
ПОЛОЖЕННЯ
про курсові роботи в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини
(Вважати таким, що втратило чинність «Положення про курсові роботи в Уманському

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» затверджене на засіданні 
вченої ради університету 29 січня 2007 року, протокол №6)

1. Виконання студентами курсових робіт є однією з важливих форм 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів, яка забезпечує формування у 

майбутніх здобувачів вищої освіти творчого підходу до організації 

навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах та виробничого 

процесу на підприємствах.

Курсова робота -  вид самостійної навчально-наукової роботи з 

елементами дослідження, що виконується студентами упродовж семестру з 

метою закріплення, поглиблення і систематизації знань, одержаних за період 

навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання.

Курсова робота виконується із фахових навчальних дисциплін і має 

навчально-дослідницький характер.

М ета написання курсової роботи:

-  поглиблення, узагальнення і систематизація теоретичних знань та 

практичних умінь студентів;

-  формування вмінь самостійно працювати з навчальними і науковими 

ресурсами, лабораторним обладнанням, використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних засобів та технологій;

-  розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих знань 

та розв’язування практичних завдань;



-  формування вмінь здійснювати науковий пошук під час проведення 

дослідження;

-  формування досвіду самостійної творчої дослідницької діяльності;

-  розвиток наукових здібностей студентів і залучення їх до науково- 

дослідницької роботи.

2. Тематика курсових робіт формується на початку навчального року, 

затверджується на засіданні кафедри і оновлюється щорічно. Вона повинна 

відповідати навчальним завданням дисципліни, з якої виконується курсова 

робота, практичним потребам певної галузі науки та виробництва, бути 

актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань.

Студент має право подавати власні пропозиції щодо тем курсових робіт 

на розгляд відповідної кафедри. Після розгляду пропозицій та затвердження 

тематики, студенти обирають теми із списку, затвердженого кафедрою. Тема 

курсової роботи повинна бути чіткою, лаконічною, актуальною, без 

скорочень та відповідати змісту навчальної дисципліни.

Кількість тем курсових робіт не може бути меншою кількості студентів 

у групі. Тема курсової роботи, обрана студентом, реєструється лаборантом 

кафедри у відповідному журналі.

Після визначення теми студент повинен отримати першу настановну 

консультацію у керівника курсової роботи. Під час консультації 

визначаються: загальні вимоги до роботи, порядок її виконання, орієнтовний 

зміст, література та інші джерела, які підлягаю ть вивченню, зміст та 

методика проведення конкретного дослідження, визначаються терміни 

виконання етапів роботи.

3. Керівниками курсових робіт призначаються найбільш кваліфіковані 

та досвідчені викладачі кафедри, що мають науковий ступінь та/або вчене 

(почесне) звання.

Кафедра повинна розробити методичні вказівки щодо написання 

курсових робіт, в яких передбачити завдання курсової роботи, особливості, 

обсяг і зміст окремих частин та порядок їх виконання.
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4. Структура курсової роботи повинна мати такі елементи:

- титульний аркуш

- зміст

- вступ

- основна частина

- висновки

- список використаної літератури та джерел

- додатки (за необхідності)

Опис структурних елементів

Титульний аркуш курсової роботи оформляється відповідно до 

затвердженої форми (Додаток А).

Зміст подають на початку курсової роботи після титульного аркуша. 

Він містить вступ, назви розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони є і мають 

заголовок), висновки, додатки (за необхідності), список використаної 

літератури та джерел та ін. із зазначенням номерів початкових сторінок 

(Додаток Б).

У вступі розкривається сутність і стан розробки наукової проблеми та 

її значущість, обґрунтовується необхідність проведення дослідної роботи, а 

також подається загальна характеристика курсової роботи в рекомендованій 

нижче послідовності. У вступі необхідно чітко описати актуальність 

дослідження, сформулювати мету, завдання, об’єкт, предмет, методи 

дослідження, практичну значущість, апробацію дослідження.

