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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1 Методичні рекомендації щодо організації, виконання та захисту 

курсової роботи у Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка (далі – Університет) ґрунтуються на чинних 

нормативно-правових актах Міністерства освіти і науки України та локальних 

нормативних документах Університету: 

‒ Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VІІ; 

‒ Кодексі академічної доброчесності Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

‒ «Положенні про організацію освітнього процесу у Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка»; 

‒ «Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату у 

Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка».  

1.2 Курсова робота є однією із форм самостійного навчально-наукового 

дослідження, яке виконують із певної або декількох навчальних дисциплін 

одного спрямування під керівництвом викладача.  

1.3 Курсову роботу виконують із метою поглиблення, розширення і 

закріплення теоретичних знань; формування умінь аналізувати, 

систематизувати та узагальнювати наукову і навчально-методичну літературу; 

вироблення навичок базової дослідницької та самостійної роботи; розвитку 

наукового мислення і творчих здібностей здобувачів вищої освіти. 

1.4 Тематику курсових робіт, з урахуванням нових освітніх та наукових 

тенденцій, змін, що внесені в стандарти освіти, освітньо-професійні програми 

підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною спеціальністю, побажань 

стейкхолдерів коригують, оновлюють та затверджують на засіданні 

відповідних кафедр на початку навчального року (до 15 вересня).  

1.5 Після обрання здобувачем вищої освіти теми курсової роботи та 

наукового керівника, завідувачем кафедри готується відповідна службова 

записка і передається до навчально-методичного відділу Університету для 
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створення проєкту наказу ректора. 

1.6 Тему курсової роботи не можна повторювати в межах потоку певної 

спеціальності (освітньої програми). Вона має бути лаконічною, без скорочень, 

відповідати спеціальності / освітній програмі, відображати мету і предмет 

дослідження. У темі не бажано використовувати ускладнену термінологію 

псевдонаукового характеру, уникати назв, що починаються зі слів 

«Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», 

«Матеріали до вивчення..., «До питання...» тощо, в яких не відбито 

достатньою мірою суть наукової проблеми або завдання. 

1.7 На підставі рішення засідання кафедри тему курсової роботи може 

бути змінено (уточнено), але не пізніше, ніж за 2 місяці до встановленого 

терміну подачі робіт на кафедру для захисту. Підставою для розгляду змін 

(уточнень) теми курсової роботи є: заява здобувача вищої освіти з 

обґрунтуванням доцільності зміни (уточнення), письмова згода наукового 

керівника, відповідна службова записка завідувача кафедри, з проханням 

внесення відповідних змін до наказу ректора. 

1.8  Курсову роботу виконують українською мовою протягом семестру 

відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти.  

Кінцевим етапом виконання курсової роботи є її захист. 

 

2 ФУНКЦІЇ СУБʼЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ  

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

2.1 Завідувач кафедрою: 

‒ подає тематику курсових робіт за спеціальностями (освітніми 

програмами) на розгляд і затвердження кафедрою,  доводить її до відома 

здобувачів вищої освіти;  

‒ призначає наукового керівника курсової роботи з урахуванням 

побажань здобувача вищої освіти та вимог планування навантаження 

викладачів; 

‒ готує службову записку про затвердження тем курсових робіт та 
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призначення наукових керівників студентам відповідних академічних груп; 

‒ встановлює терміни виконання, представлення (подання) курсової 

роботи для перевірки на рівень академічного плагіату, її захисту; 

‒ формує склад комісії для захисту курсових робіт та організовує 

процедуру їх захисту. 

2.2 Науковий керівник: 

‒ розробляє теми курсових робіт для здобувачів вищої освіти 

відповідної спеціальності / освітньої програми, подає їх завідувачу кафедри; 

‒ надає здобувачеві вищої освіти консультативну допомогу щодо 

методів дослідження, структурування курсової роботи та дотримання вимог її 

оформлення; 

‒ рекомендує для опрацювання необхідні джерела, зокрема нормативні 

і довідкові матеріали, наукові видання тощо за темою дослідження; 

‒ контролює хід виконання курсової роботи; 

‒ сприяє перевірці курсової роботи на рівень академічного плагіату; 

‒ готує рецензію на курсову роботу здобувача вищої освіти; 

‒ має право бути присутнім на засіданні комісії при захисті 

курсових робіт, науковим керівником яких він є. 

2.3  Здобувач вищої освіти, який виконує курсову роботу має право: 

‒ самостійно вибирати тему курсової роботи та наукового керівника 

із затвердженого кафедрою відповідного переліку або запропонувати свою 

тему з обґрунтуванням її актуальності; 

‒ отримувати консультації наукового керівника щодо виконання та 

оформлення курсової роботи; 

‒ користуватися матеріально-технічною базою кафедри, приладами, 

вимірювальною та комп’ютерною технікою, необхідним наочним приладдям 

тощо для проведення наукових досліджень за темою курсової роботи; 

‒ отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, 

довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, 

кафедральних бібліотеках, користуватися бібліотечно-інформаційними 
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послугами; 

‒ самостійно обирати варіанти розв’язання завдань курсової роботи. 

