рекомендується скорочувати слова "так званий", "наприклад", "формула", 

"рівняння", "діаметр". 
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РОЗДІЛ 6 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

 
Остаточний варіант написаної та відповідно оформленої курсової роботи 

подається керівнику не пізніше як за 5 днів до дня захисту. Керівник визначає 

ступінь готовності роботи, відповідність її вимогам і рекомендує допустити 

до захисту. Робота, що полягає доопрацюванню, повертається студенту і повинна 

бути здана повторно у дводенний термін. 

У випадку невиконання чи несвоєчасного подання курсової роботи студент не 

допускається до захисту. 

Робота не допускається до захисту і не зараховується у разі виявлення 

плагіату чи фальсифікації результатів дослідження. 

 

Захист курсової роботи проходить відкрито за участю керівника курсової 

роботи та голови циклової комісії. Графік захисту курсових робіт затверджується 

навчальною частиною. 

Курсова робота на день захисту повинна мати відгук керівника. 

Захист включає: 

1. Виступ студента (5-7 хвилин): 

 обґрунтування теми; 

 коротке повідомлення змісту роботи; 

 ознайомлення з метою дослідження та його реалізацією; 

 висновки і пропозиції студента. 

2. Відповіді студента на запитання. 

3. Виступ керівника. 

4. Оцінка курсової роботи. 

У захисті роботи студент може використовувати заздалегідь 

підготовлені мультимедійні презентації. Презентація виступу на захисті 

курсової роботи зазвичай не повинна перевищувати 20 слайдів (12-15 слайдів 

(максимум – 2 слайди на хвилину промови)). Тло слайдів презентації бажано 

обрати одне для всієї презентації без надмірної анімації – світле з невеликою 

кількістю декоративних елементів. Ефекти анімації мають допомогти 

сприйманню інформації, а не відволікати увагу слухачів від змісту презентації. 

Бажано не використовувати складних шрифтів, їх розмір має бути не менший 

ніж 20-22 pt. В одному слайді доцільно вміщувати не більше ніж 12-15 рядків 

тексту.  

Презентація виступу у слайдах: 

 короткий вступ (назва, автори дослідження) (1-2 слайди); 

 мета та завдання дослідження (1 слайд); 

 методи та методика дослідження (1 слайд); 

 опис результатів дослідження (8-10 слайдів); 

 висновки та рекомендації (1-2 слайди). 

Демонструвати слайди слід не поспішаючи, зважаючи на увагу слухача. 
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РОЗДІЛ 7 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 
Оцінювання курсової роботи здійснюється за 100 бальною шкалою 

наступним чином: 50 балів студент може отримати за написання курсової 

роботи та 50 балів за її захист. Оцінка курсової роботи виставляється у 

залікову книжку студента та відомість за національною шкалою та за 

шкалою ECTS. 

Основними критеріями оцінки курсової роботи є наступні: 

 уміння поставити проблему та обґрунтувати її актуальність;  

 рівень опрацювання теми, повнота її розкриття; 

 повнота аналізу літературних джерел; 

 методологічна грамотність; 

 творчий підхід, самостійність, оригінальність в опрацюванні матеріалу; 

 мовне оформлення та володіння стилем наукового викладу; 

коректність цитувань, оформлення бібліографії; 

 правильність та акуратність оформлення курсової роботи; 

 доповідь на захисті, її відповідність виконаній роботі та 

інформативність щодо отриманих результатів, культура мовлення; 

 використання під час захисту засоби унаочнення та якість їх виконання ; 

 уміння відповідати на запитання. 

 

Критерії оцінювання курсової роботи 
 

№ Параметри 

оцінювання 

Бали Критерії оцінювання за 100-бальною системою 

 Оцінка курсової роботи керівником (50 балів) 

1 Відповідність 

змісту 

курсової 

роботи темі та 

затвердженом

у плану 

0–10 0–зміст жодного із розділів курсової роботи не 

відповідає затвердженому плану; 

5–зміст одного розділу курсової роботи відповідає 

затвердженому плану;  

10–зміст усіх розділів курсової роботи відповідає 

затвердженому плану. 

