
 

  



ПОЛОЖЕННЯ 

про курсові роботи у 

Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка 

 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про курсові роботи у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені 

А.С. Макаренка (ділі Положення) розроблене на виконання Законів України Про освіту, Про вищу 

освіту, Про фахову передвищу освіту, Статуту Коледжу, «Положення про організацію освітнього 

процесу в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка» 

1.2.    Положення визначає загальні вимоги до етапів підготовки, змісту, структури, 

оформлення курсових робіт в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка (далі 

– Коледж). Окремі пункти Положення конкретизуються в методичних рекомендаціях 

кафедр/циклових комісій з урахуванням особливостей реалізації освітніх програм. 

1.3. Курсові роботи виконуються згідно з навчальним планом, як правило, не більше однієї в 

навчальний рік. Виконані курсові роботи зберігаються на кафедрі (в цикловій комісії) коледжу протягом 

трьох років, потім списуються в установленому порядку.  

1.4. Текст курсової роботи викладається державною мовою або мовою, що вивчається відповідно до 

спеціальності та обраної теми. 

1.5. Студенту надається право обрати тему курсової роботи, визначену відповідними кафедрами 

(цикловими комісіями), або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.  

1.6. Керівниками курсових робіт призначаються науково-педагогічні та педагогічні працівники 

коледжу відповідного фаху: професори, доценти, старші викладачі, викладачі, що мають вищу та першу 

кваліфікаційну категорію, висококваліфіковані спеціалісти закладів освіти. Також до керівництва курсовими 

роботами можуть залучатися  науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої та фахової 

передвищої освіти. Захист курсових робіт здійснюється відповідно до розділу IV цього Положення.  

1.7. Основним принципом, що реалізується в ході написання курсової роботи є принцип 

науковості, згідно з яким зміст курсової роботи має бути повністю узгоджений з сучасними 

науковими даними. 

1.8. Курсова робота — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, 

що виконується студентами коледжу протягом одного або двох  семестрів  з метою закріплення, 

поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання  та їх застосування до комплексного 

вирішення конкретного фахового завдання, а також досягнення програмних результатів навчання, 

визначених відповідною освітньою програмою. 

1.9. Курсова робота передбачає оцінку здатності студента, використовуючи навчальну 

літературу та практичні навички здійснювати певні дослідження - теоретичні або практичні. 

1.10. Метою написання курсової роботи студентом є: 

- систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності 

(відповідних навчальних дисциплін) та застосування їх при вирішенні конкретних 

освітніх, наукових та практичних завдань; 



- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження, пов’язаного з 

темою роботи.  

1.11.  Виконання курсової роботи передбачає реалізацію ряду завдань: 

- поглиблення та закріплення теоретичних знань з певної дисципліни; 

- формування первинних умінь і навичок проведення наукових досліджень та опрацювання 

його результатів ; 

- набуття навичок самостійної роботи з джерелами інформації, оцінювання їх наукової 

достовірності, узагальнення теоретичних матеріалів та аналізу практичної діяльності 

органів освіти, психологічної служби, діяльності закладів освіти та громадських 

організацій з питань навчання та виховання; 

- набуття вмінь стисло, логічно, точно, послідовно і аргументовано викладати зміст і 

отримані результати досліджень, обґрунтовувати рекомендації і пропозиції з теми роботи; 

- удосконалення вмінь презентувати результати власних досліджень, обґрунтовувати 

власний погляд на особливості реалізації освітнього процесу; 

- подальший розвиток умінь добору та опрацювання довідкової, навчальної і наукової 

літератури за темою курсової роботи. 

1.12. Курсова робота повинна відповідати вимогам актуальності і практичної цінності. Тому 

студенти поряд з суто науковою монографічною літературою використовують при написанні 

курсових робіт матеріали практичної діяльності закладів освіти за місцем проходження практики 

або постійної роботи. 

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

2.1. Тематика курсових робіт на кожен навчальний рік розробляється викладачами, які 

викладають навчальні дисципліни, з яких передбачено написання курсових робіт. Тематика 

курсових робіт, яка надається здобувачам освіти для вибору затверджується на засіданні кафедри 

(циклової комісії). 

2.2. Завершена курсова робота подається на кафедру не пізніше, ніж за три дні до захисту. У 

випадку порушення термінів і порядку подання курсової роботи здобувач не допускається до 

захисту. 

2.3. За умов відсутності здобувача під час захисту з поважних причин завідувач відділенням  

може перенести дату захисту курсової роботи або провести захист в онлайн режимі. 