2.4 Здобувач вищої освіти, який виконує курсову роботу зобов’язаний:  

‒ своєчасно обрати тему курсової роботи та наукового керівника 

(упродовж 30 днів від початку семестру, в якому виконується курсова робота); 

‒ дотримуватися термінів виконання курсової роботи;  

‒ регулярно, не менше одного разу на два тижні, інформувати 

наукового керівника про стан виконання курсової роботи відповідно, надавати 

на його вимогу необхідні матеріали для перевірки; 

‒ дотримуватися вимог академічної доброчесності, зокрема 

недопущення плагіату, фальсифікації результатів тощо; 

‒ відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, 

розрахунків, якість оформлення роботи, її відповідність методичним 

рекомендаціям щодо виконання курсових робіт Університету та кафедри; 

‒ у встановлений термін подати науковому керівнику роботу для 

перевірки, а після усунення недоліків повернути її для отримання відгуку; 

‒ особисто подати кінцевий варіант курсової роботи на кафедру не 

пізніше, ніж за два тижні до захисту; 

‒ своєчасно прибути на захист курсової роботи або попередити 

завідувача кафедри про неможливість присутності на захисті із зазначенням 

причин цього та наступним наданням документів, які засвідчують поважність 

причин. У разі відсутності таких документів комісією із захисту курсових 

робіт може бути прийнято рішення про оцінювання студента як такого, що не 

з’явився на захист курсової роботи без поважних причин. Якщо здобувач 

вищої освіти не мав змоги заздалегідь попередити про неможливість своєї 

присутності на захисті, але в період сесії надав необхідні виправдні 

документи, деканат факультету може перенести йому дату захисту роботи. 

 

3 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

1. Вибір теми курсової роботи та обґрунтування її актуальності. 
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2. Складання попереднього плану роботи та узгодження його з науковим 

керівником. 

3. Підбір літературних та інших джерел інформації. 

4. Проведення теоретичного або експериментального дослідження. 

5. Викладення змісту роботи за планом. 

6. Формулювання висновків. 

7. Подання роботи науковому керівникові. 

8. Перевірка курсової на унікальність тексту. 

9. Підготовка та захист курсової роботи. 

 

4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

4.1 Курсова робота повинна бути самостійним, завершеним, логічно 

структурованим дослідженням та містити: 

- титульний аркуш; 

- зміст; 

- перелік умовних позначень, символів, скорочень (за потреби); 

- вступ; 

- основну частину (розділи, підрозділи тощо); 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки (за потреби). 

4.2 Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і містить відомості, 

які подають у такій послідовності: 

‒ назва міністерства, закладу вищої освіти, факультету та кафедри, 

за якою закріплений здобувач; 

‒ повна назва документу із зазначенням теми, спеціальності та 

освітньої програми, за якою здобувається вища освіта;  

‒ курс, група, форма навчання, рівень вищої освіти, прізвище, ім’я 

та по-батькові здобувача у родовому відмінку; 

‒ прізвище та ініціали наукового керівника;  
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‒ дата захисту курсової роботи; 

‒ оцінка за 100-бальною шкалою та її значення за системою 

оцінювання досягнень студентів Університету; 

‒ члени комісії (підпис, прізвище та ініціали); 

‒ місто та рік виконання курсової роботи (Додаток А). 

4.3 Зміст роботи містить найменування та номери початкових сторінок 

усіх розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів, зокрема переліку умовних 

позначень, символів, скорочень (якщо вони є), заголовки розділів, підрозділів, 

пунктів та підпунктів, вступу, висновків, списку використаних джерел, 

додатків тощо (Додаток Б). 

4.4 Перелік умовних позначень, символів, скорочень містить 

прийняті у курсовій роботі малопоширені умовні позначення, символи, 

одиниці, скорочення і терміни, які пояснюють у переліку, що розміщений 

безпосередньо після змісту, перед вступом, починаючи з нової сторінки. 

Скорочення, символи, позначення, які повторюються не більше двох разів, до 

переліку не вносять (Додаток В). 

4.5 Вступ розкриває сутність і зміст наукової проблеми, її значущість, 

підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності 

проведення дослідження. У вступі, як правило, обґрунтовують: 

‒ актуальність теми дослідження – відображає важливість, суттєве 

значення, відповідність теми сучасним потребам певної галузі науки, 

практичним завданням відповідної сфери діяльності. Вона характеризує 

співвідношення між тим, що з цієї проблеми вже відомо і що досліджується 

здобувачем уперше, і свідчить про те, для якої галузі науки чи професійної 

діяльності мають цінність результати дослідження; 

‒ мету і завдання дослідження – пов’язані з назвою роботи й 

повинні чітко вказувати, що саме вирішують у роботі, яким шляхом будуть 

досягнуті очікуванні результати. Із загальної мети випливають конкретні 

завдання, які перераховують згідно з порядком їх розв’язання у роботі. 