2 Відповідність 

мети, завдань, 

об’єкта і 

предмета темі 

дослідження 

0–10 0–мета, завдання, об’єкт та предмет не 

відповідають темі дослідження; 

5–мета, завдання, об’єкт та предмет частково 

відповідають темі дослідження; 

10–мета, завдання, об’єкт та предмет відповідають 

темі дослідження 

3 Обсяг та 

адекватність 

використання 

першоджерел 

0–10 0–Залучені матеріали лише навчальних 

підручників та посібників (до 10 джерел), етика 

посилань не дотримана; 

5–залучені матеріали навчальних підручників та 
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при написанні 

роботи та 

дотримання 

етики 

посилань 

посібників, періодичних видань (10-15 джерел), 

етика посилань дотримана частково; 

10–залучені матеріали навчальних підручників та 

посібників, довідників, періодичних видань та 

мережі Internet (більше 15 видань), етика посилань 

дотримана 

4 Відповідність 

оформлення 

курсової 

роботи 

встановленим 

вимогам 

0–10 0–текст курсової роботи оформлено з суттєвими 

порушеннями встановлених вимог; 

5–текст курсової роботи оформлено з незначними 

порушеннями; 

10–текст курсової роботи оформлено відповідно 

до вимог. 

5 Наявність 

елементів 

творчого 

пошуку, 

обґрунтування 

власної думки 

0–5 0–у роботі відсутні елементи творчого пошуку та 

обґрунтування власної думки; 

5–у роботі наявні елементи творчого пошуку та 

обґрунтована власна думка. 

6 Вчасність 

виконання 

курсової 

роботи  

0–5 0–студент невчасно виконував роботу на усіх 

етапах; 

5–студент вчасно виконував курсову роботу на 

всіх етапах. 

 Оцінка захисту курсової роботи керівником та головою циклової комісії 

(50 балів) 

7 Розуміння 

основних 

складових, 
етапів  

курсової 

роботи  

0–15 0–студент не може пояснити тему, мету 

дослідження; 

5–доцільність обрання теми зрозуміла, а 
формулювання мети та завдань не переконує 

слухачів у знаннях студента; 

10–студент розуміє доцільність обрання саме 

такої проблематики, формулює основні складові 

роботи 

15–окрім усвідомленого формулювання основних 

складових праці, студент визначає 

перспективність та актуальність досліджуваної 

теми, важливість результатів 

8 Виступ 

студента на 

захисті 

0–10 0–виступ студента поверховий; 

5–виступ студента неповний, порушена логічна 

побудова; 

10–виступ студента аргументований, змістовний, 

логічно побудований. 

9 Якість 

унаочнення 

виступу 

0–10 0–ілюстративний матеріал не використано; 

5–у доповіді частково використано ілюстративний 

матеріал; 
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10–у доповіді  використано ілюстративний 

матеріал в повному обсязі. 

10 Повнота, 

глибина 

висновків, 

обґрунтування 

відповідей на 

питання 

0–15 0–студент не може дати відповідь на поставлені 

питання;  

5–студент дає неповні відповіді на питання та не 

може сформулювати підсумків роботи; 

10–студент дає поверхневі, частково обґрунтовані 

відповіді на поставлені питання; 

15–студент дає повні, глибокі, обґрунтовані 

відповіді на поставлені питання. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

 

Оцінка за шкалою 

ECTS  
Оцінка в балах 

Оцінка за національною 

шкалою  

А 90 – 100 Відмінно 5 

В 81 – 89 
Добре 4 

С 71 – 80 

D 61 – 70 
Задовільно 3 

E 51 – 60 

FX 25 – 50 Незадовільно 2 

F 0 – 24 Незадовільно  

 

FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу 

для успішного складання; 

F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота; з такою 

оцінкою студент відраховується після незадовільної відповіді на комісії. 
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ДОДАТОК А 

 

Календарний план виконання роботи 

 

№ Назва етапу курсової роботи 
Термін 

виконання 
Примітка 

1 Вибір теми. Формулювання теми в результаті 

загального ознайомлення з проблемою  

  

2 Пошук наукових, навчальних, методичних та 

практичних джерел за темою, їх аналіз, підбір та 

складання бібліографії. З’ясування стану 

вивчення проблеми в літературі.  