Актуальність теми (обґрунтування доцільності роботи). Актуальність 

та ступінь досліджуваної проблеми розкривається шляхом стислого аналізу 

наукових доробків учених із даного питання і порівняння існуючих 

розв’язків проблеми. На основі обґрунтованих протиріч визначається 

проблема, на розв’язання якої і буде спрямоване дослідження.

М ета дослідження полягає у встановленні, виявленні наукових фактів, 

формулюванні закономірностей, обґрунтуванні, найбільш ефективних шляхів 

вирішення досліджуваної проблеми. Тому при її формулюванні доцільно
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вживати ключові слова: «визначити», «дослідити», «виявити», «встановити», 

«обґрунтувати», «довести», «перевірити», «розробити» тощо.

Завдання дослідження -  це послідовні етапи дослідницької роботи, 

спрямовані на досягнення поставленої мети. Завдання повинні розкривати та 

конкретизувати мету дослідження і в загальному підсумку повинні бути 

адекватні цій меті.

О б’єкт дослідження -  це частина реальної дійсності, яка підлягає 

дослідженню, тобто процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, і 

обране для вивчення.

П редмет дослідження -  це особлива проблема, окремі сторони 

об’єкту, його властивості і особливості, які повинні бути досліджені в роботі, 

не виходячи за межі досліджуваного об’єкту. Зазвичай формулювання 

предмета дослідження міститься у відповіді на запитання: що вивчається?

Гіпотеза дослідження -  наукове припущення, яке висувається для 

пояснення певних фактів, явищ чи процесів, і яке необхідно підтвердити чи 

заперечити. Гіпотеза передбачає шляхи розв’язання основного питання і 

тому вона потребує перевірки. При проведенні дослідження може 

перевірятись не один, а декілька припущень (гіпотез). У таких випадках існує 

більша вірогідність одержання позитивних результатів.

В окремих роботах гіпотеза може бути відсутня.

М етоди дослідження -  це способи дослідження, підходи до вивчення 

явищ, планомірний шлях наукового пізнання до встановлення істини. У 

курсовій роботі подають перелік використаних методів дослідження для 

досягнення поставленої мети. Щоб отримати достовірні результати, 

рекомендується використовувати різні методи.

Корегування змісту структурних елементів вступу може здійснюватися 

на заверш альному етапі написання курсової роботи.

Основна частина роботи обов’язково повинна складатися з декількох 

розділів (від 2 до 3), які, в свою чергу, можуть мати підрозділи. Кожний 

розділ повинен мати назву і починатися з нової сторінки. В основній частині
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розкривається зміст використаних термінів, хід дослідження, подається 

аналіз та узагальнення результатів дослідження. Цифрові дані слід подавати в 

таблицях або графіках, діаграмах, які повинні мати заголовок.

П ерш ий розділ  присвячується, як правило, теоретичному 

обґрунтуванню питання. Назва розділу має відображати сутність проблеми. 

Не допускається називати його загальним визначенням «Теоретична 

частина», «Теоретичний розділ», «Теоретичне обґрунтування» тощо. Він 

може містити 2-3 підрозділи.

Н евід’ємною частиною першого розділу є огляд наукових джерел з 

досліджуваного питання. В огляді літератури окреслюють основні етапи 

розвитку наукової думки з даної проблеми стисло, в аналітичному плані, 

критично аналізують наукові роботи попередників, їх погляди, визначають ті 

питання, що залишилися невирішеними і, таким чином, визначають місце 

курсової роботи у розв’язанні проблеми. Бажано завершити огляд літератури 

коротким резюме щодо необхідності проведення досліджень у даній 

проблемі.

У другому розділ і розкривають сутність практичних шляхів вирішення 

досліджуваних завдань, розробляють загальну методику проведення 

емпіричного дослідження, наводять методи дослідження. Як правило, другий 

розділ курсової роботи містить 2-3 підрозділи.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко 

визначеній автором.

У висновках формулюють найбільш важливі результати, одержані в 

процесі дослідження. Найзручніш е формулювати висновки у відповідності з 

поставленими завданнями. У висновках необхідно наголосити на 

ефективності пропонованих у курсовій роботі ідей, викласти рекомендації 

щодо їх реалізації.