Зазвичай, завдання формулюються у вигляді конкретних тез: дослідити…; 
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описати…; довести….; розробити методичні рекомендації…; визначити….; 

довести… тощо; 

‒ обʼєкт дослідження є процесом або явищем, що породжує 

проблемну ситуацію; 

‒ предмет дослідження – певні аспекти процесу чи явища, які 

досліджують в об’єкті. Предмет дослідження є поняттям більш вузьким 

порівняно з обʼєктом; 

‒ методи дослідження – це способи організації пізнавальної й 

дослідницької діяльності науковця та водночас система процедур вивчення 

об’єкта та / або перевірки отриманих результатів. У курсовій роботі 

перераховують використані наукові методи дослідження (теоретичні та 

емпіричні) та змістовно відзначають, що саме досліджувалося кожним 

методом, яке завдання ним розв’язувалося; обґрунтовують вибір методів, що 

забезпечують вірогідність отриманих результатів та висновків; 

‒ практичне значення отриманих результатів містить опис 

можливостей використання результатів та висновків у поглибленні знань із 

досліджуваної теми та можливості її подальшого вивчення. Бажано навести 

сфери практичного застосування результатів дослідження; 

‒ структуру і обсяг роботи – короткий опис роботи із зазначенням 

кількості сторінок.  

Рекомендований обсяг вступу – 2-3 сторінки. 

4.6 Основна частина. Виклад тексту курсової роботи демонструє 

вміння здобувача стисло, логічно і аргументовано подавати матеріал. 

До основної частини входять два-три розділи теоретичного і / або 

практичного характеру. Розділи включають підрозділи, які, в свою чергу, 

можуть містити окремі пункти, підпункти. Зміст розділів має відповідати темі 

роботи та повністю розкривати її. У теоретичній частині роботи здійснюють 

аналіз опрацьованих джерел відповідно до завдань дослідження, з’ясовують 

історичні та теоретичні основи дослідження, наводять авторські висновки із 

визначенням перспектив подальших дослідницьких пошуків. 
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Практичний розділ містить опис виконання дослідницького завдання, 

узагальнення його результатів, навчально-методичні розробки, розрахунково-

графічні матеріали тощо. Кожен розділ роботи має закінчуватися короткими 

висновками. 

4.7 Висновки містять теоретичні і практичні підсумки усього 

дослідження, які логічно випливають зі змісту викладеного матеріалу та 

відповідають поставленим у роботі завданням.  

Кожен висновок рекомендують подавати стисло (потезово) окремим 

абзацом. У першому пункті висновків доцільно дати оцінку стану вивчення 

проблеми дослідження, далі – викласти результати дослідження, спираючись 

на висновки кожного розділу курсової роботи. 

Бажано підкреслити, який внесок зміг зробити автор у розробку обраної 

теми. Також доречно визначити перспективи подальших розвідок із 

досліджуваної теми, окреслити цілі і завдання наступних етапів дослідження, 

якщо воно є основою для кваліфікаційної роботи. 

Рекомендований обсяг висновків – 1-3 сторінки. 

4.8 Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, 

що містить перелік усіх документів, монографій, книг, сайтів, статей та інших 

публікацій, використаних при розробці теми.  

До списку необхідно включати всі джерела, що були вивчені під час 

підготовки курсової роботи, незалежно від того, чи мало місце цитування 

фрагментів публікацій, чи ні, тому загальна кількість опрацьованих джерел не 

може бути меншою за 25 позицій. Кількість опублікованих за останні 5 років 

джерел повинна бути не меншою 30%, якщо інше не обумовлюється 

специфікою спеціальності (освітньої програми). 

4.9 Додатки містять допоміжний матеріал, який конкретизує, доповнює 

та ілюструє основний зміст роботи: це зразки анкет, тестів, проміжні 

математичні доведення, формули, розрахунки, таблиці допоміжних даних, 

протоколи і акти випробовувань, інструкції та методики, опис алгоритмів та 

програм вирішення, які розроблені або застосовувалися у процесі виконання 
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курсової роботи, ілюстрації допоміжного характеру тощо. За формою це 

можуть бути текст, таблиця, схема, графік, карта, веб-сайт та ін. 

 

5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

5.1 Правила комп’ютерного набору тексту. Курсову роботу друкують 

за допомогою комп’ютерного набору на білому папері формату А4 (210х297 

мм) відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»; ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання».  

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору середньої жирності. 

Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Перенесення слів з одного 

рядка в другий у тексті не допускається. 

Текст роботи необхідно друкувати з одного боку аркуша, залишаючи 

поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 

20 мм. 

