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ВСТУП 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове 

дослідження студента, яке виконується з певного курсу або 

з окремих його розділів. Згідно з Положенням про 

організацію навчального процесу у закладах вищої освіти 

України. 

Курсова робота виконується з метою закріплення, 

поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами 

за час навчання, та їх застосування до комплексного 

вирішення конкретного фахового завдання.  

Виконання курсової роботи передбачає вироблення 

навичок самостійної роботи з джерелами й науковою 

літературою, оволодіння методикою досліджень, 

допомагає студентові систематизувати отримані 

теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити 

якість цих знань. Уже ця перша творча спроба дає 

можливість виявити здатність студента самостійно 

осмислити проблему, творчо та критично її дослідити; 

вміння збирати, систематизувати і аналізувати джерела та 

літературу; застосовувати отримані знання при вирішенні 

практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції й 

рекомендації з предмета дослідження.  

 

Розділ 1. Загальні вимоги до виконання курсового 

дослідження 

  

Загальна схема роботи над курсовим дослідженням 

передбачає наявність таких етапів:   

 вибір теми й складання календарного графіка 

роботи;  

 пошук і вивчення джерельної бази, літератури, 

накопичення фактів;  

  складання змісту (плану) роботи, опрацювання 

відібраних матеріалів і написання роботи;  
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 ознайомлення з текстом роботи наукового керівника 

й врахування його зауважень;  

 подання на перевірку науковому керівникові 

остаточно оформленої курсової роботи.  

Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом 

з переліку орієнтовних тем, запропонованих кафедрою. 

Після консультації з науковим керівником попередньо 

вибрана тема дослідження може бути уточнена з 

урахуванням наукових і навчальних інтересів студента. 

Календарний графік написання курсової роботи має 

відповідати встановленим керівником вимогам.   

Пошук і вивчення джерельної бази, літератури, 

накопичення фактів за темою курсової роботи 

передбачає вміння користуватися інформаційнодовідковим 

апаратом, зокрема алфавітними й систематичними 

каталогами бібліотек, матеріалами довідково-

бібліографічних покажчиків. Вивчення літератури 

розпочинається з видань, що рекомендовані до курсу в 

цілому, і поступово розширюється завдяки 

вузькоспеціалізованим науковим джерелам. Необхідною 

складовою опрацювання наукової літератури є складання 

плану, тез, конспектування, створення картотеки 

(бібліографічної, тематичної), що сприяють систематизації 

теоретичного матеріалу. Відібрані факти аналізуються й 

систематизуються відповідно до основних питань обраної 

теми.  

Складання змісту (плану) роботи, опрацювання 

відібраних матеріалів і написання роботи є одним з 

найважливіших етапів у здійсненні курсового 

дослідження. Зміст (план) курсової роботи складається 

студентом самостійно й потім погоджується з науковим 

керівником. Протягом підготовки курсової роботи зміст 

може конкретизуватися відповідно до відібраних фактів. 

Опрацювання відібраних матеріалів допоможе критично 
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оцінити рівень вивченості обраної проблематики, 

визначити пріоритетний напрям у власному дослідженні й 

прогнозувати подальший її розвиток.   

Під час написання курсової роботи слід 

дотримуватися логіки, послідовності, аргументованості 

суджень, точності фактів. Слід уникати надмірного 

цитування, а навпаки, виявляти творчий підхід у викладі 

матеріалу, дотримуючись вимог до мовностилістичного 

супроводження роботи. В основу роботи має бути 

покладено новий матеріал, що містить опис нових фактів, 

явищ і закономірностей, або узагальнення вже відомих 

положень з інших наукових позицій, або в іншому аспекті, 

що й визначає наукову значущість такої роботи.   

Курсову роботу може доповнювати фактичний 

матеріал, що не увійшов в основний текст дослідження, 

поданий у вигляді статистичних даних, порівняльних 

таблиць, малюнків тощо, в додатках.   

Висновки мають відображати основні теоретичні й 

практичні положення й результати дослідження.  

Процес написання курсової роботи має 

контролюватися науковим керівником під час 

передбачених розкладом консультацій. Науковий керівник 

оцінює зміст виконаної курсової роботи як частинами, так і 

в цілому; дає згоду на подання роботи на захист. Студент 

повинний ураховувати всі зауваження наукового керівника 

й подати на перевірку остаточний варіант курсової роботи, 

оформлений згідно з нижчезазначеними вимогами.  

  

Вимоги до структури і змісту  курсової роботи 

Структура курсових робіт складається з таких 

основних елементів:  

1) зміст;  

2) перелік умовних позначень (за необхідністю);  

3) вступ;  
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4) розділи основної частини;  

5) загальні висновки;  

6) бібліографічний список використаної літератури;  

7) додатки (таблиці, схеми, покажчики);  

8) допоміжні покажчики (за необхідністю).  

Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-

35 сторінок, список використаної літератури – не менше 

25 джерел з обов’язковим посиланням на них у тексті. 

Оптимальним вважається такий розподіл дослідницького 

матеріалу: вступ – 2-4 сторінки, основна частина – 20-23 

сторінок, висновки – 2-3 сторінки.   

Зміст подають на початку курсової роботи з 

найменуваннями й номерами усіх складових частин, 

зокрема вступу, розділів, підрозділів,  висновків, додатків, 

списку використаної літератури та ін. (див. додаток 2).  

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, 

скорочень і термінів (за необхідністю). Якщо в курсовій 

роботі вжито специфічну термінологію, скорочення, 

позначення й таке інше, то їх перелік розміщують перед 

вступом окремим списком. Перелік друкують двома 

колонками, у яких зліва за абеткою наводять, наприклад, 

скорочення, справа – їх детальну розшифровку. Спеціальні 

терміни, скорочення, символи, позначення та ін., що 

повторюються менше трьох разів, у переліку не 

зазначають, їх розшифровку наводять у тексті при 

першому згадуванні.  

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми, її 

значущість, обґрунтування необхідності проведення 

дослідження. Він передбачає таку послідовність викладу 

матеріалу: актуальність теми, мета, завдання, об’єкт, 

предмет, методи, наукове й практичне значення, структура 

дослідження.   
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Актуальність теми курсового дослідження 

розглядається в контексті її доцільності для розвитку 

відповідної галузі науки чи виробництва, яке 

обґрунтовують завдяки критичному аналізові й 

порівнянню з вже відомими розв’язаннями проблеми. 

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним, 

кількома реченнями слід висловити головне - сутність 

проблеми або завдання, наприклад, «…Сучасна 

соціокультурна ситуація зумовлює необхідність 

забезпечення якісно нового рівня створення, оброблення, 

збереження й розповсюдження документної інформації в 

суспільстві. Це підвищує актуальність дослідження…., що 

знайшло відбиття на законодавчому рівні [7]….».  

Актуальність теми містить ще й короткий огляд 

літератури, який має продемонструвати рівень 

дослідження теми, що потребує подальшого вирішення. 

Огляд літератури має продемонструвати вміння студента 

працювати зі спеціальною літературою, систематизувати 

джерела, критично їх розглядати, виділяти суттєве, 

оцінювати зроблене раніше іншими дослідниками, 

визначати головне в сучасному стані вивчення теми. 

Наприклад, «…Вагомий внесок у дослідження…належить 

Н.М. Кушнаренко [11], яка докладно визначає …», або 

«…Питанням…присвячено дослідження українських 

учених В. Мартинюка і В. Хомякова [18, 19]…». Матеріали 

такого огляду треба систематизувати в певному логічному 

зв’язку й послідовності. Тому перелік праць та їх 

критичний розгляд не обов’язково подавати в 

хронологічному порядкові. Перераховуючи авторів 

наукових робіт слід дотримуватися правил алфавітного 

порядку прізвищ, наприклад, у працях Н М. Кушнаренко, 

А.А. Соляник, Г М. Швецової-Водки. В огляді називають і 

критично оцінюють публікації, що мають безпосереднє 

відношення до теми курсової роботи.   
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Об’єкт дослідження - це процес або явище, яке 

породжує проблему й обрано для вивчення.   

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта й 

відповідає, головним чином, на питання: яким чином 

вивчається процес або явище.  

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового 

процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. 

В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом 

дослідження. Саме на нього спрямована основна увага 

виконавця, оскільки предмет дослідження визначає тему 

курсової роботи, яка визначається на титульному аркуші 

як її назва.  

Мета дослідження, а також зазначення конкретних 

завдань, які будуть вирішуватися відповідно до 

визначеної мети є наступною логічною складовою вступу. 

Завдання перераховують у вигляді перерахування: 

вивчити..., дослідити…, проаналізувати…, 

охарактеризувати…, встановити..., виявити..., визначити…. 

та ін. Завдання мають відображати зміст розділів або 

підрозділів курсової роботи.   

Методи дослідження. Слід перерахувати методи, які 

використовувалися для досягнення поставленої в роботі 

мети. Методи поділяються на загальнонаукові й 

спеціальні. Загальнонауковими методами є аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, дедукції й індукції, системний 

та ін. До спеціальних методів відносяться: соціологічний 

метод – анкетування, бібліометричний, експеримент тощо. 