2.4. Виконання курсової роботи складається з наступних етапів: 

- вибір теми, ознайомлення з проблематикою теми, обґрунтування її актуальності; 

- закріплення теми курсової роботи, визначення термінів подання роботи та захисту; 

- складання графіку виконання курсової роботи; 

- опрацювання, систематизація, узагальнення наукових джерел та систематичних даних; 

- проведення теоретичного та/або експериментального дослідження; 



- викладення змісту роботи за планом; 

- формулювання висновків, пропозицій, рекомендацій; 

- подання роботи науковому керівникові для перевірки; 

- у разі потреби, доопрацювання роботи з урахуванням зауважень наукового керівника; 

- підготовка ілюстративного матеріалу (презентації); 

- подання курсової роботи до захисту, перевірка на відсутність плагіату; 

- захист курсової роботи. 

2.5. Відповідальними за організацію написання курсових робіт, дотримання вимог цього 

Положення є завідуючі відділеннями та відповідні завідуючі кафедрами (голови циклових комісій) 

2.6. Завідуючі відділеннями: 

2.6.1.  за поданою завідуючими кафедрами, (головами циклових комісій) тематикою 

курсових робіт організовують вибір здобувачами освіти відповідної теми курсової роботи; 

2.6.2. готують проект наказу директора коледжу про закріплення за кожним студентом 

відповідної теми курсової роботи та визначення керівника курсової роботи, в разі необхідності 

подають пропозиції по внесенню змін до цього наказу; 

2.6.3. складають графіки засідань комісій із захисту курсових робіт та склади цих комісій; 

2.6.4. організовують проведення в межах відділення конкурсу на кращу курсову роботу; 

2.6.5. подають табелі на оплату керівництва і проведення захисту курсових робіт, якщо це 

навантаження не включено до річного навантаження викладачів. 

2.7. Завідуючі кафедрами, голови циклових комісій: 

2.7.1. розробляють та затверджують на засіданні кафедр (циклових комісій) методичні 

рекомендації щодо написання курсових робіт з урахуванням специфіки викладання навчальної 

дисципліни (завдання курсової роботи, обсяг і зміст окремих її частин, порядок виконання, рівень 

самостійності тексту роботи, інші особливості курсової роботи з дисципліни); 

2.7.2. щорічно розглядають та затверджують на засіданні кафедр (циклових комісій) 

тематику курсових робіт, забезпечуючи її зв'язок з актуальними напрямами відповідної галузі науки 

та професійну спрямованість. Щорічне оновлення тематики повинно складати не менше 25%; 

2.7.3. контролюють дотримання вимог щодо наукового керівництва курсовими роботами, 

організацію виконання курсових робіт на кафедрі (в цикловій комісії);  

2.7.4. організовують перевірку курсових робіт на плагіат, не допускають до захисту роботи 

з високим ступенем запозичень,  готують проєкт розпорядження про допуск (недопуск) курсових 

робіт до захисту; 

2.7.5. забезпечують дотримання регламентів роботи комісії по захисту курсових робіт, 

вимог щодо технічного та інформаційного забезпечення захисту курсових робіт, порядку 

оголошення результатів оцінювання, порядку оформлення документів та термінів подання їх 

завідуючим відділеннями; 

2.7.6. узагальнюють матеріали щодо стану виконання курсових робіт та результатів їх 



захисту для обговорення на засіданні кафедри, на засіданнях вченої ради, вносять обґрунтовані 

пропозиції керівництву коледжу щодо вдосконалення цієї роботи; 

2.7.7. забезпечують зберігання та своєчасне списання курсових робіт. 

2.8. Керівник курсової роботи: 

2.8.1. розробляє теми курсових робіт, подає їх на затвердження на засідання 

кафедри/циклової комісії та після затвердження тематики надає студентам необхідні консультації; 

2.8.2. надає студенту рекомендації щодо опрацювання необхідних джерел інформації 

(нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань за темою курсової роботи тощо); 

2.8.3. допомагає студенту скласти план-графік виконання курсової роботи (Додаток 1), 

затверджує його, контролює реалізацію. У разі суттєвих порушень, які можуть призвести до зриву 

встановлених термінів подання курсової роботи до захисту, інформує керівництво кафедри 

(циклової комісії) для прийняття відповідних заходів, зокрема й рішення про недопуск курсової 

роботи до захисту; 

2.8.4. здійснює загальне керівництво курсовою роботою і несе відповідальність за наявність 

у роботі помилок системного характеру; 

2.8.5. час, відведений на керівництво курсовою роботою, використовує для систематичних 

консультацій  та для перевірки виконаної роботи (частинами або загалом); 

2.8.6. готує відгук на курсову роботу студента (Додаток 2) та несе відповідальність за його 

об’єктивність; 

2.8.7. має бути присутнім на засіданні комісії при захисті курсових робіт, керівником яких 

він є. 