До додатків доцільно включити допоміжний матеріал, необхідний для 

повноти сприйняття роботи:

• методики, які були апробовані в процесі виконання курсової роботи;
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• таблиці, схеми, рисунки;

• анкети і опитувальники;

• практичні рекомендації.

Кожен додаток має свій заголовок і починається з нової сторінки, їх 

кількість не обмежується. Позначаються вони великими літерами української 

абетки (за винятком літер Ґ, Є, І, ї, Й, О, Ч, ь), наприклад, «Додаток А». 

Нумерація сторінок курсової роботи, на яких розміщені додатки, не 

проводиться.

ОФ ОРМ ЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота оформляється на аркуші білого паперу формату А4 

(210x297 мм) одностороннім друком. Текст набирається шрифтом Times New 

Roman, кегль -  14, інтервал між рядками — 1,5. Розміри полів: ліве -  25 мм, 

праве -  15 мм, верхнє і нижнє -  20 мм. Обсяг курсової роботи до 35 сторінок 

основного тексту. Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у 

правому верхньому куті аркуша. Титульний аркуш включаю ть до загальної 

нумерації сторінок, проте не нумерують. Відстань між назвами розділів та 

підрозділів, між заголовком і текстом має становити 1 рядок.

Таблиці, рисунки (ілюстрації) подаються безпосередньо після абзацу, 

де вони згадані вперше або на наступній сторінці: Рисунок 2.3 або Таблиця 

1.2 (курсивом), що означає третій рисунок другого розділу або друга таблиця 

першого розділу. Позначка Таблиця 1.2 ставиться у правому верхньому куті 

над відповідним заголовком таблиці, який розміщ ується над таблицею. 

Позначка Рисунок 1.2, та назву рисунка розміщують під ілюстрацією. 

Заголовки граф в таблиці слід починати з великої літери, підзаголовки -  із 

малих, якщо вони є продовженням заголовків, та з великих, якщо вони є 

окремими реченнями. При переносі частини таблиці на інший аркуш слово 

«Таблиця», номер її і назву вказують один раз справа над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть слова Продовження таблиці 1.2.

При написанні курсової роботи потрібно давати посилання на 

літературу та джерела, з яких запозичені матеріали. Оформлення посилання в
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тексті: [3, 63] -  означає, що цитата запозичена із 63 сторінки 3 джерела в 

бібліографії. Посилання на декілька видань оформлюється так: [5; 7; 10; 23] 

(вказуються порядкові номери у списку джерел). В окремих випадках, коли 

номер сторінки вказати неможливо, скажімо в Інтернет-публ ікації, то 

посилання оформляється так: [23], де 23 -  номер джерела у списку.

При посиланні на ілюстрацію вказують -  Рисунок 1.2, на таблицю -  у 

Таблиці 1.3.

Числа та знаки у тексті. Великі круглі числа (тисячі, мільйони, 

мільярди) зручніше писати у вигляді поєднання цифр із скороченням тис., 

млн, млрд, наприклад, 6 тис., 12 млн, 14 млрд.

Знак №, §, С, % у тексті може стояти тільки біля цифри. Якщо такий 

знак застосований без поєднання з числом у цифровій формі, то його 

замінюють словом.

Довільні скорочення слів застосовувати неприпустимо. Щоб правильно 

користуватись скороченнями, слід звертатись до словників прийнятих 

скорочень, які можна знайти у довідкових виданнях.

Список використаної літератури та джерел є обов’язковим 

елементом курсової роботи. Змістовність списку дає уявлення про те, 

наскільки глибоко студент зумів вивчити стан досліджуваної проблеми.

У списку використаної літератури та джерел подається перелік 

підручників, посібників, статей із журналів, брошур, довідників, інтернет- 

посилань і т.д., що використовувались у час виконання роботи (не менше 25 

найменувань), який укладається відповідно до вимог оформлення списку 

бібліографічних джерел.

Список використаної літератури та джерел виконують, як правило, в 

алфавітному порядку. У кожному конкретному виданні елементи 

бібліографічного опису конкретизуються і мають деякі специфічні 

особливості. Зразки оформлення бібліографічного опису джерел подано у 

Додатку В.
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У процесі написання курсової роботи керівником надаються 

консультації щодо її виконання.