Основні вимоги до комп’ютерного набору тексту курсової роботи: 

‒ текстовий редактор – MS Word; 

‒ гарнітура шрифту – Times New Roman, вирівнювання – за шириною; 

‒ кегль шрифту (розмір) –14; 

‒ кількість символів у рядку – не менше 60; 

‒ абзац – 1,25 см, який повинен бути однаковим впродовж усього 

тексту роботи; 

‒ міжрядковий інтервал –1,5; 

‒ кількість рядків на сторінці – до 30. 

Заголовки структурних частин роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими 

літерами симетрично до тексту (шрифт – 14 напівжирний). Заголовки 

підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного 

відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з 
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двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 

міжрядковим інтервалам. Кожну структурну частину роботи починають із 

нової сторінки.  

5.2 Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, 

таблиць подають арабськими цифрами без знака № . 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не 

ставлять, на наступних сторінках номер розміщують у правому верхньому куті 

сторінки без крапки в кінці.  

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, 

список використаних джерел, додатки не мають порядкового номера. Номер 

розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ». Після номера крапку не ставлять, 

потім, з нового рядка друкують великими літерами з вирівнюванням по центру 

заголовок розділу.  

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку, після останньої  цифри крапку не ставлять і у тому ж рядку 

друкують заголовок підрозділу (2.1 – перший підрозділ другого розділу).  

За необхідності, у межах підрозділу можуть бути виокремлені пункти, 

які нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з 

порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку 

(3.1.2 – другий пункт першого підрозділу третього розділу). 

5.3 Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці 

необхідно подавати у курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони 

згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на 

окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації (за 

винятком ілюстрацій, поданих у додатках) позначають словом «Рисунок 3.2» і 

нумерують послідовно в межах розділу з абзацу з вирівнюванням про ширині. 
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Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та стислою. 

Якщо з тексту курсової роботи зрозуміло зміст рисунка, його назву можна не 

наводити. Назву рисунка друкують з великої літери та розміщують під ним 

посередині рядка, наприклад, «Рисунок 2.1 Назва». 

Посилання на рисунок складається:  

- з умовної назви і порядкового номера з необхідним контекстом, 

оборотом мови: наприклад: «Як видно з рис. 1.3»;  

- з умовної назви рисунка, порядкового номера і літерного або 

словесного позначення її частини. Наприклад: рис. 1.2 в.  

Можна робити посилання у круглих дужках: (рис. 2.7).  

Скорочення «див.» використовується при повторному посиланні на 

рисунок. Наприклад: (див. рис. 2.4). 

5.4 Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера 

розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: 

«Таблиця 1.2 Назва таблиці» (друга таблиця першого розділу).  

Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка 

складається з позначення додатка та порядкового номера таблиці у додатку, 

відокремлених крапкою, наприклад :  

«Таблиця В.1  —______________», тобто перша таблиця додатку В. 

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з 

абзацного відступу. Якщо у розділі курсової роботи одна таблиця, її 

нумерують за загальними правилами. 

5.5 Формули, рівняння в курсовій роботі (якщо на них є посилання в 

тексті) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера 

розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. 

Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної 

формули в круглих дужках, наприклад: 




EU
m

h
 2

2

2

8
, (2.1) 
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(2.1) (перша формула другого розділу). 

5.6 Посилання. У разі посилання на структурні елементи курсової 

роботи, зазначають відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів, позицій переліків, рисунків, формул, рівнянь, таблиць, додатків. 

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

2.1», «відповідно до 2.3.4.1», «(рисунок 1.3)», «відповідно до таблиці 3.2», 

«згідно з формулою (3.1)», «у рівняннях (1.23) – (1.25)»,  «(Додаток Г)» тощо. 

Дозволено в посиланні використовувати загальноприйняті та 

застандартовані скорочення згідно з ДСТУ 3582, наприклад, «згідно з рис. 10», 

«див. табл. 3.3» тощо. 

5.7 Правила цитування. Для підтвердження власних аргументів 

посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи 

іншого тексту слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно 

відтворювати цитований текст. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починають і закінчують лапками і наводять у тій  

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей 

авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяють лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовують вираз «так званий»; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, 

абзаців при цитуванні допускають без перекручення авторського тексту і 

позначають трьома крапками та ставлять їх у будь-якому місці цитати (на 

початку, всередині, наприкінці). Якщо перед пропущеним текстом або за ним 

стояв розділовий знак, то його не зберігають; 

в) кожну цитату обовʼязково супроводжують посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у 
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викладенні думок, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати 

відповідні посилання на джерело; 

д) цитування не повинне бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те й 

інше знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження 

компілятивності праці, а недостатнє – знижує наукову цінність викладеного 

матеріалу; 

є) якщо автор роботи, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, то 

після тексту, який пояснює виділення, ставлять крапку, потім дефіс і вказують 

ініціали автора роботи, а текст застереження вміщують у круглі дужки. 