2.9.   Студент, який виконує курсову роботу: 

2.9.1. своєчасно обирає тему курсової роботи з переліку, запропонованому керівником, або 

пропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розроблення і можливості 

виконання; 

2.9.2. складає та узгоджує з керівником план-графік виконання курсової роботи з 

урахуванням трудомісткості розділів, необхідності перевірки матеріалів керівником та своєчасного 

подання роботи до захисту; дотримується цього плану-графіка; 

2.9.3. реалізує методичні вказівки керівника щодо виконання та оформлення складових 

роботи; 

2.9.4. використовує інформаційну та матеріальну базу кафедри/циклової комісії, 

бібліотеки, інших навчальних кабінетів та лабораторій коледжу для проведення науково-

педагогічних  досліджень за темою курсової роботи; 

2.9.5. самостійно, або за допомогою керівника обирає варіанти розв’язання завдань роботи; 

2.9.6. дотримується вимог академічної доброчесності, зокрема недопущення плагіату, 

фальсифікації результатів тощо; 

2.9.7. звертається (в усній або письмовій формі) до керівництва кафедри/циклової комісії, 



відділення, коледжу та Міністерства освіти і науки України зі скаргами або апеляціями щодо 

порушення його прав. 

III.    ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ  ТА ДО СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 

3.1. Загальні вимоги до оформлення. 

3.1.1. Курсову роботу виконують з використанням комп’ютерної техніки  шрифтом Times 

New Roman чорного кольору прямого накреслення через півтора міжрядкові інтервали кеглем 14. 

Курсова робота оформлюється в електронному та друкованому вигляді однаково. 

3.1.2. Курсову роботу друкують з використанням комп’ютера та принтера на одному боці 

аркуша білого паперу формату А4 (210 мм х 297 мм). У разі потреби можна використовувати аркуші 

формату А3 (297 мм х 420 мм).  

3.1.3. Рекомендовано на сторінках курсової роботи використовувати береги такої ширини:  

верхній  і нижній  — 20 мм,  

лівий    — 25 мм,  

правий   — 10 мм. 

3.1.4.  Окремі слова, формули, знаки можна вписувати в текст курсової роботи чорним 

чорнилом, тушшю чи пастою. Помилки й графічні неточності у курсовій роботі, поданій на 

паперовому носії, дозволено виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою з 

наступним вписуванням на цьому місці правок рукописним або машинним способом між рядками 

чи на рисунках чорним чорнилом, тушшю чи пастою. 

3.1.5. Структурні елементи: «Зміст», «Скорочення та умовні познаки», «Вступ», 

«Висновки», «Рекомендації», «Перелік джерел посилання», — не нумерують, а їхні назви є 

заголовками структурних елементів.  Для розділів і підрозділів наявність заголовка обов’язкова. 

Пункти й підпункти можуть мати заголовки. 

3.1.6. Заголовки структурних елементів курсової роботи та заголовки розділів треба 

друкувати з абзацного відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці. 

Дозволено їх розміщувати посередині рядка.  

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту потрібно друкувати з абзацного відступу з 

великої літери без крапки в кінці.  

Якщо заголовок складається з кількох речень, їх розділяють крапкою. Розривати слова 

знаком переносу в заголовках заборонено. 

Відстань між заголовком і подальшим або попереднім текстом має бути не менше ніж два 

міжрядкових інтервали 

Не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту на 

останньому рядку сторінки. 

3.1.7. Абзацний відступ має бути однаковий упродовж усього тексту курсової роботи й 

дорівнювати п’яти знакам (орієнтовно – 1,15 см). 



3.1.8. Нумерація сторінок курсової роботи 

Сторінки курсової роботи нумерують наскрізно арабськими цифрами, охоплюючи додатки. 

Номер сторінки проставляють праворуч у верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Титульний аркуш входить до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на 

титульному аркуші не проставляють. 

3.1.9. Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими цифрами без крапки, 

починаючи з цифри «1». 

Підрозділи як складові частини розділу нумерують у межах кожного розділу окремо. Номер 

підрозділу складається з номера відповідного розділу та номера підрозділу, відокремлених 

крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.4, 3.1 тощо. 

3.2.  Рисунки  

3.2.1.  Усі графічні матеріали роботи (ескізи, діаграми, графіки, схеми, фотографії, рисунки, 

кресленики тощо) повинні мати однаковий підпис «Рисунок». 

3.2.2. Рисунок подають одразу після тексту, де вперше посилаються на нього, або 

якнайближче до нього на наступній сторінці, а за потреби — в додатках до роботи. 

