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ВСТУП
Виконання курсової роботи має на меті:
- систематизацію, закріплення та розширення теоретичних та
практичних знань, застосування їх при розв’язанні конкретних фахових задач;
- розвиток навиків самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження при розв'язанні розробляємих в курсовій роботі
проблем.
1 ХІД ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
1.1 Завдання та моделі курсової роботи
Тематика курсової роботи встановлюється у відповідності до
освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалаврів за напрямом підготовки 040302 «Інформатика» та системи блоків відповідних змістових
модулів, що зазначена у Табл. 1 цих характеристик.
Таблиця 1 - Система блоків змістовних модулів за тематиками
курсових робіт.
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Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия
"Нормативная база предприятия"). – ISBN 966-7961-77-Х.
Т. 5. — 2007. — 264 с. — ІSBN 966-7961-75-3.
Т. 6. — 2007. — 277 с. — ІSBN 966-7961-76-1.
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталогдовідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий
час, 2003. — 160 с. — ISBN 966-96146-0-0.
3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми :
Унів. кн., 2003]. — 11 с.
4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005.
— 228 с.
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Шифри

Назва блоку змістових модулів, що входить до

змістових

навчальної дисципліни або практики

ПП 3.01.01

Теорія складності алгоритмів

ПП 3.01.02

Основні структури даних та алгоритми їх обробки

ПП 3.01.03
ПП 3.03.01

Табличні структури даних, графи, дерева та алгоритми
їх обробки
Теорія баз даних

ПП 3.03.02

Розробка СКБД та інформаційних систем

ПП 3.11.01

Теоретичні основи та прикладні аспекти функціонування операційних систем (ОС)
3

ПП 3.11.02

Розробка системного програмного забезпечення та ОС.

ПП 3.16.01

Архітектура та програмування веб-застосувань

ПП 3.16.02

Підтримка та просування веб - проектів

ПП 3.17.01

Аналіз та моделювання програмних систем

ПП 3.17.02

Етапи проектування програмних систем

Препринти

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

При виконанні курсової роботи студенти інформатики, як правило
можуть обрати одну з двох основних моделей: розробка програмного
забезпечення чи дослідницька діяльність. Курсова робота може бути
виконана як індивідуально так і в колективі. При цьому для розробки
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програмного забезпечення перевагу доцільно надавати колективним
проектам (2-4 студенти), а для роботи, присвяченій науковій дослідницькій діяльності – індивідуальній роботі студента. При колективній роботі над проектом повинні бути чітко визначені особистий внесок та
ступінь участі кожного студента в роботі.
Найбільш популярною моделлю такої роботи є колективна чи індивідуальна розробка програмного забезпечення, в якій студенти проектують рішення інформаційної проблеми та працюють відповідно в команді чи індивідуально для реалізації цих рішень із застосуванням
знань, отриманих із курсів програми. Така робота повинна містити розробку вимог, проектування, реалізацію та забезпечення якості. Студенти
можуть притримуватися довільної моделі процесу, яку вважають за доцільне, повинні приділяти увагу питанням якості та повинні керувати
проектом самі, слідуючи усім відповідним методам керування проектами. Успіх проекту залежить переважно від адекватності розв'язання студентами задачі, поставленої їм замовником (науковим керівником).
Очікується, що студенти проведуть одну чи кілька ітерацій розро-

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

бки програмної системи, що відповідають моделі процесу розробки, яку
4
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П’ять і більше
авторів

Без автора

Багатотомний
документ

Матеріали
конференцій,
з’їздів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А.
В., Лущихина И. М. и МР.]. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. – ISBN 966-83243-34-X.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та
молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. ДиковаФаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. —
115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя
молоді" : у 14 кн., кн. 13). – ISBN 966-8435-10-9.

вони беруть за основу. Сюди бажано включити план проекту (можливо

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря /
[авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. —
(Грані світу). – ISBN 978-966-2923-73-5.
2. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології :
[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с. – ISBN 978-966-568-897-6.