Наприклад, для досягнення поставленої мети й 

розв’язання завдань у роботі використовувалися 

загальнонаукові та спеціальні теоретичні й емпіричні 

методи: аналіз наукової літератури за темою 

дослідження, термінологічний, статистичний, 

порівняльного аналізу, синтезу, соціологічний метод 

анкетування.    
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Наукове й практичне значення отриманих 

результатів. У курсовій роботі, яка має теоретичне 

значення, подають відомості про наукове використання 

результатів досліджень або рекомендації щодо їх 

використання, а в курсовій роботі з прикладним значенням 

– висвітлюють результати практичного застосування 

отриманих результатів або рекомендації щодо їх 

використання у вигляді нових способів, технологій, 

методів, методики. У цьому випадку слід коротко 

повідомити про впровадження результатів досліджень із 

зазначенням організацій, у яких їх було реалізовано, а 

також підкреслити значення результатів досліджень для 

певної галузі виробництва, суспільства в цілому та ін. 

Наприклад, наукове й  

практичне значення одержаних результатів 
дослідження полягає в обґрунтуванні рекомендацій 

щодо…,, які можуть використовуватися працівниками... 

під час...»   

Структура курсової роботи. Якщо курсова робота 

має багато розділів, з якими доцільно ознайомитися у 

певній послідовності наводять структуру курсової роботи в 

повному вигляді із зазначенням короткого змісту розділів і 

підрозділів. У скороченому вигляді вона, як правило, має 

такий вигляд: «Структура роботи зумовлена метою й 

завданнями дослідження і складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг роботи – .. сторінок: основний 

текст – .. сторінок, список використаних джерел  – .. 

найменувань (на .. сторінках) та .. додатків (на .. 

сторінках)».  

Основна частина курсової роботи складається з 

розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ 

починають із нової сторінки. Наприкінці кожного розділу 

формулюють висновки із стислим викладенням наведених 
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у розділі наукових і практичних результатів з абзацу. 

Наприклад, «Таким чином (або отже)…..  

Заголовки й зміст розділів основної частини мають 

відповідати темі курсової роботи та стисло, логічно й 

аргументовано розкривати її.   

Основна частина роботи складається з розділів, 

підрозділів, пунктів, підпунктів. Кількість розділів, як 

правило, 2-3.  

Кожний розділ повинен складатися не менш ніж із 

двох підрозділів, які починають з нової сторінки зі слова 

«РОЗДІЛ 1» або 2, 3 (без лапок), яке друкують великими 

літерами симетрично до тексту по центру, після чого 

крапку не ставлять. Потім з нового рядка великими 

літерами друкують назву розділу симетрично до тексту по 

центру, також не ставлячи в кінці крапку. Перенесення слів 

у заголовку розділу не допускається. Заголовки підрозділів 

друкують з абзацу маленькими літерами (перша – велика) 

симетрично до тексту по ширині без крапки в кінці, 

наприклад «1.1. Книга як вид видання: понятійний апарат, 

типологічна характеристика, структура» (без лапок). Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх 

розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного 

відступу по ширині. У кінці заголовка ставиться крапка. 

Пункти нумерують у  межах кожного підрозділу, . Номер 

пункту складається з порядкових номерів розділу, 

підрозділу, пункт «1.3.2.» (другий пункт третього 

підрозділу першого розділу). Підпункти нумерують у 

межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.  

Висновки курсової роботи починають із нової 

сторінки. Вони мають містити основні результати, що 

обумовлені логікою проведення дослідження у формі 

синтезу накопиченої в основній частині наукової 

інформації й співвідносяться із загальною метою й 
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конкретними завданнями дослідження, сформульованими 

у вступі. Як правило, кількість висновків має відповідати 

кількості поставлених завдань дослідження. Заголовок 

«ВИСНОВКИ» (без лапок) друкують великими літерами 

симетрично до тексту по центру й не ставлять крапку в 

кінці. Після цього починають виклад висновків, наприклад, 

таким чином: «У результаті проведеного дослідження ми 

дійшли таких висновків:.». або: «У результаті проведеного 

дослідження визначено, що: …»  

Список використаної літератури – складова 

частина курсової роботи, яку також починають із нової 

сторінки. Заголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ» друкують (без лапок) великими літерами 

симетрично до тексту по центру й не ставлять крапку в 

кінці. До обсягу курсової роботи ця структурна частина не 

входить. Студент зобов’язаний посилатися на всі джерела, 

завдяки яким він отримав окремі результати. Список 

використаних джерел рекомендується розміщувати в 

алфавітному порядкові. Не слід включати до 

бібліографічного списку праці, які не були використані й 

на які немає посилання в тексті курсової роботи.   