3.2.3. Рисунки нумерують наскрізно арабськими цифрами, крім рисунків у додатках. 

Дозволено рисунки нумерувати в межах кожного розділу. У цьому разі номер рисунка складається 

з номера розділу та порядкового номера рисунка в цьому розділі, які відокремлюють крапкою, 

наприклад, «Рисунок 3.2» — другий рисунок третього розділу. 

3.2.4. Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та стислою. Якщо з 

тексту зрозуміло зміст рисунка, його назву можна не наводити. Назву рисунка друкують з великої 

літери та розміщують під ним посередині рядка, наприклад, «Рисунок 2.1 — Схема пристрою». 

3.3. Таблиці 

3.3.1. Цифрові дані роботи треба оформлювати як таблицю відповідно до форми, поданої 

на рисунку 1.   



 

3.3.2.  Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому її згадано вперше, або на 

наступній сторінці. 

На кожну таблицю має бути посилання в тексті роботи із зазначенням її номера. 

3.3.3. Таблиці нумерують наскрізно арабськими цифрами, крім таблиць у додатках. 

Дозволено таблиці нумерувати в межах розділу. У цьому разі номер таблиці складається з 

номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» 

— перша таблиця другого розділу. У додатках таблиці нумерують за зразком – «Таблиця В.1 — 

______________», тобто перша таблиця додатка В. 

назва таблиці 

3.3.4. Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного 

відступу.  

3.3.5. Якщо рядки таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на 

частини та переносять частину таблиці на наступну сторінку. У кожній частині таблиці повторюють 

її головку. 

У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку заміняти відповідно номерами 

колонок, нумеруючи їх арабськими цифрами в першій частині таблиці. Слово «Таблиця » подають 

лише один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу 

друкують «Продовження таблиці ___ » або «Кінець таблиці ____ » без повторення її назви. 

3.3.6. Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої 

літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком. Підзаголовки, які мають самостійне 

значення, подають з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. 

Переважна форма іменників у заголовках – однина. 

3.4. Переліки (списки). 



3.4.1. Перед переліком (списком) ставлять двокрапку (крім пояснювальних переліків на 

рисунках). Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у роботі немає посилань, 

то перед кожним із переліків ставлять знак «тире», наприклад: 

- _____________________________________________________________________; 

- _____________________________________________________________________ . 

3.4.2. Багаторівневі переліки передбачають позначення першого рівня - малими літерами 

української абетки, другого – арабськими цифрами, третього – знаками «тире», наприклад: 

а) ___________________________________________________________; 

б) ___________________________________________________________; 

 1) ___________________________________________________________; 

  – ___________________________________________________________; 

  – ___________________________________________________________; 

 2) ___________________________________________________________; 

в) ___________________________________________________________; 

3.4.3. Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного відступу 

відносно попереднього рівня підпорядкованості . 

3.5. Виноски  

3.5.1.  Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблиці, можна оформлювати 

як виноски. Виноски позначають над рядком арабськими цифрами з круглою дужкою, наприклад, 

1) . Виноски нумерують у межах кожної сторінки. Дозволено виноску позначати зірочкою (*). 

3.5.2. Знак виноски проставляють безпосередньо після слова, числа, символу або речення, 

до якого дають пояснення. Цей самий знак ставлять і перед пояснювальним текстом Дозволено на 

одній сторінці тексту застосовувати не більше ніж чотири виноски. 

3.5.3. Виноску відокремлюють від основного тексту роботи чи таблиці тонкою 

горизонтальною лінією завдовжки від 30 мм до 40 мм з лівого берега. 

3.5.4. Текст виноски друкують кеглем 12 через один міжрядковий інтервал. 

3.6. Формули.  

3.6.1.  Формули подають посередині сторінки симетрично тексту окремим рядком 

безпосередньо після тексту, у якому їх згадано.  

3.6.2. Наскрізно арабськими цифрами або в межах розділу нумерують лише ті формули, на 

які є посилання в тексті. Номер формули друкують на її рівні праворуч у крайньому положенні в 

круглих дужках, наприклад (3). 

3.6.3. Пояснення позначень, які входять до формули, треба подавати безпосередньо під 

формулою у тій послідовності, у якій їх наведено у формулі. 

Приклад оформлення формули: 



 

3.7. Посилання 

3.7.1. У тексті можна робити посилання на структурні елементи самої роботи та інші 

джерела. У разі посилання на структурні елементи самої роботи зазначають відповідно номери 

розділів, підрозділів, позицій переліків, рисунків, формул, таблиць, додатків. 

Посилаючись, треба використовувати такі вирази: «у розділі 4», «див. 2.1», «відповідно до 

2.3.4», «(рисунок 1.3)», «відповідно до таблиці 3.2», «згідно з формулою (3.1)», «(додаток Г)» тощо.  

