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ВСТУП 

 

Курсова робота є самостійною, науковою, теоретично-

практичною, навчально-дослідною роботою студента, що завершує 

вивчення основних дисциплін, передбачених навчальним планом. В 

процесі її виконанні повинні бути використані і продемонстровані 

знання, вміння та навички, отримані за час вивчення дисциплін з циклу 

професійної підготовки. Згідно з Положенням про організацію  

навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова 

робота виконується з метою закріплення, поглиблення і 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, допомагає 

студентові систематизувати отримані теоретичні знання та набути 

практичних вмінь, що 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.  

Тематика курсових робіт затверджується на засіданні кафедри. 

Виконання курсових робіт визначається навчальним планом підготовки 

фахівців.  

Захист курсових робіт відбувається в присутності комісії, склад 

якої визначається на засіданні кафедри, згідно затвердженого графіку.  

Типова структура курсової роботи має бути такою: титульний 

аркуш, план-проспект, анотація, зміст, перелік умовних позначень (при 

необхідності), вступ, 2 – 3 розділи, що розкривають зміст проблеми та 

описують результати теоретичного дослідження і практичного завдання, 

висновки, список використаної літератури, додатки.  
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РОЗДІЛ І. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Виконання курсової роботи відбувається відповідно до графіка, 

що затверджений кафедрою.  

Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні 

етапи: підготовчий; етап роботи над змістом; заключний етап.  

Підготовчий етап починається з вибору теми курсової роботи, її 

осмислення та обґрунтування (Додаток А). Перевага надається темі, при 

розробці якої студент може виявити особисті творчі здібності та 

ініціативу. При виборі теми слід врахувати перш за все актуальність 

дослідження (як наукову, так і суспільну). Наукову актуальність 

визначають ступінь опрацювання вченими даної теми, наявність 

дискусій з висвітлюваних питань, продуктивність тих методологічних 

засад, на яких велась її розробка. Суспільна актуальність пов’язана з 

можливістю використання практичного досвіду в сучасних умовах для 

вирішення певних завдань. Серед факторів, які впливають на хід 

опрацювання теми і мають зумовити її вибір, – наявність відповідної 

джерельної бази (досліджень, науково-методичних публікацій, 

статистичних матеріалів тощо).   

При визначенні об’єкта, предмета і мети дослідження необхідно 

зважати на те, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні 

зв’язки. Об’єкт дослідження – це частина об’єктивної реальності, яка 

на даному етапі стає предметом практичної і теоретичної діяльності 

людини як соціальної істоти (суб’єкта). Предмет дослідження є таким 

його елементом, який включає сукупність властивостей і відношення 
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об’єкта, опосередкованих людиною (суб’єктом) у процесі дослідження з 

певною метою в конкретних умовах.   

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом 

дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його 

досягнення. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання 

позитивний результат, який формується двоступенево: перша частина у 

вигляді суспільної корисності; друга у вигляді конкретної користі, 

віднесеної до основного предмета дослідження. Поставлена мета 

дослідження дозволяє визначити завдання дослідження.  

Робота над змістом курсової роботи починається з вивчення та 

конспектування літератури з теми курсової роботи. Вивчення 

літератури треба починати з праць, де проблема відображається в 

цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Конспектуючи 

матеріали слід постійно пам’ятати тему курсової роботи, щоб 

виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Після 

конспектування матеріалу необхідно перечитати його знову, щоб 

склалося цілісне уявлення про предмет вивчення.  

Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому 

починаючи працювати над розділом, треба визначити його головну 

ідею, а також тези кожного підрозділу. Щодо кожного розділу роботи 

необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до 

всієї роботи в цілому.  

Заключний етап роботи над курсовою роботою. На цьому етапі 

передбачається написання студентом вступу та висновків до курсової 

роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування тексту, 

його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, 

підготовка роботи до захисту.  
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Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина 

курсової роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що 

вивчається, її практична значущість; визначаються об’єкт, предмет, 

мета і завдання дослідження; розкривається структура роботи, її 

основний зміст. Обов’язковою частиною вступу є аналіз 

досліджуваності проблеми, який має бути систематизованим з точки 

зору теоретичного і практичного значення роботи, їх значущості, 

переваг та недоліків проаналізованих праць.  