Додатки містять матеріали, які переобтяжують текст 

основної частини курсової роботи, але необхідні для 

повноти її сприйняття. До них відносяться: таблиці 

допоміжних цифрових даних, інструкції й методики, 

розроблені в процесі виконання курсової роботи, 

ілюстрації допоміжного характеру тощо.  

  

Розділ 2. Загальні вимоги до оформлення курсової  

роботи 

  

Титульний лист є першою сторінкою курсової роботи 

(див. додаток 1). На наступній сторінці подають зміст 
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роботи (див. додаток 2). Кожну частину починають із нової 

сторінки. Вимоги до тексту й берегів:  

– текст друкують через 1,5 інтервали; – розмір 

шрифту – 14 Times New Roman; – ліве – 30 мм, праве – 

10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;  

Нумерація курсової роботи починається з титульного 

аркуша, однак номер сторінки ставлять, починаючи зі 

вступу, арабськими цифрами в правому верхньому куті 

сторінки.  

Відстань між назвою розділу й текстом повинна 

дорівнювати 3-4 інтервалам. Абзацний відступ повинен 

дорівнювати 12,5 мм.  

Не слід розміщувати назву підрозділу, пункту або 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї 

розміщено тільки один рядок тексту.  

Кожну структурну частину роботи слід починати з 

нової сторінки.  

Заголовки структурних частин курсової роботи 

«ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», 

«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». «ДОДАТКИ» друкують 

великими літерами симетрично до тексту, як уже 

зазначалось, по центру. Заголовки підрозділів – 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного 

відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.   

До загального обсягу курсової роботи не входять 

додатки, список використаних джерел. Але всі сторінки 

зазначених елементів курсової роботи підлягають 

нумерації на загальних засадах арабськими цифрами.   

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, 

карти) і таблиці слід подавати в курсовій роботі після 

тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках 

курсової роботи, включають до загальної нумерації 
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сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.», таблиці – 

«Таблиця» (без лапок) із зазначенням їх номерів та назв, 

наприклад, «Рис. 1.2. Структура……» (другий рисунок 

першого розділу), «Таблиця 1.2. Динаміка….» (друга 

таблиця першого розділу). Номер ілюстрації, її назва й 

пояснювальні підписи розміщують послідовно під 

ілюстрацією.   

Додатки оформлюють як продовження курсової 

роботи за допомогою великих літер української абетки, за 

винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь. Посередині сторінки 

друкується слово «ДОДАТКИ» по центру (без лапок), а на 

наступній сторінці зверху по центру друкується «Додаток 

А» (без лапок). Текст кожного додатка може також бути 

поділений на розділи й підрозділи. У цьому випадку перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) й 

крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – 

підрозділ 3.1 додатка В. Ілюстрації, таблиці і формули, 

розміщені в додатках, нумерують у межах кожного 

додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого 

розділу додатка Д), формула (А. 1) – перша формула 

додатка А.  

  

Загальні правила цитування та посилання на 

використані джерела 

При цьому необхідно дотримуватися загальних вимог 

до цитування й посилання:  

а) кожна цитата обов’язково супроводжується 

посиланням на джерело. При цьому текст цитати 

оформлюється лапками й наводиться в граматичній формі 

джерела цитування, із збереженням особливостей 

авторського написання, а посилання на джерело цитування 

в тексті роботи оформлюється таким чином: 3, c. 125 , де 

3 – номер джерела посилання, 125 – номер сторінки 

наведеної цитати. Номери сторінок, на які дано посилання 
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в курсовій роботі наводяться й тоді, якщо використовують 

матеріали з джерел, які мають велику кількість сторінок;  

б) цитування повинно бути повним, без перекручень 

думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні 

допускається й позначається трьома крапками;  

в) посилання на джерела без цитування в тексті 

курсової роботи оформлюють згідно з їхнім переліком у 

квадратних дужках без зазначення сторінок, наприклад, 

при посиланні на багато джерел – «...висвітлені в працях 

видатних витчизняних учених …. [1-7]», або 2, 12 , на 

одне джерело –  4 ;  

г) посилання на ілюстрації, таблиці або формули, 

використані в дослідженні, вказують відповідно до їхнього 

порядкового номера. Наприклад: «рис. 1.1», «див. табл. 

1.1.»   тощо.  

Допускається наводити посилання у виносках, при 

цьому його оформлення має відповідати бібліографічному 

опису за переліком посилань із зазначенням номера.   

Якщо студент має особисті наукові публікації, слід 

давати посилання на них в основному тексті.  