  

3 Складання плану (змісту) курсової роботи та 
узгодження його з керівником.  

  

4 Написання вступу курсової роботи.   

5 Написання теоретичної частини (перший варіант)   

6 Формування методичних та практичних 

рекомендацій  

  

7 Удосконалення вступу та написання висновків до 

цілої курсової роботи 

  

8 Редагування та технічне оформлення курсової 

роботи в цілому 

  

9 Подання курсової роботи науковому керівникові   

10 Доопрацювання курсової роботи з урахуванням 

зауважень керівника і подання остаточного 

варіанту роботи 

  

11 Підготовка до захисту. Захист.   

 

Студент ___________________________________ 

Керівник __________________________________ 

Дата «______»______________ ________________ 
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ДОДАТОК Б 

 

Зразок оформлення титульної сторінки 
 

 
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Педагогічний коледж 

 

 

Циклова комісія викладачів педагогіки та психології 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
з _________________________ на тему:  

«_______________________________________________________» 

 
 

 

 

 

 

 
 

Виконав(ла) студент(ка) _курсу 

групи ______________________ 

спеціальності _______________ 

___________________________ 

 

Керівник: 

___________________________ 

 

Національна шкала __________ 

Кількість балів: _____________ 
Оцінка: ECTS_______________ 

 

 

 

 

Львів – рік  
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ДОДАТОК В 

 

Зразок оформлення змісту 

 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП……………………………………………….…………………………… 3 

РОЗДІЛ 1. АСПЕКТИ ТА УМОВИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

АДАПТАЦІЇ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ВІКОВОГО ПЕРІОДУ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ………………………………………………………………………... 

 

 

5 

1.1. Проблема психолого-педагогічної адаптації як особливість 

вікового періоду молодших школярів…………………………………... 

 

5 

1.2.  Готовність до школи – фактор успішної адаптації………………. 10 

1.3.  Форми і причини шкільної дезадаптації………………………….. 13 

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІЛЬНОЇ 

МОТИВАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ....................................................................... 15 

2.1. Молодші школярі «групи ризику» та робота з ними……………... 15 

2.2. Роль вчителя у житті молодшого школяра………………………… 18 

2.3. Значення сім’ї у процесі шкільної адаптації……………………… 22 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 26 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….. 28 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….. 31 
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ДОДАТОК Д 

 

Головні елементи бібліографічного опису 
 

До них належить інформація про автора (чи авторів), назву твору, вид 

видання (перевидання чи переклад), місце видання, видавця, рік видання та обсяг 

публікації. Введено новий обов’язковий елемент – відомості про 

відповідальність, які зазначають, навіть якщо вони збігаються з заголовком. 

Д а н і  п р о  а в т о р а. Ініціали осіб, на чиї праці посилаються в 

науковій роботі, пишуть перед прізвищем. У бібліографічному описі навпаки – 

на першому місці ставлять прізвище, потім ім’я (можливо ім’я та по батькові) 

або псевдонім. Ця вимога стосується і опису іноземними мовами. 

У заголовку основного запису наводять прізвище одного автора. Якщо 

авторів є два чи три, то, як правило, подають прізвище одного. У відомостях про 

відповідальність (за косою рискою після назви твору) є змога зазначити, в якому 

вигляді особа (чи особи), що несе інтелектуальну чи іншу відповідальність за 

документ, представлена в документі. Це прізвища та ініціали, повні імена та по-

батькові, псевдонім і т.п.  Прізвища авторів відділяють комами. 

Книги чотирьох та більше авторів, а також видання, що не мають 

індивідуальних авторів, записують за назвою. Інформацію про авторів, 

індивідуальних чи колективних (назва організації) подають після назви через 
косу лінію (/). У цьому випадку ініціали ставлять перед прізвищем.  