3.7.2.  Посилання на джерело інформації, наведене в переліку джерел посилання, 

рекомендовано подавати так: номер у квадратних дужках, за яким це джерело зазначено в переліку 

джерел посилання, наприклад, «у роботах [2]— [3]» або із зазначенням сторінки «[108, с. 5], [14, с. 

31-48]». 

3.8.  Титульний аркуш 

Титульний аркуш оформлюється за зразком, наведеним в Додатку 3 

3.9. Додатки 

3.9.1. Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, крім літер Ґ, 

Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б. Дозволено позначати додатки літерами 

латинської абетки, крім літер І та О. 

3.10.    Курсова робота повинна містити: 

– титульний аркуш (Додаток 3); 

– зміст (Додаток 4); 

– вступ; 

– основну частину (розділи, підрозділи); 

– висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки (в разі потреби). 

3.10.1. У вступі дають загальну характеристику курсової роботі в такій  послідовності: 

Актуальність теми. Розкривається сутність і стан розробки наукової проблеми (задачі) на 

основі аналізу вітчизняної і зарубіжної наукової літератури із зазначенням практично 

розв’язаних завдань, актуальних проблем у певній предметній галузі, підстави і вихідні дані для 

розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. 

Мета і завдання дослідження. В цій частині необхідно визначити мету дослідження та 

вказати конкретні завдання, які стоять на шляху її досягнення. Формулювання завдань повинні 

бути змістовними, чіткими і точними, оскільки саме ці формулювання стають назвами розділів і 

параграфів, а опис розв’язання поставлених завдань складає зміст розділів роботи. 



Далі у вступі формулюється об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт і предмет дослідження 

співвідносяться як загальне і часткове: об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію, вибрану для вивчення, а предмет знаходиться в межах об’єкта. В об’єкті виділяється та 

його частина, яка служить предметом дослідження і визначає тему курсової роботи, позначену 

на титульному листі як її заголовок. 

Методи дослідження. Подають перелік методів дослідження, використаних для 

розв’язання поставлених у роботі завдань. Їх перелік повинен  бути коротким та конкретним, з 

обов’язковим визначенням проблем, які досліджувались обраними методами. 

Джерельна база дослідження. У цій частині вступу характеризуються основні джерела 

отримання наукової і практичної інформації. 

Практичне значення одержаних результатів. Подаються відомості про практичне 

застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати. 

Вступ завершується описом структури роботи: дається перелік структурних елементів 

роботи (вказується кількість розділів і частин), зазначається кількість найменувань у списку 

використаної літератури та кількість додатків. 

3.10.2.  Основна частина складається з розділів та підрозділів. Кожний розділ починають з 

нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладом наведених у 

розділі наукових і практичних результатів. 

Курсові роботи з профільних предметів студентів мають містити методичний розділ, в 

якому висвітлюється практичне значення проведеного дослідження (може містити, наприклад, 

систему урочної та позаурочної роботи, пов’язану з предметом чи матеріалом дослідження, 

систему вправ для практичної реалізації результатів дослідження, методичні рекомендації тощо). 

Наведений матеріал повинен мати теоретично-методичне обґрунтування. 

3.10.3.   Висновки є вагомою структурною частиною навчально-наукової праці,  в якій мають 

бути викладені систематизовані результати здійсненого в роботі аналізу у вигляді чітко 

сформульованих узагальнень. 

3.10.4.  Список використаних джерел повинен містити не менше 20 позицій. Список 

використаних джерел формується одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті; в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; у хронологічному порядку. 

Оформлення використаних джерел здійснюється згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне     посилання. Загальні положення та правила складання» (Додаток 9).  

3.10.4.1. На всі наукові джерела, подані у списку, повинні бути посилання в тексті 

курсової роботи. При написанні курсової роботи студент повинен посилатися на 

цитовану літературу, або на ту літературу, звідки взято ідеї, висновки, задачі, 

питання, вивченню яких присвячена робота.  

3.10.4.2.  Оформлення посилань здійснюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне     посилання. Загальні положення та 



правила складання». 

3.10.5.        До додатків можуть бути залучені: 

- додаткові ілюстрації або таблиці; 

- матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна ввести до основної 

частини (фотографії, схеми, малюнки, зразки планів-конспектів уроків, дидактичного 

матеріалу, робіт учнів, анкети, тести тощо). 