5. Для захисту студентами курсових робіт, рішенням кафедри 

створюється комісія (за місяць до визначеної дати захисту) в складі трьох 

осіб. Комісія формується із числа науково-педагогічних працівників, які 

здійснюють керівництво курсовими роботами на кафедрі. Керівник курсової 

роботи є членом комісії по захисту.

Повністю оформлену курсову роботу студент подає науковому 

керівнику на перевірку за три тижні до визначеної дати захисту.

Курсова робота, зміст якої відповідає вимогам, допускається до 

захисту, про що керівником робиться відмітка на титульному аркуші: 

«Допущено до захисту», дата, підпис. Після цього робота передається на 

кафедру для ознайомлення членами комісії. Інформація про допуск до 

захисту курсової роботи доводиться до відома студентів.

У разі прийняття керівником та членами комісії рішення щодо 

наявності неоригінального тексту у роботі (наявність плагіату) вона 

передається у навчально-методичний відділ на відповідну перевірку.

Курсові роботи, що мають понад 40% неоригінального тексту до 

захисту не допускаються і повертаються на доопрацювання. Виправлена 

робота проходить повторну процедуру перевірки керівником та перевірки на 

наявність плагіату. Дата захисту призначається у період ліквідації 

академічної заборгованості.

6. Захист курсової роботи студентом здійснюється перед комісією 

публічно і фіксується у протоколі, який підписується головою та членами 

комісії.

Порядок захисту курсової роботи:

1. Автор у своєму виступі (до 10 хвилин) презентує основний зміст 

роботи, результати дослідження, висловлює власні судження та пропозиції.

2. Дає відповіді на запитання членів комісії в межах дослідження.
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3. Члени комісії оцінюють зміст та презентацію студентом курсової 

роботи.

При оцінці курсової роботи враховуються:

• 1. Науково-теоретичний рівень змісту, теоретична обґрунтованість

теми, чітко розроблений науковий апарат.

2. Набуття компетентностей щодо розробки і вирішення наукової 

проблеми: вміння самостійно працювати з літературою та іншими 

джерелами, творчо аналізувати та систематизувати інформацію, 

організовувати та проводити експеримент, грамотно оформляти 

бібліографію.

3. Планомірний і систематичний характер роботи студента над 

дослідженням.

4. Правильність оформлення курсової роботи і своєчасність її здачі.

Якість виконання курсової роботи та результати її захисту

оцінюються за національною шкалою та шкалою ЄКТС (Додаток Г).

7. У випадку порушення терміну здачі курсової роботи науковому 

керівнику без поважних причин, вона не допускається до захисту, що 

вважається академічною заборгованістю. Ліквідація академзаборгованості 

здійснюється аналогічно до інших форм підсумкового контролю. В інших 

випадках (хвороба тощо) студент має право на продовження сесії.

8. Після захисту курсова робота здається керівником на кафедру для 

зберігання.

Курсові роботи, що мають теоретичну та практичну цінність, 

подаються на конкурси студентських наукових робіт, пропонуються до 

впровадження.

Відповідно до Номенклатури справ Університету курсові роботи 

зберігаються на кафедрах три роки, а роботи, відзначені преміями на 

всеукраїнських конкурсах та конкурсах вищих навчальних закладів, -
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J

постійно. Після закінчення терміну зберігання курсових робіт, вони 

списуються за актом і знищуються.

Комісія для списання курсових робіт формується у складі: завідувач 

кафедри, один-два викладачі кафедри, лаборант.
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Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет/Інститут  __________________________________________

Кафедра _ _ _______________________

КУРСОВА РОБОТА
з _____________________________________________ ________________________

(назва дисципліни)

на тему:

Додаток А

Студента (ки ) курсу_______групи
 форми навчання
напрям підготовки/спеціальності

(шифр, назва)

(прізвище та ініціали)

Керівник
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Оцінка за національною шкалою 
Кількість балів: Оцінка: ECTS

Голова комісії:

(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

(підпис) (прізвищета ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Умань 201
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Додаток Б