Існує і інша модель, яка є найбільш прийнятною для студентів, що

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 /
[упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-4254-8.
Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c. – ISBN-966-024256-5.
або
Історія Національної академії наук України, 1941—1945.
Ч. 2. Додатки / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]; К. : Нац. бка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — 573, [1] c. –
(Джерела з історії науки в Україні). – ISBN-966-02-4256-5.
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост.
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. —
Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—
.— (Серия
"Нормативная база предприятия"). – ISBN 966-7961-45-1.
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф.
молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна
реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. :
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів
виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. :
ІСОА, 2002. — 147 с.

регулярно оновлюючийся, містити оцінку вартості, аналіз ризиків, розбиття роботи по завданням, тощо), вимоги (включаючи варіанти використання), архітектурну та проектну документації, плани тестування,
програмний код та інсталяцію системи.

бажають в подальшому вступити до аспірантури та займатися дослідженнями, а не працювати в промисловості. Для цих студентів цікавою
альтернативою буде досвід самостійної дослідницької діяльності, що
включає в себе деяку підготовчу роботу, вивчення наукової літератури
та дослідження запропонованого розв'язку з наступною підготовкою
наукової статті чи усної презентації результатів на наукових семінарах
та конференціях.
Курсова робота за рекомендацією кафедри може бути основою для
написання дипломної роботи.
1.2 Вибір і затвердження керівника та теми бакалаврської
роботи
Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної
програми та бути тісно пов'язаною з практичними потребами конкретного фаху. Порядок затвердження тематики курсових робіт та їх виконання визначається вищим навчальним закладом. Керівництво курсовими роботами, як правило, здійснюється викладачами кафедри.
На кожний навчальний рік кафедра на своєму засіданні затверджує теми курсових робіт та їх керівників. Крім того, після погодження
з керівником, студент може сам запропонувати тему роботи, або змінити обрану тему і на основі рішення кафедри готувати роботу на запро-
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понувати тему роботи, або змінити обрану тему і на основі рішення ка-

Додаток 7 Приклади оформлення списку використаних джерел

федри готувати роботу на запропоновану ним тему.

Таблиця Д.6.1 - Приклади оформлення списку використаних джерел.

цьому етапі роботи необхідне детальне обговорення усіх питань,

Характеристика джереПриклад оформлення
ла
Книги:
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий. —
Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела хрисОдин автор
тиянського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V
ст. ; № 14). – ISBN 966-8744-87-X.
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. —
К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. —
(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). – ISBN 966-02-39645.
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія
Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т
соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри
України ; т. 1). – ISBN 966-965-810-1.
Два автори
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. —
(Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). – ISBN 966-518-338-9.
2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України /
З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент,
2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
– ISBN 966-8062-37-X.

що виникають у студента з керівником так як цей етап впливає на

Три автори

Вибір наукових керівників та тем курсових робіт студенти здійснюють у вересні. Консультації щодо курсової роботи здійснюються керівником у відведений для цього час. Розклад консультацій викладачів
кафедри знаходиться на дошці об'яв. Крім того, студент може спілкуватися з керівником за допомогою електронної пошти. Студентам бажано
підтримувати щотижневе спілкування з викладачем щодо курсової роботи.
Закріплення теми курсової роботи та наукового керівника відбувається за особистою письмовою заявою студента, що подається на кафедру.
1.3 Порядок написання курсової роботи
1. Після вибору та уточнення студентом теми курсової роботи починається з вивчення рекомендованої та самостійно дібраної додаткової літератури, конспектування матеріалу за обраною тематикою з обов'язковим посиланням на літературні джерела. Метою
цього етапу є визначення основних розділів подальшої роботи. На

усю подальшу роботу над проектом, дає можливість ефективно
розподілити зусилля, оцінити повноту матеріалу, що є в наявності,
виявити найбільш складні питання, розв'язку яких необхідно приділити особливу увагу, визначити розділи над якими можливо
працювати паралельно та порядок виконання розділів роботи.

6

Чотири автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование:
как предотвратить завтрашний кризис сегодня.
Создание будущего организации / Акофф Р. Л.,
Магидсон Д., Эддисон Г. Д. — Днепропетровск :
Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. – ISBN
978-966-415-020-7.
1. Методика нормування ресурсів для виробництва
продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.].
— К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006.
— 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). – ISBN 966-7803-97-X.
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Додаток 6 Зразок оформлення прийнятих скорочень

2. Таким чином на основі вивченої літератури складається детальний
план, який рекомендується оформляти письмово у вигляді попере-

Перелік прийнятих скорочень

днього плану чи змісту майбутньої роботи з короткою анотацією
основних розділів майбутньої роботи. План курсової роботи з ін-

ВНГ — видатки, не віднесені до основних груп;
РФК — резервний фонд Кабінету Міністрів України;
БП — бюджетні позички;
ПДВ – податок на додану вартість;
ВВП – валовий внутрішній продукт;
НМ – нейронна мережа.