   

IV.  ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

4.1. Завершальним етапом є перевірка та захист курсової роботи. Остаточний варіант 

курсової роботи, до якого вносяться необхідні зміни відповідно до зауважень керівника і здійснена 

попередня перевірка на плагіат, подається на кафедру/циклову комісію  за 7 днів  до встановленого 

терміну захисту курсових робіт та реєструється лаборантом відділення в Журналі обліку курсових 

робіт (Додаток 5). Після зазначеного терміну курсові роботи не приймаються, а студенти до їх 

захисту не   допускаються. 

4.2. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівнику для перевірки та 

написання відгуку. У відгуку на курсову роботу науковий керівник має зазначити позитивні 

моменти курсової роботи, визначити недоліки або дискусійні питання, розкрити ступінь 

самостійності формулювання основних положень та висновків, їх практичної цінності, а також 

зробити висновок щодо допуску роботи до захисту. Необхідним елементом оцінки курсової роботи 

науковим керівником є якість оформлення курсової роботи з точки зору орфографічних та 

граматичних помилок, а також дотримання правил оформлення. 

4.3. Одночасно студент подає на кафедру електронний варіант курсової роботи з метою 

внесення тексту роботи до єдиного репозиторію студентських навчально-наукових робіт та 

комп’ютерної перевірки на плагіат. З метою перевірки курсових робіт на академічний плагіат 

розпорядженням заступника директора з навчальної роботи  призначається відповідальна особа, яка 

здійснює комп’ютерну перевірку на унікальність. Після перевірки роботи на плагіат студент 

отримує довідку, яка додається до курсової роботи (Додаток 6). 

4.4. Рекомендовані показники оригінальності текстів для курсових робіт здобувачів освіти 

наступні: 

– понад 80% – текст вважається оригінальним, 

– від 60% до 80% – оригінальність тексту задовільна, слід перевірити  наявність 

посилань на першоджерела; 

– від 40% до 60% – робота допускається до захисту, але комісії із захисту слід звернути 

увагу низький рівень оригінальності тексту, визначити які фрагменти тексту запозичені і чи 

ці фрагменти не є відвертим плагіатом без відповідних посилань; 

– менше 40% – робота не допускається до захисту. 

4.5. Результати перевірки унікальності курсових робіт в подальшому повинні бути 



проаналізовані експертами з відповідної галузі знань з метою виявлення академічного плагіату. 

Остаточне рішення щодо наявності у роботі ідей та наукових результатів, які отримані іншими 

авторами, та (або) відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання 

приймається кафедрами на своїх засіданнях. При прийнятті рішення враховується специфіка 

роботи, що перевіряється на наявність академічного плагіату та її унікальність. 

4.6. Не пізніше ніж за 7 днів до встановленого терміну захисту курсових робіт завідувач 

відділення  за поданням завідувача кафедри/голови циклової комісії видає розпорядження про склад 

комісії із захисту курсових робіт. До складу комісії входять не менше 3-х науково-педагогічних та 

педагогічних працівників кафедри. Члени комісії мають право ознайомитись з курсовими роботами 

після їх реєстрації на кафедрі/цикловій комісії. 

4.7. За 3 дні до встановленого терміну захисту курсових робіт завідувач кафедри/голова 

циклової комісії  надає завідуючому відділенням подання про допуск курсових робіт до захисту. 

Підставами для допуску курсових робіт до захисту є: 

– наявність курсової роботи на кафедрі/цикловій комісії; 

– позитивний відгук наукового керівника; 

– довідка про результати перевірки курсової роботи на плагіат з допустимими 

показниками оригінальності тексту. 

4.8. Захист курсових робіт проводиться на відкритому засіданні комісії у визначений у 

графіку екзаменаційної сесії термін. Під час засідання комісії із захисту курсових робіт лаборант 

кафедри веде протоколи з розгляду курсових робіт студентів (Додаток 7), які підписують члени 

комісії. Під час захисту студент стисло доповідає зміст курсової роботи, обґрунтовує висновки і 

пропозиції і відповідає на задані питання за темою дослідження. 

4.9. За результатами захисту курсової роботи комісія виставляє студенту оцінку з 

урахуванням таких критеріїв: 

– обґрунтованість актуальності і новизни обраної теми, повнота визначення мети і 

завдань дослідження, спрямованість роботи на практичне застосування вивченого 

теоретичного матеріалу; 

– науково-теоретичний рівень змісту роботи, ступінь досягнення 

поставлених завдань у висновках; 

– ступінь самостійності проведеного дослідження, оригінальність 

наукового тексту; 

– дотримання норм оформлення роботи, наукового стилю викладення матеріалу; 

– уміння стисло й послідовно викладати сутність і результати дослідження, володіння 

культурою презентації; 

– здатність аргументовано захищати свої пропозиції, власну точку зору під  час 

додаткових запитань. 