Зміст

В с т у п ................................................................................................................... 2

Розділ 1 (Н а зв а )............................................................................................... 5

1.1. (Н азв а ).........................................................................................................5
1.2. (Н а зв а )........................................................................................................ 9
1.3. (Н а зв а ).......................................................................................................13

Розділ 2. (Н а зв а )..........................................................................................  16

2.1. (Н а зв а )...................................................................................................... 16
2.2. (Н а зв а ).......................................................................................................19
2.3. (Н а зв а )....................................................................................................  19

В и сн о вки ..........................................................................................................22

Список використаної літератури та дж ерел........................................25

Д о д атк и ............................................................................................................. 27
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Додаток В

Зразки оформлення бібліографічного опису джерел

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги: . 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з
Один автор давньогрец. JI. Звонська]. -  Львів : Свічадо, 2006. -  307 с. -

(Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики 
IV-V ст. ;№  14).
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект 
параметричного білого шуму в неперервних та дискретних 
динамічних системах / Коренівський Д. Г. -  К.: Ін- 
т математики, 2006. -  111с. -  (Математика та її застосування) 
(Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія 
Дмитрівна Матюх. -  К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. 
іміджмейкінгу, 2006. -  311 о. -  (Ювеліри України ; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. -  Львів : 
Кальварія, 2005. -  196. [1] с. -  (Першотвір).

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії
УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш. Ю. 
Мушка. -  К. : Києво-Могилян. акад., 2005. -  397. [1] с. -  
(Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; 
вип. 1).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. 
Ромовська, Ю. В. Черняк. -  К. : Прецедент, 2006. -  93 с. -  
(Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до 
складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва 
про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /
О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. -  Львів : Растр-7, 2007. -  375 с.

Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего 
организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с 
англ. Ф. П. Тарасенко. -  Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс. 
2007. -  XLIII, 265 с.

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва
продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. 
Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. -  К. :
НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. -  106 с. -
(Бібліотека спеціаліста АГ1К. Економічні нормативи).
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П'ять і більше авторів

Без автора

Багатотомний документ

2. Механізація переробної галузі агропромислового
комплексу : [підруч. Для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. 
Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М.М. Сердюк. -  К. : 
Вища освіта, 2006. -  478, [1] с. -  (ПТО: Професійно-технічна 
освіта).

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К.,
Липницкий А.В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. 
Г.С. Никифорова. -  [3-є изд.]. -  X. : Гуманитар, центр. 2007. -  
510с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, 
посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / 
[Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. -  
К. ; Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. -  115 с. -  (Серія "Формування 
здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / 
[авт. тексту В. Клос]. -  К.: Грані-Т, 2007. -  119с -  (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма :
антологія / [упорядкув., ст.,.пер. і прим. В. О. Шевчук]. -  К. : 
Грамота, 2007. -  638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій
українській прозі та графіці кінця XIX -  початку XX століття : 
[антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. -  К. : Грані-Т, 
2 0 0 7 .- 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : 
[зб.наук.праць / наук, ред. Каліуіценко В. та ін.]. -  Чернівці : 
Рута, 2007. -3 1 0  с.
1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / 

[упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. -  К. : Нац. б-ка України ім. В.
І. Вернадського, 2 0 0 7 - .-  (Джерела з історії науки в 
Україні). Ч. 2 : Додатки -  2007. -  573, [1] с.

2. Межгосударственные стандарти : каталог в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. -  Львов : 
НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005- .-  (Серия «Нормативная база 
предприятия»), Т. 1. -2005 -  277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага 
народа): трилогия / А. Дарова. -  Одесса: Астропринт, 2006- -  
(Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная 
часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.-Х.:Право. 2002- .-  Т. 4: 
Косвенные налоги. -  2007. -  534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. -  
Житомир : Полісся, 2006—.— (Науково-документальна серія 
книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов, редкол.: 
Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.:
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Синявська І. М. (голова) та ін.]. -  2006. -  721, [2] с.
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична
статистика. 4.1 /В . Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М.
Парамонова. -  К. : НТУУ "КПГ, 2006. -  125 с.