форматики затверджується керівником.
3.Студентом проводяться власні теоретичні та прикладні дослідження, розробляється відповідний метод дослідження проблеми, технологія або програмний продукт. В ході роботи над проектом студент, використовує індивідуальні навички самостійної роботи.
Для обговорення питань, які не можуть бути розв'язані студентом
самостійно чи викликають у нього сумніви, а також для контролю
за виконанням проекту призначаються консультації у керівника.
Результатом цього етапу є перша (чорнова) редакція проекту.
4. Матеріали першої редакції проекту надаються керівнику для вивчення та перевірки змісту, форми та відповідності усім нормам та
вимогам. На чергових консультаціях разом із студентом розглядаються зауваження та пропозиції з коректування проекту, складається план доповнень та виправлень наданих матеріалів.
5. На цьому етапі, з урахуванням зауважень наданих керівником студент складає чистовий варіант курсової роботи, оформляється звіт
курсової роботи.
6. Студент демонструє результати роботи. На демонстрації повинні
бути присутні керівник, студенти та інші викладачі.
7. Студент складає текст та тези доповіді для захисту, які обов’язково
повинні бути перевірені та відкориговані керівником.

26

7

8. Про виконану роботу керівник складає відгук, в якому повинні бу-

Додаток 5 Зразок оформлення списку використаних джерел

ти висвітлені наступні питання:
- відповідність матеріалу завданню;

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- об’єм виконаної роботи;
- позитивні та негативні сторони виконаної роботи;
- ініціатива та самостійність студента при виконанні роботи;

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий. — Львів : Свіча-

- вміння користуватися літературою;

до, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий

- практична цінність роботи;

вік патристики ІV—V ст. ; № 14). – ISBN 966-8744-87-X.

- оцінка проробленої роботи.

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного
білого шуму в неперервних та дискретних динамічних систе-

9. Захист курсової роботи.

мах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111
При виконанні курсової роботи слід дотримуватися календарного
плану-графіку виконання курсової роботи студента (Дод.1). Цей планграфік є обов’язковим додатком до курсової роботи. При наявності запізнень із виконанням етапів під час оцінювання студентської роботи можуть зніматись бали (із 100 балів за болонською системою) - по одному

с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики
НАН України ; т. 59). – ISBN 966-02-3964-5.
3. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР
в / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. —
397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). – ISBN 966-518-338-9.

за кожний тиждень запізнення.
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Додаток 4 Зразок оформлення реферату
РЕФЕРАТ

2 ЗМІСТ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків,

Звіт курсової роботи – це науково-технічний документ, який міс-

списку використаних джерел (24 найменування) та 1 додатку. Робота

тить систематизовані дані про науково-дослідну роботу (стан проблеми,

містить 2 рисунки та 3 таблиці. Загальний обсяг роботи становить 25

процес і результати дослідження тощо) за затвердженою темою, викона-

сторінок, основний текст роботи викладено на 20 сторінках.

ну студентом протягом навчального року.

Ключові слова: КЛЮЧОВЕ СЛОВО 1, КЛЮЧОВЕ СЛОВО 2,
КЛЮЧОВЕ СЛОВО 3, КЛЮЧОВЕ СЛОВО 4, КЛЮЧОВЕ СЛОВО 6.
Реферат. В роботі досліджено … Отримано нові… Впроваджено…

Структурними елементами звіту є:
1. Титульний аркуш (Дод. 2);
2. Зміст (Дод. 3);
3. Реферат (Дод. 4);
4. Перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і
термінів (Дод. 5);
5. Вступ;
6. Основна частина;
7. Висновки;
8. Подяки;
9. Список використаних джерел (Дод. 6);
10. Додатки.
При цьому елементи 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 9 є обов'язковими, а 4, 8 та 10
додаються до звіту за необхідністю.
Розглянемо детально зміст структурних елементів звіту.
2.1 Титульний аркуш
Титульний аркуш (Дод. 2) є першою сторінкою звіту. На титульному аркуші вказується:
- найменування організації (структурного підрозділу), де виконувалась робота (назва університету та назва кафедри);
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- назва теми роботи;

Додаток 3 Зразок оформлення змісту

- прізвище та ініціали, посада, вчений ступінь (вчене звання) наукового керівника роботи;

ЗМІСТ

- прізвище та ініціали, група, курс виконавця роботи;
- місце і дата виконання роботи.