  

Мовностилістичні особливості оформлення тексту 

курсової роботи 

Текст у курсовій роботі має бути викладеним у 

науковому стилі. Науковий стиль характеризують такі 

складові: змістовна логічність, цілісність, об’єктивність, 

лаконічність, ясність, зрозумілість, завершеність, 

доказовість суджень. Науковий стиль також передбачає 

вживання в тексті наукової термінології. Текст 

викладається від третьої особи, наприклад: вважаємо, на 

нашу думку. Найважливішими засобами логічного зв’язку 

є спеціальні функціонально-синтаксичні конструкції, що 

вказують послідовність розвитку думки. Наприклад, для 

відображення причиннонаслідкових зв’язків слід 
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використовувати такі вислови: тому; відповідно до чого; 

внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; крім цього та ін. 

Вислови перш ніж вказати на; слід розглянути та ін. слід 

застосовувати для переходу до іншої думки. Висновки, як 

правило, починаються з таких зворотів: таким чином; 

отже; проведене дослідження дозволило дійти таких 

висновків; вищесказане дозволяє констатувати, що…; 

дослідження засвідчило, що; узагальнюючи, слід визначити 

та ін.  

Характерними для наукового стилю є речення з 

чіткими синтаксичними зв’язками, наприклад: відповідно 

до; згідно з; у результаті; зважаючи на…; порівняно 

з…та ін.  

Обов’язковою вимогою об’єктивності викладу 

матеріалу є джерело, на яке посилається студент. У цьому 

випадку слід вживати такі слова й словосполучення як: на 

думку…; за такими даними та ін.  

Науковий стиль передбачає також широке 

використання пасивних конструкцій, наприклад: з’ясовано 

необхідні умови; розглянуто; проаналізовано, 

обґрунтовано та ін.  

 

 

Розділ 3.  Захист курсових робіт 

 

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у 

складі двох – трьох викладачів кафедри за участю 

керівника роботи і студента.  

Захист починається виступом студента (у межах 5-10 

хвилин), в якому він дає загальну характеристику праці й 

висвітлює її основний зміст, а згодом відповідає на 

питання комісії, що стосуються теми курсової роботи. По 

закінченні захисту голова або один із членів комісії 
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зачитує відгук рецензента, після чого відбувається 

обговорення з приводу оцінки за роботу.  

Оцінювання курсової роботи визначається за такими 

критеріями:   

1) відповідність змісту обраній темі;   

2) наявність глибоко продуманої в усіх її складових 

частинах програми дослідження;   

3) ґрунтовність, повнота і критичність аналізу літератури 

з проблеми дослідження;   

4) успішність виконання дослідного завдання, глибина 

аналізу зібраного фактичного матеріалу;   

5) літературне, технічне й естетичне оформлення роботи; 

6) вчасність подання роботи на рецензування.  

Оцінка «відмінно» виставляється в тому разі, якщо 

зміст відповідає темі дослідження, робота містить добре 

продуману й правильно оформлену програму дослідження 

та ґрунтовний, критичний аналіз наукової літератури з 

відповідної проблеми, теоретичний матеріал органічно 

сполучений з практичним, судження студента 

відзначаються оригінальністю, студент продемонстрував 

високий рівень самостійності під час виконання курсової 

роботи, яка грамотно написана, охайно оформлена та 

вчасно подана науковому керівникові.  

Оцінка «добре» ставиться за наявності незначних 

недоліків – недостатньо точних висновків, поодиноких 

випадків порушення логіки викладу, вимог стилю, 

перевантаженості цитатами, огріхами в оформленні.  

За наявності значних недоліків – неправильно 

розроблено програму дослідження, тему проаналізовано 

поверхово, не витримано вимоги до оформлення роботи 

тощо – виставляється оцінка «задовільно».  

Якщо курсова робота не відповідає встановленим 

вимогам, ставиться оцінка «незадовільно».  
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 Якщо на захисті курсова робота оцінена «незадовільно», 

комісія вирішує, чи можна подати роботу на повторний 

захист із доопрацюванням, чи студент зобов’язаний 

опрацювати нову тему, запропоновану відповідною 

кафедрою. Термін повторного захисту роботи визначає 

дирекція Факультету, але не пізніше терміну, 

встановленого ректоратом на ліквідацію академічної 

заборгованості.  

  

Загальні критерії оцінювання курсової роботи: 
• повнота;  

• об’єктивність, адекватність відображення існуючих 

точок зору та їх представлення;  

• змістовність;  

• наукова обґрунтованість, повнота і зрозумілість 

положень і висновків;  

• індивідуальна форма виконання;  

  

Захист курсових робіт відбувається публічно перед 

студентами групи, організовується захист викладачем 

згідно розкладу кафедри, по якій виконувалася робота. 