Матеріали конференцій 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування
з ’їздів агропромислового комплексу : матеріали Всеѵкр. конф.

молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна 
реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, 
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. -  X. : Харк. держ. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. -  167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. 
текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф./ 
Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. -  К. : 
ІСОА, 2 0 0 2 ,- 147 с.

3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, ЗО 
червня 2000 р. інформ. бюл. -  К. : Асоц. укр. банків, 2000. -  117 
с. -  (Спецвип.: 10 років АУБ). Оцінка й обгрунтування 
продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф.. 6-9 
черв. 2000 p., Київ.Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. -  К. : НАН 
України, Ін-т пробл. міцності, 2000. -  С. 559-956. XIII. [2] с. -  
(Ресурс 2000).

4. Проблеми обчислювальної механіки і міцності 
конструкцій : зб. наук, праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. 
-Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. -2 1 5  с.

5. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, 
праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 
2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. 
України [та ін.]. -  К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. -  
452 с.

Препринти 1. Шиляєв Б. А. Расчеты параметров радиационного
повреждения материалов нейтронами источника ННЦ 
ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой 
ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В Н. -  X. 
ННЦ ХФТИ, 2006. -  19с -  (Препринт / НАН Украины, Нац. 
науч.центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).

2. Ііанасюк М. 1. Про точність визначення активності
твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. 
І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. -  Чорнобиль : Ін-т пробл. 
безпеки АЕС НАН України, 2006. -  7, [1] с. -(П репринт / 
НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЄС ; 06-1).

Депоновані наукові праці 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И.
Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, 
Финансовая академия. -М., 2002. -110 с. -Деп. в ВИНИТИ 
13.06.02. № 145432.
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Словники

Атласи

Законодавчі
та нормативні документи

Стандарти

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговими
исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. -
М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02,
№ 139876.
1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. -  X. :
Халімон, 2006. -  175, [1] с.

2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник
основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. /
3. І. Тимошенко. О. І. Тимошенко. -  К. : Свроп. ун-т, 2007. -
57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та 
ін.]. -  К. : Карпенко, 2007. -  219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М.
Марченко]. -  2-ге вид., оновл. -  К. : К.І.С., 2006. -  138 с.
1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в 
ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. 
ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по 
вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. -  / [наук, 
редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. -  К. : Варта. 2006. -  21 7. [1] с.

2. Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, гцо беруть участь у процесах 
пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов. Л. А. Дзяк. 
В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. -  2-ге вид., розшир, та 
доповн. -Дніпропетровськ : Пороги, 2005. - 2 1 8  с.

3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер, з ісп. В. Й. 
Шовкун]. -  X. : Ранок, 2005 -  96 с.

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 
груд. 2005 р. / Верховна Рада України. -  Офіц. вид. -  К. : 
Парлам. вид-во, 2006. -  207 с. -  (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та 
голов, ред. В. М. Заболотько. -  К. : МНІАЦ мед. статистики : 
Медінформ, 2006. -459 с. -  (Нормативні директивні правові 
документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних 
пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових 
електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. -  Офіц. вид. -  К. : 
ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. -V I, 74 с. 
-  (Нормативний документ Мінпаливенерго України. 
Інструкція).

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 
Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 
7000:2004. -  [Чинний від 2006-01-01 ] . - К. :
Держспоживстандарт України. 2006. -  IV, 231 с. -
(Національний стандарт України).
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Каталоги

Бібліографічні показники

Дисертації

Автореферати дисертацій

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 -  
ДСТУ ISO 6107-9:2004. -  [Чинний від 2005-04-01]. -  К. : 
Держспоживстандарт України, 2006. -  181 с. -  (Національні 
стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та 
лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. 
Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2- 
020:1994, ЮТ) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. -  [Чинний від 
2007-01-01]. -  К. : Держспоживстандарт України. 2007 -- IV. 18 
с. -  (Національний стандарт України).

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Д.]. -  Львов : 
НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006- . -  (Серия "Нормативная база 
предприятия"). Т. 5. -  2007. -  264 с. Т. 6. -  2007. -277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог- 
довідник / [авт,-упоряд. М. Зобків та ін.]. -  Львів : Новий час, 
2003.-  160 с.