4.10. На закритому засіданні комісія обговорює якість виконання курсової роботи та 



результати її захисту і більшістю голосів виносить рішення про  оцінку за кожний критерій, яка 

виставляється в «Листі оцінювання курсової роботи» (Додаток 8). При виставленні оцінок комісія 

враховує відгук наукового керівника та результати перевірки роботи на плагіат. 

4.11. Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною системою 

("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") та 100 бальною системою ЄКТС оголошуються 

в той же день й заносяться у відомість обліку успішності та залікову книжку студента. 

4.12.    У разі якщо за результатами захисту студент отримує підсумкову оцінку 

«незадовільно», йому повертається робота на виправлення визначених недоліків. Ліквідація 

академічної заборгованості здійснюється шляхом  повторного захисту у термін, визначений у 

графіку перескладань. Повторний захист курсової роботи не допускається більше двох разів. 

4.13.    Якщо курсова робота не подана своєчасно на кафедру/циклову комісію, не пройшла 

перевірку на наявність плагіату або науковий керівник не рекомендує її до захисту, завідувач 

кафедри/голова циклової комісії готує розпорядження про недопуск курсової роботи  до захисту. 

В такому випадку студент отримує за курсову роботу оцінку «незадовільно» та повторно 

виконує роботу за раніше затвердженою темою або за новою темою.  

4.14.   Підсумки виконання курсових робіт обговорюються на засіданнях кафедр з метою 

вироблення заходів, спрямованих на підвищення якості написання студентами курсових робіт та 

покращення організаційно-методичного керівництва роботою студентів. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

з ________________________________________________________________________ 

(назва дисципліни) 

студента ____________ групи         відділення __________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

на тему: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

№ Вид роботи Термін виконання 
Відмітка про 

виконання 

1. Опрацювання джерел та літератури, 

добір матеріалу, проведення необхідних 

досліджень 

  

2. Написання 

розділу) 

першого розділу: (назва   

3. Написання 

розділу) 

другого розділу: (назва   

4. Написання вступу і висновків, 

оформлення списку використаних джерел 

та додатків 

  

5. Подання роботи на попередню перевірку   

6. Виправлення зауважень та подання 

остаточного варіанту на кафедру 

  

 

Студент                                         ________________            _________________________ 

(підпис)                              (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

Науковий керівник                       ________________            _________________________ 

(підпис)                              (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



Додаток 2 

ВІДГУК 

на курсову роботу 

з __________________________________________________________________________ 

(назва дисципліни) 

студента _______ групи    відділення ___________________________________________ 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ студента) 

на тему:  ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Реєстраційний № ______ Дата отримання         «______»  ________________ 202__ року 

 

1. Обґрунтованість актуальності і новизни обраної теми, повнота визначення мети і 

завдань дослідження, спрямованість роботи на практичне застосування вивченого 

теоретичного матеріалу.      

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендована оцінка:    

2. Науково-теоретичний рівень змісту роботи, ступінь досягнення поставлених завдань 

у висновках. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендована оцінка:    

3. Ступінь самостійності проведеного дослідження, оригінальність наукового тексту. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендована оцінка:    

4. Дотримання норм оформлення роботи, наукового стилю викладення матеріалу. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендована оцінка:    

 

Висновок: курсова робота рекомендована/не рекомендована до захисту. 

 

Науковий керівник       

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



Додаток 3 

 

Зразок титульного аркуша курсової роботи  

Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 

 

 

                                                 КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

                                                                       ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

  

  

                        КУРСОВА РОБОТА 
  

з психології 

(назва дисципліни) 

на тему «_____________________________________________________ 

____________________________________________________________» 

   

 

студентки ІІ курсу групи У61БЗ 

спеціальності  013 Початкова освіта 

 ______________________________ 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

Керівник  _______________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь), 

________________________________________ 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

  

Національна шкала ________________     

Кількість балів: _______Оцінка:  ECTS ______ 

Члени комісії    ___________________  _____ 

                            __________________   _____  

                            __________________   _____  
                                           (прізвище та ініціали)         (підпис)  

 

 

Кременчук – 2021 



Додаток 4 

ЗМІСТ 
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2.1. Назва підрозділу ……………………………………………………….………..….. 17 

2.2. Назва підрозділу ……………………………………………………………………. 20 

    2.3 Назва підрозділу……………………………………………………………………… 27 

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………………… 30 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………………... 33 

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………………... 35 



Додаток 5 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ІМЕНІ А.С.МАКАРЕНКА 

 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 

обліку курсових робіт 

2021/2022 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділення    

Кафедра    
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ПРІЗВИЩЕ 

студента 

Власне ім’я, 
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керівника 

Тема курсової роботи 

Подано на 

кафедру/ 

циклову 

комісію 

Передано 
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Додаток 6 

ДОВІДКА 

про результати комп’ютерної перевірки на наявність плагіату  курсової 

роботи 

 