2
Реферат…………………………………………...

Титульний аркуш підписується студентом та науковим керівником
роботи.
2.2 Зміст
Зміст (Дод. 3) включає найменування з уточненими номерами сто-

3
ВСТУП ……………………………………….…..

4

РОЗДІЛ 1 НАЗВА РОЗДІЛУ…………………..
1.1 Назва пункту…………….………….

4

1.2 Назва пункту…………….………….

7

рінок усіх структурних елементів звіту (вступ, розділи та підрозділи ос-

1.2.1 Назва підпункту………..…….…..

9

новної частини з їх номерами, висновки, подяки, список використаних

1.2.2 Назва підпункту……………..…..

12

джерел, додатки з номерами). У звіті обсягом не більше 10 сторінок

15
РОЗДІЛ 2 НАЗВА РОЗДІЛУ ……………….…
2.1 Назва пункту………….…………….

16

2.2 Назва пункту.……….………………

18

ВИСНОВКИ ……………………………..………
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- відомості про обсяг звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків,

Література…………………………………………

25

використаних джерел;

Додаток 1 Назва додатку………………………...

26

Додаток 2 Назва додатку………………………...

27

зміст не є обов’язковим.
2.3 Реферат
Реферат (Дод. 4) повинен містити:

- перелік ключових слів (від 5 до 15 слів або словосполучень з тексту
звіту, які в найбільшому степені характеризують його зміст. Ключові
слова наводяться в іменному відмінку, в однині та друкуються великими літерами в рядок через коми.);
- текст реферату (за наявністю в звіті містяться в порядку перерахування наступні відомості: об’єкт дослідження, мета роботи, метод
дослідження, отримані результати та їх новизна, основні конструктивні та технологічні характеристики, степінь впровадження, рекомендації з впровадження або підсумки впровадження результатів роботи,
галузь застосування, економічна ефективність або зна10
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чимість роботи, пропозиції з подальшого розвитку.);

Додаток 2 Зразок титульного аркушу до курсової роботи

- за обсягом текст реферату повинен бути не більше 0.5 сторінки.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2.4 Перелік скорочень, умовних позначень, символів, оди-

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ниць і термінів

Кафедра теорії та технології програмування

Скорочення, умовні позначення, символи, одиниці та терміни
(Дод. 5) за умови, що в роботі їх більше 20 та кожне з них зустрічається
Курсова робота

в роботі більше 3 разів повинні бути подані у вигляді окремого списку.
Інакше (зустрічаються 3 і менше разів, або менше 20 таких елементів) у
списку не подаються, а розшифровуються безпосередньо в тексті звіту

НАЗВА ТЕМИ

при першому згадуванні.
При оформленні цих списків умовні позначення, символи, одиниці
чи терміни переліковуються у вигляді списку справа позначення, а зліва

Керівник курсової роботи
к.ф.-м.н., доц.(д.ф.-м.н., проф.)
________________________
(прізвище та ініціали)
________________________
(підпис)
“____” __________ 2012 р.
Виконав студент 4 курсу
_____________________
(прізвище та ініціали)
“____” __________ 2012 р.

його детальне розшифровування.
При першому згадуванні в тексті іноземних фірм, маловідомих
іноземних прізвищ, географічних назв чи інших маловідомих іншомовних термінів їх пишуть як в українській транскрипції, так і мовою оригіналу (в дужках).
2.5 Вступ
У вступі обґрунтовується значення та актуальність теми, дається
огляд використаної літератури, міститься оцінка сучасного стану проблеми, що розв’язується, зв’язок роботи з іншими науково-дослідними
роботами, підстави для розробки теми, чітко формулюється мета роботи.
2.6 Основна частина
Основну частину потрібно ділити на розділи й пункти. Пункти за