Згідно затвердженого на засіданні кафедри графіку.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності  

Оцінка ECTS  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100  А  відмінно      

  

зараховано  82-89  В  добре   
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74-81  С  

64-73  D  

задовільно   
60-63  Е   

35-59  FX  незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю  

повторного 

складання  

0-34  F  незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим  

повторним 

вивченням  

дисципліни  

   

 

Розділ 4. Загальні правила та вимоги до публікацій 

  

Список використаних джерел рекомендується 

розміщувати в алфавітному порядкові або в порядку 

згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. 

Якщо список розміщують в алфавітному порядкові, 

джерела іноземною мовою розміщують за алфавітом після 

їхнього переліку українською й російською мовами.  

 

Зразок оформлення бібліографічного опису 

(ДСТУ 8302:2015 з урахуванням змін): 

одного автора:  

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової 

трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 

375 с. 

Грошевий Ю. М. Вибрані праці / упоряд.: О. В. Капліна, В. 

І. Маринів. Харків : Право, 2011. 656 с. 
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двох (трьох) авторів: 

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління 

персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. 

Київ, 2005. 308 с. 

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. 

Підприємництво у сільській місцевості : довідник. 

Житомир, 2013. 321 с. 

 

чотирьох і більше авторів: 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 

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

Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с. 

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 

2013. 172 с. 

Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с.  

Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 

2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 

Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., 

Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : 

навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с. 

Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів 

/ Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського. 

Київ, 2008. 124 с. 

 

статті з продовжуючих та періодичних видань: 

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного 

розвитку підприємництва в аграрній сфері. Вісник 
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Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34. 

Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження 

статичного деформування складених циліндричних 

оболонок за допомогою матриць типу Гріна. Вісник 

Запорізького національного університету. Фізико-

математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 

 

матеріалів конференцій (тези, доповіді): 

Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ 

століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-

1933 років: втрати української нації : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. 

С. 133–136. 

Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про 

бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима 

молодих вчених : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 134–

137. 

Кононенко Н. Методология толерантности в системе 

общественных отношений. Формирование толерантного 

сознания в обществе : материалы VII междунар. 

антитеррорист. форума (Братислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 

2011. С. 145–150. 

Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як 

засіб формування медіакультури читачів науково-

популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в 

Україні та світі : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 
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періодичного видання (журналу, газети): 

Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних 

прав людини і громадянина та його гарантії. Часопис 

Київського університету права. 2007. № 4. С. 88–92. 

Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма 

адміністративного права: ґенеза і поняття. Право України. 

2017. № 5. С. 71–79. 

Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий 

кур’єр. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 

Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: 

аналіз вітчизняного і міжнародного законодавства. 

Юридичний вісник України. 2017. 20-26 жовт. (№ 42). 

С. 14–15. 

Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic 

structure of 2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with 

experiment. Semiconductor Physics Quantum Electronics & 

Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–108. 

 

 

 

довідкове видання: 

Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий 

енциклопедичний юридичний словник / ред. 

Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673. 

Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. 

Адміністративне право України : словник термінів / за 

ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–

55. 

Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 

2003. Т. 5. С. 699. 
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автореферати дисертацій: 

Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земельним 

законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 

Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: 

сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. 

дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в 

Україні та конституційно-правовий механізм його 

реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. 

Маріуполь, 2015. 20 с. 

 

дисертації: 

Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному 

Приазов’ї (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. 

наук : 07.00.01 / Запорізький національний університет. 

Запоріжжя, 2016. 301 с. 

Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного 

типу для дослідження статичного деформування складених 

тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 

150 с. 

Вініченко О. М. Система динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку промислового 

підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 

2017. 424 с. 

 

електронні ресурси: 

Влада очима історії : фотовиставка. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galler

yId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017). 
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Шарая А. А. Принципи державної служби за 

законодавством України. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: 

http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 

Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація 

наукової системи України протягом 90-х років ХХ 

століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 

2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: 

https://doi.org/10.15407/scin12.06.006 . 

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна 

політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 

281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата 

звернення: 10.11. 2017). 

 

частина видання, книги: 

Баймуратов М. А. Имплементация норм международного 

права и роль Конституционного Суда Украины в 

толковании международных договоров / М. А. Баймуратов. 

Михайло Баймуратов: право як буття вченого : зб. наук. 

пр. до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упоряд. та відп. 

ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493. 

Гетьман А. П. Екологічна політика держави: 

конституційно-правовий аспект. Тридцать лет с 

экологическим правом : избранные труды. Харьков, 2013. 

С. 205–212. 

Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та 

адміністративна деліктність. Адміністративне право 

України : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 

2009. С. 195–197. 