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. -  [Суми : Унів. 
кн., 2003]. -  11с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 
Горницкая И. П., Ткачук Л. П. -  Донецк : Лебедь, 2005. -  
228 с.

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації 
кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій 
вченій раді Львівського державного університету фізичної 
культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. -  Львів : Укр. 
технології, 2007. -  74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального 
права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду 
України за 1997-2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., ГІотлань О. 
С]. -  Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. -  11с. — 
(Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... 
доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - 
К., 2005. - 276 с.

1. 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. 
2 0 0 7 .-2 0 , [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування 
макроекономічних показників в системі підтримки прийняття 
рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на 
здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец.
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Авторські свідоцтва

Патенти

Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного видання

05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. 
технології" / Нгуен Ші Данг. -  К., 2007. -  20 с.

1. А. с. 1007970 СССР, МКИЗ В 25 J 15/00. Устройство для 
захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин. 
В. Г. Кемайкин (СССР).-№3360585/25-08; заявл. 23.11.81 ; 
опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38. Н 
04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; 
заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т 
связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, 
Бюл. № 23 (II ч.).

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результата 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.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 
Горовий // Бібліотечний вісник. -  2006. -  № 6. -  С. 14-17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов -  
основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. P. 
Валькман, В. С. Быков, А. ІО. Рыхальский // Системні 
дослідження та інформаційні технології. -  2007. -  № 1. -С . 39- 
61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі 
фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика 
фізичного виховання. -  2007. -  № 5. -  С. 12-14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. 
Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник 
соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. -  
2 0 0 7 .-№  1 . - С .  25-29.

6. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське 
письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з 
новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. -  
Дрогобич, 2007. -  С. 245-291.

7.Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний 
для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. 
Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное 
состояние использования импульсных источников энергии в 
промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 
г. : тезиси докл. -  X., 2007. -  С. 33.

8. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 
цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми 
модернізації міст України : (кінець ХІХ-початок XX ст. / Д. 
ІУІ. Чорний. -  X., 2007. -  Розд. 3. -  С. 137-202.
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Електронні ресурси 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 
[Електронний ресурс] І : навч. посіб. для студ. мед. вузів III— 
IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. 
М. Чуев. -  80 Міп / 700 MB. -  Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. -  
(Бібліотека студента-мєдика) -  1 електрон, опт. диск (СО
КОМ) : 12 см. -  Систем, вимоги: Pentium ; 32 Mb RAW ; 
Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з 
контейнера

2. Розподіл населення найбільш численних національностей 
за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та 
рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. 
перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; 
ред. О. Г. Осауленко. -  К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї 
Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / JI. Й. 
Костенко, А. О. Чекмарьов. А. Г. Бровкін. 1. А. Павлуша // 
Бібліотечний вісник -  2003. -  № 4. -  С. 43. -  Режим доступу 
до журн. : http://www.nbuv.nov.uayarticles/2003/03klinko.htm.
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Додаток Г

К р и тер ії оц ін ю ванн я курсово ї роботи

№
п/п

К ри тер ії
К іл ьк ість

балів

1. Оформлення курсової роботи відповідно до вимог до 10 балів

2.
Структурно-логічна побудова роботи, актуальність та 

новизна, чітко розроблений науковий апарат
до 15 балів

3. 1 розділ (рівень теоретичного дослідження) 5-15 балів

4. 2 розділ (глибина та якість практичного дослідження) 5-15 балів

5. Висновки до 10 балів

6.
Самостійний і творчий підхід до аналізу досліджуваної 

проблеми в теорії та практиці
до 10 балів

7.
Планомірний і систематичний характер роботи студента 

над темою
до 5 балів

8. Своєчасність здачі курсової роботи 5 балів

Захист роботи: до 15 балів

Q
- якість доповіді до 5 балів

- якість відповідей на питання до 5 балів

- якість наочних матеріалів до 5 балів

Разом  (м ак си м ал ьн а  к іл ь к ість  балів): 100
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