Варіантом таких застережень є: (курсив наш – А.К.); (підкреслено мною – 

А.К.); (розрядка моя –  А.К.). 

5.8 Посилання на використанні джерела. Посилання слід робити при 

цитуванні джерела чи думки дослідника, при вказівці на якесь важливе 

свідчення джерела, при запозиченні положень, використанні фактичного 

матеріалу, результатів досліджень інших авторів, посилань на досвід тощо. 

Є декілька способів посилань, один із них – посилання з наскрізною 

нумерацією, при цьому посилання на джерела подають у квадратних дужках, 

наприклад [15, с. 166], де 15 – номер джерела у списку використаних джерел, а 

166 – сторінка, з якої взято цитату чи інші дані.  

5.9 Оформлення списку використаних джерел. Перелік джерел, на які 

є посилання в основній частині курсової роботи, наводять у кінці тексту перед 

додатками на наступній сторінці. 

Відомості про використані джерела необхідно подавати згідно з 

вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання» (з офіційними 

виправленнями у 2017 році), з обов’язковим наведенням прізвищ авторів, 

назви праці, міста і року видання, видавництва і кількості сторінок. Список 

укладають в алфавітному порядку. Зразки і приклад оформлення 

бібліографічного опису подано у Додатку Г. 
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5.10 Додатки подають після списку використаних джерел, розміщуючи 

їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожен додаток починають з 

нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими 

літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині 

рядка над заголовком друкують слово «ДОДАТОК» і відповідну велику літеру 

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

Наприклад: ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б і т. д. Один додаток 

позначається як ДОДАТОК А.  

6 ПЕРЕВІРКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

6.1 У встановлені терміни, але не пізніше, ніж за два тижні до захисту, 

здобувач вищої освіти подає курсову роботу на кафедру для перевірки на 

унікальність та заяву (Додаток Д), яка засвідчує самостійність виконання 

дослідження та відсутність академічного плагіату в курсовій роботі.  

6.2  Обов’язковою для перевірки є та частина роботи, у якій викладено 

результати теоретичного та / або експериментального дослідження. Усі інші 

розділи курсової роботи перевіряють на виявлення академічного плагіату за 

потребою / вимогою.  

6.3 Для перевірки роботи на академічний плагіат на кафедру в 

електронному форматі подають титульний аркуш, розділ / підрозділ, у якому 

викладені основні результати дослідження та список використаних джерел.  

6.4 Завідуючий кафедрою чи призначена ним особа передає електронну 

версію курсової роботи разом зі службовою запискою (Додаток Е) до 

бібліотеки Університету.  

6.5 Рекомендовані наступні показники визначення оригінальності 

курсових робіт: 

Для 

курсових робіт 

Рівень 

оригінальності 

твору 

Рекомендована дія 

понад 60 % Високий 

Текст вважається оригінальним та не 

потребує додаткових дій щодо запобігання 

неправомірним запозиченням.  

від 50 % до 60 % Середній  Наявні окремі ознаки академічного плагіату. 
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Слід пересвідчитись у наявності посилань на 

першоджерела для цитованих фрагментів.  

від 35 % до 50 % Низький 

Наявні певні ознаки академічного плагіату, 

але матеріал може бути прийнятий за умови 

доопрацювання з обов’язковою наступною 

перевіркою на оригінальність 

доопрацьованого твору. 

менше 35 % Неприйнятний 
Наявні істотні ознаки плагіату. Матеріал до 

розгляду не приймається. 

 

6.6 За результатами перевірки на унікальність (довідка про перевірку за 

допомогою визначеного Університетом програмного продукту) курсову 

роботу подають науковому керівнику на рецензування, а у разі необхідності, 

повертають на доопрацювання. 

6.7 У рецензії (Додаток К) на курсову роботу науковий керівник 

зазначає позитивні моменти курсової роботи здобувача, звертає увагу на 

недоліки або дискусійні питання, ступінь самостійності формулювання 

основних положень та висновків, їхню практичну цінність, а також робить 

висновок щодо допуску / недопуску роботи до захисту. Оцінює науковий 

керівник і якість оформлення курсової роботи з точки зору орфографічних та 

граматичних помилок, а також дотримання існуючих правил оформлення.  

6.8 Захист курсової роботи проводять відповідно до укладеного графіка, 

в присутності комісії у складі двох-трьох членів кафедри. Після доповіді 

здобувача члени комісії можуть ставити додаткові запитання за темою 

курсової роботи. Для захисту роботи та відповідей на питання відводиться не 

більше 10-15 хвилин. 

6.9 Результати захисту курсової роботи відзначають оцінками згідно 

шкали оцінювання, з урахуванням якості виконання всіх частин курсової 

роботи та рівня її захисту (Додаток Е). 