 

 

http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf
https://doi.org/10.15407/scin12.06.006
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законодавчі та нормативні документи: 

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. 

Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 

Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 

р. № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 

48-49. Ст. 536. 

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-

VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата 

звернення: 15.11.2017). 

Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. 

Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543. 

Про Концепцію вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України 

на 2017-2020 роки : Указ Президента України від 

21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур’єр. 2017. 23 лют. 

(№ 35). С. 10. 

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ 

Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. 

Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141. 

Інструкція щодо заповнення особової картки державного 

службовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань 

Держ. служби від 05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 

2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16. 

 

архівні документи: 

Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я 

Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації 

Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об’єднань 

України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71. 

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної 

Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. 

органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. 

Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 

Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. 

В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

 

стандарти: 

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у 

журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. 

Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація). 

ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. 

Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. 

Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 

с. 

ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 

правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну 

ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : 

Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та 

документація). 

 

каталоги: 

Горницкая И. П. Каталог растений для работ по 

фитодизайну / Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк : 

Лебедь, 2005. 228 с. 
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Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, 

О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с. 

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-

довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. 

облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 

160 с. 

 

бібліографічні покажчики: 

Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності : 

бібліогр. покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за 

вип. Н. М. Чала ; Запорізький національний університет. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 60 с. 

Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. 

Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. 

(Українська біобібліографія ; ч. 10). 

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича в незалежній Україні : бібліогр. 

покажч. / уклад.: Н. М. Загородна та ін.; наук. ред. 

Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : 

Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 

140-річчя від дня заснування). 

Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології 

(1992-2002) / ред. О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 

с. 

Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні 

бібліографічні покажчики (1856-2013). Київ : Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. 

(Джерела української біографістики ; вип. 3). 
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частина видання (продовжуваного видання): 

Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному 

законодавстві України: реалії та перспективи 

формулювання їх застосування. Вісник Запорізького 

національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 

2017. № 1. С. 36–46. 

Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження 

статичного деформування складених циліндричних 

оболонок за допомогою матриць типу Гріна. Вісник 

Запорізького національного університету. Фізико-

математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 

 

багатотомні видання: 

Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та 

ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 

Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 

А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; 

Мелитополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. 

Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 

Новицкий О. М.  Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: 

Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. 

Н. Г. Мозговая. Киев ; Мелитополь: НПУ им. М. 

Драгоманова ; МГПУ  

им. Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1. 382 с. 

 

без автора: 

25 років економічному факультету: історія та сьогодення 

(1991-2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 
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Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; 

уклад. Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 

Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: 

С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 

306 с. 

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу 

України / за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 

176 с. 

Службове право: витоки, сучасність та перспективи 

розвитку / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. 

Запоріжжя, 2017. 328 с. 

Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження 

актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. 

Харків : Право, 2016. 488 с. 

Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за 

заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 

2015. 352 с. 

 

сторінки з веб-сайтів: 

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? 

Екологія життя: веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua 

(дата звернення: 12.10.2017). 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Розвиток документно-інформаційних комунікацій: 

сучасний стан і перспективи.  

2. Основні поняття теорії соціальних комунікацій.  

3. Формування теорії документальних комунікацій.  

4. Документальні комунікації як складова соціальних 

комунікацій.  

http://www.eco-live.com.ua/
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5. Вплив комунікаційних процесів на розвиток 

суспільства.  

6. Міжнародна стратегія у сфері документно-

інформаційних комунікацій.  

7. Роль ЮНЕСКО в організації комунікаційної 

стратегії.  

8. Діяльність міжнародних організацій у галузі 

комунікацій.  

9. Вплив комунікаційних технологій на внутрішню і 

зовнішню політику держави.  

10. Основні види комунікацій, засоби їх забезпечення.  

11. Характеристика основних видів комунікаційних 

каналів.  

12. Роль документальних комунікацій у забезпеченні 

розвитку суспільства.  

13. Перспективи використання каналів електронної 

комунікації в контексті суспільних процесів.  

14. Роль комунікаційних процесів у розвитку науково-

інфор-маційної діяльності.  

15. Комунікаційні процеси, їх роль у розвитку 

сучасної науки.  

16. Практика обміну науковою інформацією в умовах 

інформатизації суспільства.  

17. Характеристика використання інформаційного 

ресурсу мережі Інтернет у системі документно-

інформаційних комунікацій.  

18. Формування масиву та обробка наукової 

інформації як основа організації наукової комунікації.  

19. Характеристика основних видів наукової 

інформації.  

20. Шляхи формування ресурсів наукової інформації, 

системи її використання.  