Київ – 2012

необхідності можуть бути поділені на підпункти. Кожен розділ, пункт
та підпункт має містити закінчену інформацію.
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ДОДАТКИ

Основна частина звіту повинна містити дані, що відображають
суть, методику та основні результати роботи. Викладення основних ре-

Додаток 1 Календарний план-графік виконання курсової роботи

зультатів та положень роботи необхідно проводити таким чином, щоб з

студента

нього будо видно особистий внесок студента в розробку тем. Бажано
висловити свої міркування про переваги та недоліки запропонованої
роботи, порівняти отримані дані з результатами інших досліджень в цій
галузі.
2.7 Висновки

Календарний план-графік виконання курсової роботи студента
____________________________________________________________________________
керівник ___________________________________________________________________
Етапи

Термін виконання

Обрання теми, попередня постановка
задачі

04.11.2011

Підбір літератури, веб-джерел

18.11.2011

Уточнення завдань проектування
(вимоги до проекту, діаграма прецедентів тощо)

02.12.2011

Підготовка оглядової частини

17.02.2012

У висновках рекомендується стисло, в кількох пунктах сформулювати, які саме питання було вивчено і які отримано результати. Виділяються позитивні та негативні сторони виконання роботи, відзначаються
плани подальшого розвитку роботи. Також, у разі наявності впровадження результатів роботи слід це зазначити та дати рекомендації щодо
подальшого впровадження.
2.8 Подяки
Подяки можуть бути висловлені конкретним особам чи організаціям за допомогу у виборі теми дослідження, обговоренні роботи, оформленні роботи, тощо.
2.9 Список використаних джерел
Список використаних джерел (Дод. 6) подається у порядку посилання в роботі. Оформлюється з нової сторінки під заголовком «Список
літератури».
Список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання", що набув чинності 1 липня 2007 року.

Перша 50% частина теоретичної
роботи /
unit-тестування
Друга 50% частина теоретичної роботи / інтегроване тестування

Відмітки контролю (дати, підпис)

30.11 підпис

13.11, 20.11,
27.11 підпис

Приклад заповнення

02.03.2012
16.03.2012

Оформлення роботи, передача її на
рецензування керівникові

20.04.2012

Рецензування роботи, уточнення
назви, висновків, підготовка презентаційних матеріалів

04.05.2012

11.05.2012
(IV, VI курс)
18.05.2012
(III, V курс)
Основні положення стосовно ведення та використання документа “Календарний план-графік”
- При наявності запізнень із виконанням етапів під час оцінювання студентської роботи можуть
зніматись бали (із 100 балів за болонською системою) - по одному за кожний тиждень запізнення.
- Календарний план-графік зберігається на кафедрі разом із заявою студента про обрання теми
роботи.
- Календарний план-графік є обов’язковим додатком до курсової / випускної роботи.
- Відповідальними від кафедри з контролю за виконанням курсових / випускних робіт призначено Кузенка В.Ф. (III, V курси), Бойка Б.І (IV, VI курси). (Контроль рекомендовано здійснювати
щопонеділка). Загальний контроль здійснює завідувач кафедри - Нікітченко М.С.

Попередній захист випускної роботи /
Захист курсової роботи /

Приклади оформлення списку використаних джерел наведено в
12

Дата фактичного
виконання та
підпис керівника
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Табл. Д 7.1.

Таблиця 2 - Шкала оцінювання.
100-бальна система

При посиланні у тексті на літературні джерела слід у квадратних

Національна шкала

90-100

відмінно

5

дужках наводити порядковий номер у відповідному списку, наприклад:

85-89

добре

4

[2], [2-6], або [2,4,7].

задовільно

3

не задовільно
не задовільно (без права перездачі)

2
2

75-84
65-74
60-64
30-59
1-29

2.10 Додатки
У додатки включають матеріали, що не ввійшли до основної частини звіту через деякі причини. Зокрема, у додаток можна включити
фрагменти програми, деякі таблиці, тощо. Основна частина обов’язково
мусить містити посилання на матеріали додатку.