Логічним завершенням курсової роботи є висновки. Головна їх 

мета – висвітлення результатів виконання поставлених завдань. 

Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень.  

Список використаної літератури повинен містити 

бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи 

над темою. Завершуючи написання курсової роботи, необхідно 

систематизувати ілюстративний матеріал. Ілюстрації можна подавати у 

тексті, або оформляти у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати 

алфавітну нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту. 

Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію 

сторінок основного тексту роботи.  
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СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ОБСЯГ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ 
 

1. Титульний лист – 1 сторінка (Додаток Б). 

2. План-проспект (Додаток В). 

3. Анотація (Додаток Г). 

4. Перелік умовних позначень (за необхідності). 

5. Зміст – 1 сторінка (Додаток Г). 

6. Вступ – 2–3 сторінки. 

7. Основна частина – 20–30 сторінок.  

8. Висновки – 1–2 сторінки. 

9. Список використаної літератури(Додаток Д). 

10. Додатки. 

 

Титульний лист 

На титульному листі повинні бути зазначені:  

− назва вищого навчального закладу;  

− назва факультету та кафедри, де виконувалася робота; 

− тема курсової роботи; 

− назва групи та спеціальності; 

− прізвище, ім’я та по-батькові автора роботи (повністю); 

− прізвище, ініціали, посада і вчений ступінь керівника;  

− місто і рік виконання роботи. 

 

Анотація 

Обсяг анотації – до однієї сторінки. Анотація покликана стисло 

розкрити зміст курсової роботи і повинна містити тільки інформацію, 
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яка є в цьому дослідженні. Анотації, як правило, містять речення з 

таким набором присудків: аналізується, доводиться, вказується, 

виявляється, визначається, розглядається, досліджується, описується; 

або речення з відповідними їм дієприкметниками, наприклад, 

досліджено, подано, описано і т. ін.. Літературні посилання, таблиці та 

формули в анотації не подаються. 

Анотації складаються за формою, яка містить такі структурні 

одиниці: 

1. Прізвище та ініціали студента; 

2. Назва курсової роботи, вид роботи; 

3. Спеціальність (шифр, назва); 

4. Назва навчального закладу; 

5. Місто, рік; 

6. Основні ідеї, результати та висновки курсової роботи. 

У викладі основних результатів студент дає чітку характеристику 

 дослідження, стисло і логічно викладає сутність своїх наукових 

пошуків, тобто вказує, що було проаналізовано, зроблено, встановлено.  

Після анотації наводять ключові слова. Ключовим словом 

називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з 

точки зору інформаційного пошуку несе змістове навантаження. 

Сукупність ключових слів повинна відображати основний зміст роботи. 

Загальна кількість ключових слів не повинна бути меншою трьох і 

більша десяти. 

Зміст 

Служить для забезпечення швидкого пошуку потрібної інформації 

й повинен включати назви складових частин курсової роботи з 

обов’язковим зазначенням номерів сторінок. 
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Вступ 

Вступ повинен бути чітким і зваженим (2-3 сторінки). Його не слід 

перевантажувати загальними фразами.  

У вступі: 

− обґрунтовується вибір теми роботи, описується актуальність 

і суть досліджуваної проблеми;  

−  аналіз дослідженості проблеми; 

− визначаються об’єкт і предмет курсової роботи; 

− формулюються мета й завдання роботи;  

− формулюється теоретичне та практичне значення курсової 

роботи; 

− дається коротка довідка про структуру роботи.  

Актуальність теми дослідження – це обґрунтування проблеми 

дослідження з точки зору її соціальної та наукової значущості в даний 

час. Актуальність в цілому слід оцінювати з точки зору тієї 

концептуальної установки, якої дотримується автор роботи. 

Актуальність включає в себе опис проблемної ситуації та її значимість. 

Об’єкт і предмет дослідження завжди представлені в самій темі 

курсової роботи.  