Оцінку за курсову роботу як окремий вид самостійної навчальної 

діяльності заносять до залікової книжки студента, екзаменаційної відомості та 

враховують при визначенні рейтингу здобувача вищої освіти разом з іншими 

результатами підсумкового контролю. 

6.10 Здобувача вищої освіти, який без поважної причини не подав 
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ДОДАТОК А 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

Полтавський національний педагогічний університет  

імені В. Г. Короленка 

 

факультет 
(повна назва факультету) 

кафедра 
(повна назва кафедри) 

 

 

Курсова робота 

зі спеціальності  ___________________________________________ 
(шифр та назва спеціальності) 

 

освітньої програми  _______________________________________ 
(назва освітньої програми) 

 

на тему: 
___________________________________________________________ 

        (тема) 

 

 

Виконав(ла): студент(ка)__курсу, групи____ 

__________________ форми навчання 

__________________ рівня вищої освіти 
 

__________________________________ 
   (прізвище та ініціали) 

Керівник:_________________________ 
            (науковий ступінь та/або вчене звання, прізвище, ініціали) 

Захищена «___»____________202___ р. 

Кількість балів:____________________ 

Значення оцінки ___________________ 

 

Члени комісії: _________  _________________ 
             (підпис)                 (прізвище та ініціали) 

    _________  _________________ 
            (підпис)                  (прізвище та ініціали) 
    _________  _________________ 
            (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

 

Полтава - 20____ року 
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ДОДАТОК Б 

Зразок оформлення змісту курсової роботи 
 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП Стор. 

РОЗДІЛ 1  НАЗВА РОЗДІЛУ Стор. 

1.1 Назва підрозділу Стор. 

1.2 Назва підрозділу Стор. 

РОЗДІЛ 2  НАЗВА РОЗДІЛУ Стор. 

2.1 Назва підрозділу Стор. 

2.2 Назва підрозділу Стор. 

ВИСНОВКИ Стор. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Стор. 

ДОДАТКИ Стор. 
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ДОДАТОК В 

Зразок оформлення переліку умовних скорочень курсової роботи 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ЗДО – заклад дошкільної освіти 

ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ЗСЖ – здоровий спосіб життя 
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ДОДАТОК Г 

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних 

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

посилання. Загальні положення та правила складання» 

 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги 

Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 

2015. 82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія Українського 

Вільного козацтва на Запоріжжі (1917–1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с. 

3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919–

1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 

4. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с. 

5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 

2017. 145 с. 

6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства: теорія і 

методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с. 

7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 

2016. 172 с. 

8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : Талком, 2016. 340 

Два автора 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним 

містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 

2015. 196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 

2017. 130 с. 

3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління освітою : навч.-

метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 

4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 

с. 

5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2016. 131 с. 

6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 

2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с. 

Три автора 

1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології 

у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та правоохоронні 

органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 

3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі 

навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 

4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та 

економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с. 

Чотири автори і більше 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 жовт. 

2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 
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2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 

88 с.  

4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 

2016. 264 с. 

5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне 

числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с. 

Автор(и) та 

редактор(и)/упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. ред. 

В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за 

ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

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

Без автора 

1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991–2016) : ювіл. вип. 

/ під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 

2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко. 

Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 

3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. 

М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: С. О. Якубовського, 

Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 

5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. 

Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 

6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 

7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : 

монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с. 

8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 

9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5–6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2017. 216 с. 

10. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. пр. / редкол.: 

П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. 

306 с. 

11. Антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття 

/ упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904 с. 

Багатотомне видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 

712 с. 

2. Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. 

ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. 

Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 



23 

3. Новицкий О. М.  Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. 

вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; Мелитополь: НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. 

Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1. 382 с. 

4. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук 

України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України 

і проблеми її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с. 

5. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : 

Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с. 

Автореферати дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у 

формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 

2017. 20 с. 

3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та конституційно-

правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. 

Маріуполь, 2015. 20 с. 

Дисертації 

1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII – 

початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький національний 

університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження 

статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. 

Запоріжжя, 2002. 150 с. 

3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с. 

Законодавчі та нормативні документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 

верес. (№ 178/179). C. 10–22. 

3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. Відомості 

Верховної Ради України. 2011. № 48/49. Ст. 536. 

4. 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). 

5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543. 

6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2017–2020 роки : Указ Президента України 

від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10. 

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і 

науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141. 

8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : затв. наказом 

Нац. агентства України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. № 156. Баланс-

бюджет. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Архівні документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР 

В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 

р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 

2612. Арк. 63, 64 зв., 71. 

2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО 

України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. 

Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 

3. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН 

України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

Патенти 

1. 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. 

2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 

Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 

Препринти 

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності 

твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем 

безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем 

безпеки АЕС; 06-1). 

2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного повреждения 

материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL USA с подкритической 

сборкой, управляемой ускорителем электронов. Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: 

ил., табл. (Препринт. НАН Украины, Нац. науч. Центр «Харьк. физ.-техн. ин-т»; 

ХФТИ2006-4). 