За курсову роботу виставляється диференційований залік в екза-

Кожен додаток починається з нової сторінки. В правому верхньо-

менаційну відомість і залікову книжку студента. При оцінці враховуєть-

му куті пишемо слово «ДОДАТОК». Кожен додаток повинен мати на-

ся:

зву. Якщо в роботі 2 чи більше додатків, то їх нумерують послідовно
ДОДАТОК 1, ДОДАТОК 2, …

- актуальність теми;

Рисунки, таблиці та формули, що розміщені в додатку нумерують-

- теоретичний рівень роботи;
- елементи новизни;

ся наступним чином «Таблиця Д.1.3» і відповідно посилання на цю таб-

- практична цінність та впровадження роботи;

лицю в тексті «Табл. Д. 1.3» - третя таблиця першого додатку,

- якість оформлення;

«Рисунок Д. 2.1» і відповідно посилання на цей рисунок в тексті

- виступ на захисті;

«Рис. Д. 2.1» - перший рисунок другого додатку, тощо.

- рекомендація наукового керівника.
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3. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

4. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

При оформленні роботи необхідно дотримуватися наступних правил.

4.1 Захист курсової роботи
Кафедра складає графік захисту курсових робіт. Захист курсової

3.1 Шрифти, що використовуються для основного тексту звіту

роботи відбувається на засіданні комісії кафедри в наступному порядку:

Звіт з курсової роботи повинен бути охайно оформлений відповід-

- студент викладає протягом 5-10 хвилин зміст своєї роботи (за

но до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 2.105-95, та стандарту

попередньою домовленістю можна використовувати відповідні

ДСТУ 3008-95. Він друкується на комп’ютері українською мовою через

технічні засоби, зокрема проектор);

1,5 інтервали (або, як виняток, пишеться від руки чітким, розбірливим

- студент відповідає на питання, запропоновані співробітниками

почерком) тільки на одній сторінці аркуша паперу розміром A4. Основ-

кафедри;

ний текст набирається шрифтом Times New Roman 12 або 14, стилем

- зачитується відгук керівника та рецензія;

Звичайний. Вирівнювання абзацу за шириною (якщо інакше не передба-

- студент відповідає на зауваження, що містилися у відгуку та

чено змістом). Слід використовувати відступ зліва 1 см. Текст звіту слід

рецензії;

друкувати, дотримуючись таких розмірів полів: ліве – не менше 25 мм,

- присутні на захисті керівник, консультанти, рецензент чи інші

праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 15 мм, а нижнє – не менше

особи можуть виступити за матеріалами захисту;

20 мм.

- результати захисту повідомляються головою комісії після обго-

Прізвища, назви установ, організацій, фірм, назви виробів та інші

ворення.

власні імена наводяться у звіті мовою оригіналу. Допускається наводити

4.2 Оцінка курсової роботи

транскрипцію власних імен і назв організацій у перекладі мовою звіту з

Курсова робота студента оцінюється за 100-бальною шкалою, на-

додаванні при першому згадуванні оригінальних назв.
3.2 Оформлення структурних елементів звіту

веденою в Табл. 2. Рейтинг розраховується за такою шкалою: демонстрація – 15, звітування перед комісією – 20, якість проекту – 65.

Найменування структурних елементів звіту (зміст, перелік скоро-

При наявності запізнень із виконанням етапів відповідно до кале-

чень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів, вступ, висновки,

ндарного плану-графіку (Дод.1) під час оцінювання студентської роботи

подяки, список використаних джерел, додатки, назви розділів основної

можуть зніматись бали (із 100 балів за болонською системою) - по одно-

частини) служать заголовками структурних елементів звіту. Структурні

му за кожний тиждень запізнення.

елементи "Зміст", "Вступ", Висновки", "Список Використаної Літератури", "Додатки" не нумерують, а їхні найменування служать заголовками
структурних елементів. Заголовки структурних елементів слід розмі14
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включають в загальну нумерацію сторінок, але номер на ньому не став-

щувати із заданого відступу без крапки в кінці і друкувати з великої лі-

лять. Додатки, список літератури, а також ілюстрації та таблиці що роз-

тери. Якщо заголовок складається з кількох речень, то їх розділяють

міщені на окремих сторінках включають до загальної нумерації сторі-

крапками, перенесення в заголовках не допускаються. Не допускається

нок. Порядковий номер сторінки вказують в верхньому правому куті.