Об’єктом дослідження виступає те, що досліджується. 

Наприклад, у темі «Проектування інформаційної системи обліку 

успішності студентів», об'єктом дослідження є:інформаційна система 

обліку успішності студентів. 

Предмет дослідження –це та сторона, аспект чи точка зору, з якої 

дослідник пізнає цілісний об’єкт, виділяючи при цьому головні, 

найбільш суттєві (з точки зору дослідника) його ознаки. Предмет 

включає в себе ті сторони та властивості об’єкта, які максимально 
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відтворюють сутність проблеми, тобто фіксує певні аспекти, зв’язки та 

сторони об’єкта, що розкриваються в процесі пошукової роботи.  

Наприклад, у наведеній вище темі, предметом дослідження є: 

методи та засоби організації бази даних, яка забезпечує функціонування 

автоматизованої інформаційної системи для оперативного обліку 

успішності студентів.  

Мета роботи зазвичай тісно переплітається з назвою роботи і 

повинна чітко вказувати, що саме вирішується. Слід пам’ятати, що 

цілей не може бути декілька (як, наприклад, завдань). Мета завжди 

націлена на кінцевий результат. 

Наприклад, у запропонованій для «наочності» темі, мета може 

бути сформульована як: «розкриття методики створення 

інформаційної системи, що забезпечує оперативний облік успішності 

студентів».  

Завдання розкривають конкретні кроки, за яких досягається мета 

курсової роботи. Це по суті алгоритм досягнення мети. На основі 

сформульованих завдань вибудовується структура самої роботи, що 

логічно відображається у пунктах змісту. Тобто, завдання роботи 

повинні бути безпосередньо пов’язані та корелювати зі змістом.  

Наприклад, завданнями вищенаведеної курсової роботи можуть 

бути наступні: 

1. Охарактеризувати вимоги до автоматизованих інформаційних 

систем обліку успішності засвоєння знань. 

2. Обгрунтувати вибір програмного середовища для реалізації 

інформаційної системи обліку успішності. 

3. Розробити базу даних для автоматизованої системи, що 

забезпечує зберігання та оперативний аналіз даних щодо 

успішності засвоєння навчального матеріалу. 
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Теоретичне і практичне значення курсової роботи полягає у 

розкритті рекомендацій щодо наукового використання і практичного 

застосування одержаних результатів дослідження, тобто формулюють 

вагомість отриманих даних для науки і стосовно практичного 

застосування. Наприклад, це значення може полягати у використанні 

наукових розробок у навчальному процесі, зокрема, під час проведення 

лекційних і практичних занять, у роботі над навчальними проектами. 

Коротка довідка про структуру роботи є обов’язковою 

інформаційною частиною вступу: останнім абзацом у цій частині 

роботи повинен бути наступний текст: «Робота складається із вступу, 

двох (трьох) розділів, висновків, списку використаної літератури й 

додатків. Загальний обсяг роботи  складає … сторінок, кількість 

рисунків – …, таблиць – … . Список літератури містить ….. 

найменувань.». 

 

Розділи або основна частина 

Основна частина присвячена розкриттю, деталізації, доказу, 

аргументації основних положень роботи. Висвітлюється процес 

дослідження, дається аналіз та узагальнення отриманих результатів, 

їхня інтерпретація та пояснення. Ця частина курсової роботи 

складається з розділів, підрозділів. Кожен розділ починають з нової 

сторінки.  

Зміст розділів – послідовність викладу інформації диктується 

логікою проведеної роботи. Головне, щоб текст розділу  відповідав його 

назві, а також розкривав поставлені завдання. 

Всі розділи роботи повинні бути пов’язані між собою. Тому 

особливу увагу потрібно звертати на логічні переходи від одного 

розділу до другого і всередині розділу від питання до питання. Всі 
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частини роботи повинні бути зв’язані між собою, доповнювати й 

поглиблювати одна одну.  

Наприкінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим 

викладенням наведених у розділі результатів. 

 

Висновки 

Висновки – це підсумкове викладення основного, 

концептуального змісту роботи, стисле формулювання найважливіших 

результатів виконання поставлених завдань курсової роботи. 