Якщо дані про авторів є на звороті титульного аркуша, то прізвища 

подають у  квадратних дужках [ ]. Якщо авторів понад чотири,  можна зазначити 

перших три,  додаючи  слова “[та ін.]”. Можна навести прізвища всіх авторів, 

якщо прізвище важливого автора стоїть на п’ятому чи подальшому місці.  

Дані про наукові ступені, вчені та почесні звання, титули, посаду, місце 

праці, членство у наукових товариствах чи академіях, які часто наводять на 

титульних сторінках книг, в описі  опускають. 

Д а н і  п р о  н а з в у   т а   в и д   в и д а н н я. Назву роботи  наводять 

так, як подано на титульному аркуші. Якщо після назви подано другу назву, то її 

наводять в описі з великої літери після крапки. Другу назву не скорочують.  

 Після назви з малої літери подають відомості, що доповнюють, 

уточнюють, пояснюють основну назву видання. Наприклад, ”навч.посібник”, 

”підручник”, “словник”, ”довідник”, “зб. статей”, ”зб. наук. праць”, “у 3-х т.” 

тощо. Перед уточненням ставлять двокрапку (:). Слова в уточненні можна 

скорочувати відповідно до чинних стандартів. 

В і д о м о с т і п р о в і д п о в і д а л ь н і с т ь. Відомості про 
відповідальність є обов’язковим елементом і треба наводити їх в у тому 

вигляді, як вони подані в документі. Відомості про відповідальність уміщують 

інформацію про осіб (ініціали, прізвища авторів; перекладачів; редакторів) та 

організації, що брали участь у створенні інтелектуального, художнього чи 

іншого змісту твору, що є об’єктом опису (наприклад, пер. з англ. ; ред. ; 

організація, підрозділ цієї організації), які відокремлюються одні від одних  

крапкою з комою, а структурні підрозділи організації – комою. 
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Д а н і   п р о   п е р е в и д а н н я. Дані про перевидання й опис змін 

(виправлене, доповнене, перероблене тощо) подають після даних про 

відповідальність і виділяють з обох боків тире. 

Порядковий номер видання подають завжди спочатку, позначаючи 
арабськими  цифрами, незалежно від того, як надруковано в книзі. До цифри 

додають через дефіс закінчення (-ге,-тє,-те,-ме). Наприклад, ”3-тє вид., перероб. і 

доп.”. Дані про відповідальність, що стосуються  даних про видання, наводять за 

правилами п. 2.7.3 після косої риски. 

О б л а с т ь  с п е ц и ф і ч н и х  в і д о м о с т е й. Це нова область, яку 

застосовують при описі об’єктів, що є особливим типом публікації  або 

розміщені на специфічних носіях: картографічні, нотні, серіальні документи; 

стандарти і технічні умови; патентні документи, мікроформи, електронні 

ресурси. 

При описі картографічних документів ця область називається областю 

математичної основи, серіальних документів – областю нумерації, електронних 

ресурсів – областю виду та обсягу ресурсу. Набір елементів, які наводять в 

області специфічних відомостей, неоднаковий для різних видів документів. 

В описі карт, картографічних атласів, схем, планів тощо в області 

математичної основи можуть бути зазначені такі відомості: масштаб; 

картографічна проекція; координати; відомості про рівнодення чи епоху в 

зоряних картах. 
Масштаб записують у формі абстрактного числа, що показує в скільки 

разів зменшені розміри земної поверхні. Слово ”масштаб” в описі не зазначають. 

В описі електронних ресурсів  зазначають вид ресурсу та відомості про 

його обсяг. 

В описі нормативних документів із стандартизації (стандартів і 

технічних умов) в області специфічних відомостей зазначають позначення 

раніше чинного документа; дату набуття ним чинності; терміни дії об’єкта 

бібліографічного опису. 