21. Науковий документ як основа комунікаційного 

процесу в науці.  
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22. Роль електронних видань у розвитку документно-

інформа-ційних комунікацій.  

23. Електронні видання у структурі сучасної 

інформаційної установи.  

24. Книга як джерело інформації та засіб комунікації.  

25. Роль документа в системі соціальних комунікацій.  

26. Роль мережі Інтернет у розвитку системи 

комунікацій.  

27. Періодичні видання в системі документальних 

комунікацій.  

28. Система професійних комунікацій у 

документознавстві.  

29. Бібліотека як джерело інформації та засіб 

комунікації.  

30. Архів у системі документальних комунікацій.  

31. Організація комунікаційних процесів у 

менеджменті.  

32. Організація комунікаційної діяльності фірми.  

33. Форми та методи співпраці фірми з мас-медіа в 

розвитку її комунікаційної політики.  

34. Сучасна практика організації ділових комунікацій.  

35. Перспективи розвитку засобів комунікацій.  

36. Характеристика основних тенденцій розвитку 

документно-інформаційних комунікацій.  

37. Розвиток документно-інформаційних комунікацій у 

контексті формування світового інформаційного простору.  
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Рекомендована література до курсу 

 

Основна 

1. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та 

визначення. ДСТУ 2392-94. Вперше. Введ. 01.01.95. Вид. 

офіційне. К. : Держстандарт України, 1994. 53 с. 

2. Осовська Г. В. Комуникації у менеджменті. К. : Кондор, 

2008. 218 с. 

3. Парафійник, Н. І. Документно-інформаційні комунікації. 

Х. : Нац. аерокосм. ун-т " Харк. авіац. ін.-т", 2010. Ч. I. 

57 с. 

4. Парафійник Н. І. Документно-інформаційні комунікації. 

Х. : Нац. аерокосм. ун-т " Харк. авіац. ін.-т", 2011. Ч. II. 

52 с. 

5. Соколов А. В. Общая теория социальной 

коммуникаций : учеб. пособие. СПб. : Изд-во 

Михайлова В. А., 2002. 495 с. 

6. Соляник, А. А. Документнi потоки та масиви: посіб. для 

навч. закл. культури і мистецтв. Х. : ХДАК, 2000. 111с. 

 

Допоміжна 
1.     Дригайло, В. Г. Провідні бібліотеки України: довід. 

К. : Шмельов, 2006. 152 с. 

1. Ніколас Д. Оцінка інформаційних потреб: методи і 

технології. К. : Брит. Рада, 1996. 76 с. 

2. Сєдих В. В Бібліотечні каталоги як інформаційно-

пошукові системи : навч. посіб. Х. : ХДАК., 2003. 192 с. 

3. Швецова-Водка Г. М.  Типологія документа : навч. 

посібник для студ. ін.-тів культури. К. : Кн. палата 

України, 1998. 80 с. 

4. Швецова-Водка, Г. М.  Документ і книга в системі 

соціальних комунікацій. Рівне : Рівен. держ. ун-т, 2001. 

437 с. 



 

33 

 

5. Яковенко В. Я. Інформаційні ресурси : навч. посіб. 

Донецьк : Дон НУ, 2005. 202 с. 

 

Періодичні видання 

1. Электронная коммуникация 

2. Вісник Національної Академії Державного 

управління при Президентові України. 

3. Економіка та держава. 

4. Регіональна економіка. 

5. Фінанси України. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. http://www.kmu.gov.ua/  – Кабінет Міністрів України. 

 2. http://www.libr.rv.ua/  – Рівненська державна обласна 

бібліотека.  

3. http://www.library.snu.edu.ua/  – Наукова бібліотека.  

4. http://www.nbuv.gov.ua/  – Національна бібліотека ім. В.І. 

Вернадського  

5. http://www.rada.kiev.ua/  – Законодавство України.  

6. http://www.rstu.rv.ua/book.html/  – Бібліотека НУВГП.  

7. http://www.ukrstat.gov.ua/  – Державний комітет 

статистики України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://www.library.snu.edu.ua/
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Додаток А 

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи 

  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА  ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Навчально-науковий економіки та менеджменту  

Кафедра державного управління, документознавства та 
інформаційної діяльності 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни «Документно-інформаційні комунікації» 

 

на тему    

 

 

Виконав: студент____курсу,  

групи ____ 

спеціальності 281 «Публічне  

управління та адміністрування» 

__________________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

Керівник  _________________ 

                   (прізвище та ініціали) 

 

 

Рівне-20__ р. 
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Додаток Б 

Тема: ТРАНСФОРМАЦІЯ КНИГИ В СУЧАСНІЙ 

ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

  

Зразок оформлення ЗМІСТУ  
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