Найзручніше формулювати висновки у відповідності з 

поставленими завданнями курсової роботи. Таким чином, висновків 

повинно бути не менше, ніж завдань (по одному завданню можна 

одержати декілька висновків). Висновки повинні бути чіткими, 

однозначними й органічно випливати зі структури роботи.  

 

Список використаних джерел і літератури 

Список використаних джерел і літератури формується за 

алфавітом згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.  

 

Додатки 

Цей елемент структури роботи не є обов’язковим. Їх завдання –  

документально підтвердити наведені в роботі дані, навести приклади, 

дати зразки тощо. Додатки доцільно вводити, коли автор використовує 

відносно велику кількість громіздких таблиць, графіків, статистичного, 

довідкового та ін. матеріалу. У тексті роботи повинно бути посилання 

на інформацію, яка включена в додатки.  
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 
 

Курсова робота друкується в одному екземплярі. Обсяг завершеної 

курсової роботи 30-35 сторінок. Титульний лист, список джерел та 

додатки в цей розрахунок не входять. 

Робота повинна бути оформлена акуратно, з дотриманням низки 

вимог: 

− текст розміщується на одній стороні білого паперу 

стандартного формату (А4); 

− шрифт – TimesNewRoman, розмір – 14; 

− міжрядковий інтервал – 1,5; 

− поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см;  

− щільність тексту рівномірна, без ущільнень та розрідження.  

− відступ першого рядка абзацу – 1,25. 

− нумерація сторінок наскрізна: перша – титульний аркуш, 

друга – зміст і т.д. Номери сторінок проставляються арабськими 

цифрами вгорі в правому куті сторінки без крапки в кінці. На 

титульному аркуші та змісті номери сторінок не ставляться (але 

рахуються). Бібліографія та додатки включаються в наскрізну 

нумерацію; 

− кожен розділ починають з нової сторінки. Назву розділу 

розміщуюють по центру рядка, регістр – “всі прописні”, не 

підкреслюючи та без крапки в кінці; 

− структурні частини роботи починаються з нової 

сторінки:(ЗМІСТ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ). 

Заголовки друкують великими літерами симетрично до тексту. 
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− заголовки підрозділів слід починати з абзацного відступу і 

друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці; 

− не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а 

також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї 

розміщено тільки один рядок тексту; 

− відстань між підрозділами, між заголовком і текстом має 

становити 1 рядок;  

− розділи роботи повинні позначатися римськими цифрами, 

наприклад, І, ІІ, ІІІ і т.д.; 

− підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах 

кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і 

порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера 

підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2; 

− нумерація сторінок проставляється у правому нижньому куті 

сторінки без крапки в кінці арабськими цифрами.  

Якщо в роботі зустрічаються рисунки, креслення, схеми, таблиці, 

їх потрібно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці.  

Ілюстрації позначають словом Рисунок і нумерують послідовно в 

межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад, для другого рисунку першого розділу: 

 

Рисунок 1.2. – Емблема інженерно-педагогічного факультету 
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Номер ілюстрації і назву розміщують послідовно під ілюстрацією. 

В тексті роботи посилання на рисунок скорочується, (наприклад – 

рис. 1.2). 

Кожна таблиця повинна бути пронумерована в рамках розділу, де 

вона згадується та мати назву. Слово «Таблиця», з відповідним 

номером, пишеться справа вгорі таблиці. Рядком нижче, по-центру, 

пишеться її назва.  

Приклад: 

Таблиця 1 

Назва таблиці 

Номер Назва Сума 

   

 

Формули і рівняння треба виділяти з тексту вільними рядками та 

позначати певним номером, написаним у дужках. 

Наприклад: 

Кoефіцієнт повнoти засвоєння змісту понять розраховується за 

формулою [16]: 

      (1.1) 

де – кoефіцієнт повнoти засвоєння змісту понять; 

ni – кількість oзнак, засвoєних i-м учнем;  

n – кількість oзнак пoняття, які на момент повинні бути засвoєні;  

N – кількість учнів, які викoнували робoту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба 

наводити безпосередньо під формулою у послідовності, наведеній у 
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формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба 

подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова 

«де» без двокрапки. 