В описі патентних документів в області специфічних відомостей 

зазначають реєстраційний номер заявки на патентний документ; дату її подання; 

дату публікації та відомості про офіційне видання, в якому оприлюднено 

відомості про патентний документ; так звані відомості про конвенційний 

пріоритет (дату подання заявки, номер і назву країни конвенційного пріоритету, 

які наводять у круглих дужках). У цій же області можуть бути зазначені індекси 

національної патентної класифікації. 

Цю область не застосовують при описі промислових каталогів, 

неопублікованих звітів про науково-дослідницькі роботи, неопублікованих 
дисертацій. 

О б л а с т ь  в и х і д н и х  д а н и х. Після інформації про автора, назву і 

перевидання подають інформацію про те, де, хто і коли видав книгу. 

Першим елементом вихідних даних є місце видання, яке наводять у 

формі й відмінкові, зазначених у джерелі інформації, а не тільки у називному 

відмінку. Можна подавати скорочено лише назви столиць (чи інших великих 

міст).  Наприклад, “Львів”, ” Харків”, проте “К.”, ”М.”, ”Спб”, ”N.Y.”,  але  ”У 
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Кіровограді”.  Якщо у книзі зазначено два місця видання (чи більше),  то в описі 

їх наводять через крапку з комою.  

Зазначивши місце видання, ставлять двокрапку. 

Далі подають назву видавництва коротко, без лапок, опускаючи слово 
“видавництво”. Якщо книгу видали два видавництва, то в описі зазначають 

обидва.  Наприклад,  “К. : Основи”,  “Львів : Просвіта”,  “Львів : Вид-во 

Львівського університету”, “Львів : Світ; Київ : Либідь”, ”К. : Либідь : Основи”. 

Якщо ж книгу видали спільно три чи більше видавництв, то наводять 

перше зі словами  “[та ін.]” або ”[etc.]” у квадратних дужках. 

Після назви видавництва ставлять  кому (,) і подають рік видання. Рік 

видання зазначають арабськими цифрами. Слово “рік”, а також місяць і число не 

наводять. Наприклад, ”Львів : Каменяр, 2000”. 

Д а н і  п р о  о б с я г  п у б л і к а ц і ї. У бібліографічному описі книги 

подають об’єм монографії. Наприклад, “. – 483 с.” 

У бібліографічному описі статей подають сторінки, на яких надрукована 

ця стаття. Наприклад, “. – С. 34–63.”  

 

З детальнішою інформацією стосовно оформлення списку 

використаних джерел у курсовій роботі можна ознайомитись, переглянувши 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ І ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ (СТУ 73.1-
02070987.02:2009) 

http://research.lnu.edu.ua/index.php?id=nd_standard  
 

http://research.lnu.edu.ua/index.php?id=nd_standard


 29 

ДОДАТОК  Е 

Зразок відгуку про курсову роботу 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ  

 

ВІДГУК ПРО КУРСОВУ РОБОТУ 

 
студента (ки) _____ курсу, групи __________спеціальності __________________ 

_____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

на тему:______________________________________________________________ 

 

Характеристика структури і змісту роботи та її обсяг: ___________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Позитивні сторони роботи:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Негативні сторони роботи:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Критерії оцінювання Бали 

Оцінка курсової роботи керівником 

Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану  

Відповідність мети, завдань, об’єкта і предмета темі дослідження  

Обсяг та адекватність використання першоджерел при написанні роботи та 

дотримання етики посилань 

 

Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам  

Наявність елементів творчого пошук, виклад і обґрунтування власної думки  

Вчасність виконання курсової роботи   

Висновок: (допускається чи не допускається до захисту) ________________________  

 

 

Оцінка захисту курсової роботи керівником та головою циклової комісії  

Розуміння основних складових, етапів курсової роботи   

Виступ студента на захисті  

Якість унаочнення виступу  

Повнота, глибина висновків, обґрунтування відповідей на питання  

 
Загальний висновок: яку оцінку отримав (за національною та ECTS шкалою): 

_____________________________________________________________________ 

Керівник: _______________    ___________________________________________ 
                                  підпис                                                прізвище, ініціали 

Голова циклової комісії: ____________     _________________________________ 
                                                            підпис                       прізвище, ініціали  
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