Стандарти 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний 

від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація). 

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, 

IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 

2006. 181 с. 

3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, 

NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : 

Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).  

Каталоги 

1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Донец. ботан. сад 

НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 

2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. 

В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с. 

3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: 

М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : 

Новий час, 2003. 160 с. 

Бібліографічні покажчики 
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1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності : бібліогр. покажч. / уклад. О. 

В. Левчук, відп. за вип. Н. М. Чала ; Запоріз. нац.ун-т. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. Вип. 

2. 60 с. 

2. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. 

І. Франка, 2003. 356 с. (Українська біобібліографія ; ч. 10). 

3. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в незалежній 

Україні : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна та ін.; наук. ред. Т. В. Марусик; 

відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. 

512 с. (До 140-річчя від дня заснування). 

4. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992–2002) / ред. 

О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 с. 

5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики 

(1856-2013). Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 

с. (Джерела української біографістики ; вип. 3). 

Частина видання 

Розділ книги 

1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и роль 

Конституционного Суда Украины в толковании международных 

договоров / М. А. Баймуратов. Михайло Баймуратов: право як буття вченого : зб. 

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

Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493. 

2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий 

аспект. Тридцать лет с экологическим правом : избранные труды. Харьков, 2013. 

С. 205–212. 

3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна 

деліктність. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

4. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у взаємовідносинах 

держави та суспільства в державному управлінні в Україні. Теоретичні засади 

взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія. Чернівці, 2012. 

С. 151–169. 

Матеріали конференцій, тези доповідей 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-

правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. Дослідження проблем 

права в Україні очима молодих вчених : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 

3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных 

отношений. Формирование толерантного сознания в обществе : материалы VII 

междунар. антитеррорист. форума (Братислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–

150. 

4. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб формування 

медіакультури читачів науково-популярних журналів. Актуальні проблеми 

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

м. Запоріжжя, 3–4 берез. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 

5. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в старшій 

профільній школі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, 

фармацевтичних та природничих наук : матеріали III регіон. наук.-практ. конф., 
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м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. Запоріжжя, 2014. С. 211–212. 

Довідникове видання 

1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий енциклопедичний юридичний 

словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673. 

2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне право України : словник 

термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 

3. Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. С. 699. 

Продовжуване видання 

1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України: реалії 

та перспективи формулювання їх застосування. Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 

2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного деформування 

складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна. Вісник 

Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. Запоріжжя, 

2015. № 3. С. 153–159. 

3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного 

деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу 

Гріна. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 

2012. Вип. 19. С. 212–218. 

4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці Нюрнберзького 

трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. Вип. 115. С. 200–206. 

Статті з продовжуючих та періодичних видань 

1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина 

та його гарантії. Часопис Київського університету права. 2007. № 4. С. 88–92. 

2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і 

поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 2017. 1 листоп. 

(№ 205). С. 5. 

4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз вітчизняного і 

міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 2017. 20–26 жовт. (№ 42). 

С. 14–15. 

5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-SnSe2: ab initio 

modeling and comparison with experiment. 

SemiconductorPhysicsQuantumElectronics&Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–

108. 

Електронні ресурси 

1. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. 

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

2. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. Вісник 

Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. 

С. 20–27. URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ 

VestUr2015v3/5.pdf 

http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
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ДОДАТОК Д 

Форма засвідчення здобувачем вищої освіти – автором дослідження 

відсутності академічного плагіату в його курсовій роботі 

 

Завідувачу кафедри 

________________________ 

________________________ 
                                                                                                              (назва кафедри) 

________________________ 

________________________ 
             (прізвище, ініціали) 

 

 

ЗАЯВА 

щодо самостійного виконання курсової роботи здобувачем вищої освіти 

 

Я, _______________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові), 

студент(ка)_______________________________________________________       
(факультет, форма навчання, курс, група) 

 

заявляю: моя курсова робота на 

тему_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

виконана самостійно і в ній не міститься елементів академічного плагіату. Всі 

запозичення з друкованих та електронних джерел, мають відповідні 

посилання. Я ознайомлений(а) з діючим Положенням про запобігання та 

виявлення академічного плагіату у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, згідно з яким виявлення 

плагіату є підставою для відмови в допуску курсової роботи до захисту та 

притягнення до академічної відповідальності. 

Я даю згоду Університету на перевірку моєї письмової роботи, за вище 

зазначеною темою, щодо виявлення елементів академічного плагіату 

(збігів / ідентичності / схожості) в інформаційній онлайн-системі виявлення  

збігів / ідентичності / схожості під назвою «UNICHECK» 

(https://unicheck.com/uk-ua). 