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається 

з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими 

ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правої межі аркуша на 

рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша 

формула третього розділу). Посилання в тексті на формули вказують 

порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі 

(3.1)». 

Додатки подають після списку використаних джерел, розміщуючи 

їх у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожен додаток 

повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, 

надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично 

відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої друкується слово "Додаток ..." і велика літера, 

що позначає додаток.Додатки слід позначати послідовно великими 

літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

Наприклад: Додаток А, додаток Б і т. д.  

При написанні роботи потрібно давати посилання на літературні 

джерела, з яких запозичені матеріали. Оформлення посилання в тексті: 

[3, с. 63] – означає, що цитата запозичена із 63 сторінки 3 джерела в 

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

23] (вказуються порядкові номери у списку джерел). В окремих 

випадках, коли номер сторінки вказати неможливо, скажімо в Інтернет-

публікації, то посилання оформляється так:  [23], де 23 – номер джерела 

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

мільярди) зручніше писати у вигляді поєднання цифр із скороченням, 

наприклад, 6 тис., 12 млн., 14 млрд.Знак №, §, %у тексті може стояти 

тільки біля цифри. Якщо такий знак застосований без поєднання з 

числом у цифровій формі, то його замінюють словом. 

Завершується оформлення курсової роботи брошуруванням у 

спеціальні папки або за допомогою папок-скорозшивачів, використання 

файлів не припускається. 
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ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 
 

Захист курсових робіт відбувається в присутності комісії, склад 

якої визначається на засіданні кафедри, згідно затвердженого графіку. 

Готова, належним чином оформлена курсова робота подається на 

кафедру не пізніше ніж за тиждень до її захисту. 

При підготовці тексту виступу та презентації слід планувати її на 

10-15 слайдів. В основі виступу повинні бути актуальність обраної 

теми, об’єкт, предмет дослідження, мета, завдання та результати їх 

виконання. 

Після заслуховування доповіді (до 7 хвилин) відводиться певний 

час на запитання з боку комісії та аудиторії. Відповіді автора повинні 

бути чіткими та аргументованими. 

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками згідно 

шкали оцінювання (табл. 1), з урахуванням якості виконання всіх 

частин курсової роботи та рівня її захисту. Оцінка за курсову роботу 

заноситься до залікової книжки студента та у відомість. Студент, який 

на захисті курсової роботи отримав незадовільну оцінку, допускається 

на повторний захист тільки після виконання нового завдання.   

Таблиця 1 

Відповідність рейтингових оцінок за виконання курсової роботи 

оцінкам за національною шкалою 

Оцінка в балах 

 за виконання 

курсової роботи 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 Відмінно 

75-89 Добре 

60-74 Задовільно 

Менше 60 Незадовільно 
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Критерії оцінювання курсової роботи 

Оцінку «відмінно» отримує студент, робота якого оформлена 

відповідно до вимог; зміст курсової роботи в повному обсязі відповідає 

темі та визначеній меті; у роботі містяться елементи наукового пошуку 

в теоретичному аспекті на основі опрацювання достатньої кількості 

наукової літератури; практичний результат обраної теми свідчить про 

вміння студента систематизувати зібраний матеріал, робити висновки 

про позитивні і негативні моменти; студент вільно володіє 

спеціальними термінами, не робить граматичних помилок. Оцінку 

«добре» отримує студент робота якого оформлена відповідно до вимог; 

зміст курсової роботи в повному обсязі відповідає темі та визначеній 

меті, але є незначні недоліки методичного або стилістичного характеру. 

У час захисту студент дає правильні відповіді, але недостатньо 

аргументовані. Оцінку «задовільно» отримує студент, курсова робота 

якого розкриває теоретичні питання недостатньо повно, містить мало 

документів наукового дослідження, аналіз зроблено поверхово; 

висновки аргументовано недостатньо переконливо, робота оформлена 

неохайно. Оцінку «незадовільно» виставляють студенту, якщо курсова 

робота виконана не в повному обсязі та з відхиленнями від завдання; 

оформлена без врахування встановлених вимог; мають місце суттєві 

помилки, які тягнуть за собою переробку курсової роботи; студент 

слабо володіє мовою викладу матеріалу. 
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робіт студентами за напрямом підготовки 6.030104 політологія.  