Автор роботи  

Назва роботи  

Спеціальність  

Курс  

Відділення  

Кафедра/циклова комісія  

Науковий керівник  

Додано в базу даних  

Ідентифікаційний номер роботи  

Результати перевірки 

Показник унікальності тексту 

через перевірку роботи у 

внутрішній базі коледжу 

 

Роботу перевірено в програмі Наприклад, AntiPlagiarism.NET 

Показник унікальності тексту  

 

Методист навчально-методичного відділу                    _____                _______________ 

                     (підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



Додаток 7 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 

П Р О Т О К О Л № від «    « 202__ року 

з розгляду курсової роботи студента   

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

курсу групи відділення   

на тему       

______________________________________________________________________________ 

ПРИСУТНІ 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:    

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

КУРСОВУ РОБОТУ ВИКОНАНО: 

під керівництвом    

( науковий ступінь, вчене звання, власне ім’я, прізвище 

керівника роботи) 

ДО ЗАХИСТУ ПОДАНО ТАКІ МАТЕРІАЛИ: 

1. Курсова робота на аркушах. 

Після повідомлення студента (протягом хв.) про виконану курсову роботу йому 

поставлені такі запитання: 

1.    

(власне ім’я, прізвище члена комісії, що поставив запитання, зміст запитання) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2.    

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3.    

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.    

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

 

5.    

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати, що студент(ка) виконав(ла) і захистив(ла) курсову роботу з 

оцінкою                            (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

за національною шкалою ;  за ECTS ; кількість балів    

Комісія : 

1.       

(підпис)                       ( науковий ступінь, вчене звання, власне ім’я, прізвище) 

2.       

(підпис)                       ( науковий ступінь, вчене звання, власне ім’я, прізвище) 

3.       

(підпис)                        ( науковий ступінь, вчене звання, власне ім’я, прізвище) 

” “ 202__року 



Додаток 8 

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

з    

(назва дисципліни) 

студента групи             відділення    

______________________________________________________________________________ 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ студента) 

на тему:    

 

 

№ 

 

Критерії, за якими оцінюється курсова робота 

Оцінка за 

шкалою від 

«0» до «5» 

1. Написання та оформлення курсової роботи   

 

1.1. 

Обґрунтованість актуальності і новизни обраної теми, повнота 

визначення мети і завдань дослідження, спрямованість роботи на 

практичне застосування вивченого теоретичного матеріалу. 

 

1.2. 
Науково-теоретичний рівень змісту роботи, ступінь досягнення 

поставлених завдань у висновках. 

 

1.3. 
Ступінь самостійності проведеного дослідження, оригінальність 

наукового тексту. 

 

1.4. 
Дотримання норм оформлення роботи, наукового стилю 

викладення матеріалу. 

 

2. Якість захисту роботи   

2.1. 
Уміння стисло й послідовно викладати сутність і результати 

дослідження, володіння культурою презентації. 

 

2.2. 
Здатність аргументовано захищати свої пропозиції, власну точку 

зору під час додаткових запитань. 

 

Кількість балів за написання та оформлення курсової роботи  

Кількість балів за якість захисту роботи  

Загальна кількість балів  

Оцінка за національною шкалою  

Оцінка за шкалою ЄКТС   

 

Члени комісії                      __________________           __________________________ 

                                                            (підпис)                                     (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)  

                                             __________________           __________________________ 

                                                            (підпис)                                     (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)  

                                             __________________           __________________________ 

                                                            (підпис)                                     (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)  

 



Додаток 9 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ              ДЛЯ 

СПИСКУ ПОСИЛАНЬ 

(згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне     

посилання. Загальні положення та правила складання») 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

ДОКУМЕНТ 

Один автор Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 
2017. 240 с. 

Коннов О. Ф. Історична динаміка художнього стилю : монографія. Київ : 

Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 187 с. 

Два автора Заброцький М. М., Шапошникова Ю. Г. Педагогічна психологія. Лекції : 
навч. посіб. Херсон, 2017. 144 с. 

Три автори Кривов'язюк І. В., Смерічевський С. Ф., Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент 
логістичної системи машинобудівних підприємств : монографія. Київ : 
Кондор, 2018. 200 с. 

Чотири і більше 
авторів 

Світ рослин у творчості І. П. Котляревського : науково-популярні нариси 

/ М. В. Гриньова та ін. Полтава, 2017. 112 с. 

або 

Світрослин у творчості І. П. Котляревського : науково-популярні нариси. 
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