 

______________   ____________   _______________ 

(дата)                   (підпис)               (ініціали, прізвище)

https://unicheck.com/uk-ua


1 

ДОДАТОК Е  

Зразок оформлення подання курсових робіт на перевірку на академічний плагіат 
 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Для перевірки щодо виявлення елементів академічного плагіату (збігів / ідентичності / схожості) в інформаційній 

онлайн-системі під назвою «UNICHECK» направляються курсові роботи здобувачів _____________ рівня вищої освіти 

___________________________________   факультету:  

№ 

п / п 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

здобувача 

Академічна 

група 
Тема курсової роботи Науковий керівник 

1     

2     

 

Дата подання курсових  робіт          __________       підпис завкафедри              І. ПРІЗВИЩЕ 
                   
Дата завершення перевірки робіт   __________            підпис відповідальної особи           І. ПРІЗВИЩЕ 

 

Директору бібліотеки  

Полтавського національного 

педагогічного університету  

імені В. Г. Короленка   

В. ОРЄХОВІЙ 

Завкафедри____________________ 
                                  (назва кафедри) 

______________________________ 
                                     (Ім’я, прізвище) 
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ДОДАТОК К 

Орієнтовна форма рецензії на курсову роботу  

 

Рецензія на курсову роботу 

зі спеціальності  __________________________________________________ 

освітньої програми  ______________________________________________ 

тема: ___________________________________________________________ 

студента (студентки) ______________________________________________ 

групи ________,  ____ курсу, _______________ форми навчання 

Кафедра, на якій виконувалася курсова робота: 

________________________________________________________________ 
 

Критерії  оцінювання 
Максим. 

бал 

Бал, 

виставлений  

керівником 

Наявність усіх елементів «Вступу» та правильність їх 

формулювання: актуальності теми, мети, завдань, об’єкту і 

предмету, опису методів дослідження тощо 
10 

 

Загальна оцінка рівня складності й науковості 

роботи (повнота реалізації мети і завдань у 

змісті розділів роботи, рівень оригінальності 

тексту) 

Р
ів

ен
ь 

Високий 18-20 

 

Достатній  15-17 

Мінімально 

достатній 
12-14 

Недостатній 0-11 

Повнота і якість аналізу джерельної бази, культура посилань на 

використані джерела, якість бібліографічного опису 
5 

 

Структурованість, лаконічність, рівень узагальнення (доцільність 

співвідношень обсягів окремих розділів роботи, дотримання вимог 

до загального обсягу роботи тощо) 
5 

 

Достовірність і обґрунтованість висновків, їхня відповідність 

завданням роботи 
5 

 

Оцінка якості й доцільності використаних ілюстративних 

матеріалів  
5 

 

Дотримання нормативних вимог щодо оформлення курсової роботи  5 
 

Дотримання графіка виконання роботи, оцінка самостійності її 

виконання 
5 

 

Загальна оцінка курсової роботи науковим керівником 60  

 

Аргументований висновок наукового 

керівника:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Науковий керівник   __________________       (______________________) 
      (підпис)     (ініціали, прізвище) 

«____» __________  202__ р.       



29 

(на звороті рецензії) 

 

Захист курсової роботи 

 

Критерії  оцінювання 
Максим. 

бал 

Оцінка 

комісії 

Доповідь студента 

на захисті курсової 

роботи 

Рівень володіння змістом роботи, повнота 

розкриття теми  
20  

Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність 

доповіді, наявність унаочнення (за потреби) 
10 

 

Повнота і коректність відповідей студента на поставлені питання  10  

Оцінка за захист курсової роботи  40  

Додаткові бали (наявність публікацій, доповідей на конференціях  

тощо) 
10 

 

 

Підсумкова оцінка за курсову роботу: 

за 100-бальною шкалою:     _________  

значення оцінки:   _______________   

 

Члени  комісії: 

 

_______________________  

(підпис) 

_______________________  

(підпис) 

_______________________  

(підпис) 

(________________________) 

(ініціали прізвище) 

(_______________________) 

(ініціали прізвище) 

(_______________________) 

(ініціали прізвище) 

 

 

«____» ______________ 20___ р. 
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ДОДАТОК Л 

Орієнтовна форма акту списання курсових робіт 

АКТ 

від      ________________ 
             (дата підписання) 

 

Про списання курсових робіт здобувачів вищої освіти 

 

Комісія у складі:  Голова комісії :   _________________________ 

 

   Члени комісії :    _________________________ 

          _________________________ 

              _________________________ 

 

про виключення з фонду кафедри  ___________________________________, у 

зв’язку із закінченням терміну зберігання курсових робіт за 20____ р, у 

кількості ______ примірників. 

Список робіт додається. 

 

 

Голова комісії :   підпис   І. ПРІЗВИЩЕ 

 

Члени комісії :    підпис   І. ПРІЗВИЩЕ 

    підпис   І. ПРІЗВИЩЕ 

    підпис   І. ПРІЗВИЩЕ 
 



1 

 