розташовувати заголовки в нижній частині листа, якщо після заголовка

3.8 Обсяг звіту

є менше двох рядків тексту. Відстань між заголовками структурних еле-

Обсяг курсової роботи погоджується з керівником та залежить від

ментів звіту й розділів основної частини та текстом звіту має бути не

характеру теми: при індивідуальному написанні – не більше 25 сторінок

менше 3 інтервалів. Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в

машинописного тексту, а при колективному – не більше 50 сторінок (не

межах основної частини, писати їх слід перед назвою розділу та позна-

враховуючи додатків).

чати їх слід арабськими цифрами з крапкою наприклад 1., 2., 3. Пункти
повинні мати нумерацію в межах розділу або підрозділу. Номер пункту
включає номер розділу та порядковий номер підрозділу, або пункту, що
розділяється крапкою (багаторівнева нумерація), наприклад 1.1, 1.2 або
1.1.1, 1.2.3. Якщо розділ або підрозділ має тільки один пункт чи підпункт, то нумерувати цей пункт чи підпункт не потрібно.
3.3 Оформлення фрагментів програм
Текст фрагментів програм набирається шрифтом Courier New 11,
жирним форматом з вирівнюванням за лівим краєм (у випадку, якщо
фрагменти тексту програми наведено в додатку, то розмір шрифту може
бути зменшений до 9).
3.4 Оформлення формул
Формули набираються в редакторі MathType або Equation Editor.
З наступними стилями по замовчуванню:
- Текст (Text) – Times New Roman.
- Функції (Function) – Times New Roman.
- Змінні (Variable) – Times New Roman, курсив.
- Грецькі символи (Greek) – Symbol, курсив.
18
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- Символи (Symbol) – Symbol.

урахуванням розділу. Наприклад «Рис. 2.3» - третій рисунок другого

- Вектор и та матриці (Vector-Matrix) – Times New Roman, жирний.

розділу.

- Числа (Number) – Times New Roman.
Та з наступними розмірами шрифтів по замовчуванню:

Ілюстрації слід розміщувати таким чином, щоб їх можна було розглядати не повертаючи роботу. Якщо таке не можливо, то їх розміщу-

- Основний розмір (Full) – 12 pt.

ють так, щоб для їх розгляду достатньо було повернути роботу за годин-

- Індекси першого рівня (верхні та нижні) (Subscript/Superscript) –

никовою стрілкою.

58% від основного розміру.

3.6 Оформлення таблиць

- Індекси другого рівня (верхні та нижні) (Sub-Subscript/Superscript)

Таблиці виконуються у редакторі за допомогою меню «Таблиця».

– 42% від основного розміру.

Таблиці слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, в якому

- Розмір символів (Symbol) – 150% від основного розміру.

вони згадуються, або на наступній сторінці. На таблиці повинні бути

- Символи-індекси (Sub-symbol) – 100 % від основного розміру.

посилання у звіті. Таблиці повинні мати назви, які розміщуються над

Нумеровані формули розміщуються в окремих рядках (рамки таблиці встановлюються невидимими):

таблицею. Якщо таблиць у звіті більше ніж одна, то їх потрібно нумерувати порядковою нумерацією в межах усього звіту, починаючи з 1. Номер слід розміщувати в правому верхньому куті над заголовком таблиці
після слова «Таблиця».
Якщо робота більше 50 сторінок, то таблиці слід нумерувати слід
нумерувати з урахуванням розділу. Наприклад «Таблиця 1.4» - четверта

3.5 Оформлення ілюстрацій
Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми та фотознімки) слід
розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, або на наступній сторінці. Усі ілюстрації необхідно нумерувати та на
них повинні бути посилання у звіті. Ілюстрації повинні мати назви, які
розміщуються над ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розмі-

таблиця першого розділу.
Таблиці слід розміщувати таким чином, щоб їх можна було розглядати не повертаючи роботу. Якщо таке не можливо, то їх розміщують
так, щоб для їх розгляду достатньо було повернути роботу за годинниковою стрілкою.

щують пояснювальний текст. Під ілюстрацією (під пояснювальним тек-

3.7 Нумерація сторінок

стом ілюстрації) пишуть слово «Рис.» з номером арабськими цифрами,

Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, підтримую-

при чому порядок нумерації зберігається в усьому звіті починаючи з 1.

чи порядкову нумерацію по всьому тексту звіту. Титульний аркуш

Якщо робота більше 50 сторінок, то ілюстрації слід нумерувати з
16
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