Рівне : РДГУ, 2016. 35 с. 

4. Доценко І. О. Зміст і структура науково-дослідної роботи студентів // 

Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. ДВНЗ «Криворіз. 

нац. ун-т» . Кривий Ріг, 2013. Вип. 38. С.15–19. 

5. Пилипчик М. І., Шостак В. В., Григор’єва А. С. Основи наукових 

досліджень.  Київ. : Знання, 2007. 245 с.  

6. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі : навч. посібник. Київ, 2003. 116 с. 

7. Свердлик З. М., Ісаєнко О. О. Методичні рекомендації щодо 

написання та оформлення курсових робіт для студентів 

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Київ, 

2018. 37 с. 

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
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Додаток А 

 

Орієнтовна тематика курсових робіт 

1. Моделювання та візуалізація бездротових сенсорних мереж. 

2. Методи захисту даних в безпровідних комп’ютерних мережах. 

3. Проектування бездротової локальної мережі. 

4. Побудова структурної схеми локальної обчислювальної мережі 

в програмному середовищі NetCrackerPro.  

5. Оптимізація та налагодження мережі FastEthernet. 

6. Реалізація віддаленого доступу захищеної мережі за допомогою 

каналів VPN. 

7. Моделювання руху даних комп’ютерної мережі на основі 

стандарту Ethernet. 

8. Моделювання конфігурації комп’ютерної мережі на основі 

проекту  IEEE 802.3. 

9. Побудова мережевого проекту з декількох підмереж на основі 

технології FastEthernet. 

10. Проектування мережі на основі технології 100VG-AnyLAN. 

11. Побудова структурної схеми локальної обчислювальної мережі 

в програмному середовищі  PacketTracer. 

12. Проектування програмного засобу обміну авторизованими 

повідомленнями  

13. Розробка бази даних для електронної торгівлі запчастинами. 

14. Розробка інформаційної системи обліку відвідувачів інтернет-

кафе. 

15. Розробка бази даних для інтернет-продаж запчастинами в 

мережі автосервісів. 

16. Розробка автоматизованої бази даних обліку успішності у 

вищих навчальних закладах. 

17. Особливості моделювання статистичних систем засобами 

Simulink-SimMechamics. 

18. Застосування блочного інструментарію Simulink в технології 

математичного моделювання. 

19. Розробка інтер`єру офісу в 3D Max. 
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20. Розробка інформаційної системи сервісного центру ремонту  

комп`ютерної техніки. 

21. Проектування інформаційної системи туристичної фірми. 

22. Розробка бази даних обліку програмного забезпечення. 

23. Розробка інформаційного розважального WEB-порталу 

туристичної компанії. 

24. Розробка навчального web порталу для вивчення особливостей 

програмування платформ Arduino. 

25. Розробка розважально-пізнавального WEB-порталу на тему 

«Мандрівки та подорожі». 

26. Розробка інтерактивної навчальної програми з основ 

алгоритмізації за допомогою Macromedia Flash. 

27. Розробка інтерактивного роботизованого маніпулятора. 

28. Розробка науково-прикладного WEB-порталу за тематикою 

«Перспективи використання мікроорганізмів». 

29. Розробка Інтернет ресурсу для вивчення інформатики у 

молодшій школі.  

30. Впровадження сервісів хмарних технологій Google+ та Hangouts 

в IT-інфраструктуру ВНЗ. 

31. Впровадження сервісів хмарних технологій Google Форми та 

Google Блог в IT-інфраструктуру ВНЗ. 

32. Інтелектуальні технології добування даних. 

33. Методи впорядкування масивів та їх застосування при 

розв’язуванні задач. 

34. Створення макету сайту за допомогою графічного редактора 

AdobePhotoshop. 

35. Розробка WEB-сайту у авто галереї з використанням JavaScript. 

36. Розробка логотипу в середовищі CorelDraw.
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Додаток Б 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи  
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Додаток В 

 

Зразок оформлення план-проспекту 
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Додаток  Г 

 

Зразок анотації  
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Додаток  Г 

 

Шаблон для формування змісту 

 

ЗМІСТ  

ВСТУП…………………………………………………................... 

РОЗДІЛ I. НАЗВА РОЗДІЛУ ..…………….…………………....... 

1.1 Назва пункту…..…………………………………...…….......... 

1.2  Назва пункту..……………………………………………........ 

Висновки до розділу 1…………………………………………….. 

РОЗДІЛ II. НАЗВА РОЗДІЛУ ……………………………………. 

2.1 Назва пункту…..……………………………………..………… 

2.2  Назва пункту..…………………………………………………. 

2.3 Назва пункту …….…………………………………………….. 

Висновки до розділу 2…………………………………………….. 

ВИСНОВКИ ……………………………………….……………. 

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

ДОДАТКИ……………………………………………..…………… 

3 

5 

5 

10 

14 

15 

15 

19 

24 

30 

31 

32 

33 
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Додаток Д 

 

Загальні правила та основні вимоги до укладання бібліографічного 

опису за ДСТУ 8302:2015 

 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання:  

- опис здійснюється мовою оригіналу;  

- вказівки тому, частини, випуску, номеру, а також на рік видання 

подаються арабськими цифрами;  

- назва місця видання подається повністю;  

- опис документу здійснюється за титульною сторінкою. Відсутні 

відомості позичають з інших місць документу: обкладинки, 

зворотного боку титульної сторінки, передмови, змісту, вихідних 

даних тощо;  

- подання інформації не з титульної сторінки дозволено без 

квадратних дужок;  

- дозволено укладати в скороченій формі, обмежуючись необхідною 

для ідентифікації інформацією;  

- заголовок – від одного до трьох авторів або назва;  

- повторення відомостей про автора/ів за навскісною рискою не 

обов’язково;  

- подання чотирьох і більше авторів перед назвою – не обов’язково, 

тільки за необхідності. Дозволено подати за навскісною рискою 

одного автора та словосполучення «та ін.»;  

- подання позначення матеріалу не обов’язково;  

- подання назви видавництва або прізвища видавника не 

обов'язково; 

- подання відомостей про серію та Міжнародний стандартний номер 

не обов'язково;  

- дозволено в аналітичному описі розділовий знак «дві навскісні» 

замінювати крапкою, а назву документу виділяти шрифтом. Назву 

дозволено скорочувати.  

- дозволено словосполучення «Режим доступу» або еквівалент 

іншою мовою замінити «URL»;  

- рекомендується застосовувати DOI замість електронної адреси. 
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Додаток Е 

 Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних 

джерел, який подають у курсовій роботі 

 

Бібліографічний опис з одним автором 

1. Волкова Н. П.Педагогіка: Навч. посіб. Київ, 2007. 616 с. 

Бібліографічний опис з двома авторами 

2. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. Київ, 

Видавнича група BHV,2006. 384 с. 

Бібліографічний опис з трьома авторами 

3. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні 

системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія, 2015. 

312 с. 

Бібліографічний опис з чотирма та більше авторами 

4. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : 

навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

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

ЗНУ, 2015. 88 с.  

Бібліографічний опис перекладеного джерела 

6. Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. 

В. Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с. 

Автор(и) та редактор(и)/упорядники 

7. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : 

навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 

Бібліографічний опис документа з організацією як автором 

8. Україна в цифрах. 2007: стат. зб. / Держ. ком. статистики України. Київ 

: Консультант, 2008. 350 с. 

Бібліографічний опис словника 

9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та 

голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, 2005. 1728 с. 
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Бібліографічний опис багатотомного видання (скорочена форма) 

10. Енциклопедія історії України : в 10 т. / редкол. : В. А. Смолій та ін. 

Київ, 2003–2013. Т. 1–10. 

Бібліографічний опис окремого тому 

11. Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В.М. Литвин (гол.) та 

ін.; Ін-т історії України НАН України. Київ: Наук. думка, 2005. Т. 9. 

С. 36–37. 

Бібліографічний опис частини документу 

12. Залига В. І. Медіаосвіта // Основи медіакультури : навч. посіб. для 

здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра всіх напрямів підгот. / І. С. 

Бондаренко та ін. ; за заг. ред. В. М. Манакіна ; Запоріз. нац. ун-т, Ф-т 

журналістики, Південноукр. центр медіаграмотності. Запоріжжя : 

Кераміст, 2016. С. 347–372. 

Бібліографічний опис документу on-line 

13. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство. URL : 

https://textbook.com.ua/dokumentoznavstvo/1473445811 (дата звернення: 

26.09.2017). 

Бібліографічний опис офіційного документу 

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

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

15. 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). 

Бібліографічний опис патенту 

16. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, 

G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, 

Бюл. № 13. 4 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Бібліографічний опис нормативного документу 

17. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 

збірниках. Київ, 2010. 16 с. 

Бібліографічний опис дисертації 

18. Ожга М. М. Методика навчання систем 3D проектування майбутніх 

інженерів-педагогів комп'ютерного профілю: дис. канд. пед. наук: 

13.00.02, Харків, 2005. 284 с.   

Бібліографічний опис автореферату дисертації 

19. Козіброда С. В. Використання системи комп’ютерних онтологій як 

засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх 

інженерів-педагогів: спец. 13.00.10 – «Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті». Київ, 2018. 22 с. 

Бібліографічний опис частини видання: матеріалів конференцій 

(тези, доповіді) 

20. Пальчик А. О. Використання мікроконтролерів Arduino та Raspberry Рі 

для навчання майбутніх інженерів: Матеріали X наук. конф. 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя, м. Тернопіль, 18 травня 2016 р. Тернопіль 2016. С. 304–305. 

21. Потапчук О. І. Організаційно-педагогічні умови формування готовності 

майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій // Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. 

Соціальна робота. 2015. Вип. 37. С 141–143. 

Аналітичний опис статті зі збірника 

22.  Гевко І. В. Особливості проектування формальної моделі системи 

розвитку основ професіоналізму учителя технологій у процесі фахової 

підготовки. Педагогічний альманах // збірник Комунального вищого 

навчального закладу Херсонська академія неперервної освіти 

Херсонської обласної ради. 2017. № 8. С.190–198.  

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17547/2/Conf_2016_Palchyk_A-Training_for_future_engineers_304-305.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17547/2/Conf_2016_Palchyk_A-Training_for_future_engineers_304-305.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
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Аналітичний опис статті зі збірника on-line 

23. H. Tereshchuk,  І. Tsidylo. Automated system of fuzzy identification of 

expert’s competence for assessing the quality of pedagogical phenomena and 

processes // Information Technologies and Learning Tools, 2018, Vol 64, 

No2. URL : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2079/1328 

(дата звернення: 04.03.2019).  

Аналітичний опис статті з друкованого журналу 

24. Луцик І. Б. Експертна система визначення енергоощадних режимів 

роботи електротехнологічного комплексу // Науковий вісник НУБіП 

України.  2015. Вип. 224  С. 155–160.  

25. Franko Yu. Applying cloud technology to prepare future specialist for 

engineering and pedagogical specialties // New Trends of Global scientific 

ideas. , 2016 v.2. P. 49–55. 

Аналітичний опис статті з журналу on-line 

26. Сіткар Т. В. Реалізація інтелектуальної інформаційної системи 

тестування з відкритою формою тестового завдання. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  

2011. Вип. 28. С. 231–237. 

    URL : http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/1044/1/48.pdf    

(дата звернення: 04.03.2019).  

Іноземні джерела 

Hamilton B. J. Embedded Librarianship: Tools and Practices [Electronic 

resource] (Library Technology Reports). Access Mode : 

https://www.alastore.ala.org/content/embedded-librarianship-tools-and-

practices (сited: 2017.11.05).  

2. Green Libraries [Electronic resource] // American Library Association. 
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