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1, Написання

KypCOBOi'роботи - це одна з форм самостiйно!

як невiд' емно! частини навчального
Курсова

робота

дослiдницький

виконуеться

роботи студентiв

процесу у вищiй школi,

з профiлюючих

дисциплiн

i мае навчально-

характер,

Мета написання курсово. роботи:
- поглиблення,

узагальнення

i закрiплення

теоретичних

знань та практичних

.

,

YMlНЬcTyдeHТlB;
- вивчення

.

.

Лlтературних

змiсту, розширення

..

джерел - анаЛlЗ та узагальнення

lХНЬОГОосновного

обсягу знань за темою, спiвставлення

рiзних точок зору

на однiй й Ti ж питання тощо;
набуття

навичок

лiтературою,

самостiйно

використовувати
,

наукового

- роз виток у студентiв
- виявлення

знавчальною

сучаснi iнформацiйнi

- систематизаЦlЯ та узагальнення
- здiйснення

працювати

матершлу;

пошуку при проведеннi

наукових здiбностей

засоби та технологi!;
,

навчального

навичок самостiйних

дослiдження;

творчих дослiджень;

студентiв i залучення!х

..

.

- В1Льне ВОЛОДIНня основним

науковою

до науково! роботи;

.

.

ЗМIСТОМтеми,

lНтерпретаЦlЯ

тих чи lНших

положень при захистi курсово! роботи, розвиток творчого мислення;
- послiдовний,
теоретично

логiчний

письмовий

та фактично обrpунтувати

Курсова робота - окремий
оцiнюеться

як

«Положення

про

критерi'i

.

вид

'

предмета або групи дисциплiн

2. Тематика
затверджуеться

курсових

кредит

навчально!

оцiнювання»

1 виконуеться

основного

навчальнOl

ДИСЦИПЛlни, що

дiяльностi

студента

та «Положення
,

П1сля заюнчення

.

робiт формуеться

фахових завдань.

оргаН1заЦlЮ

вивчення

певного

на початку навчального

.

В1ДПОВ1Дати навчальним

ДИСЦИПЛlни,бути актуальною

про

ЗГlдно

одного напрямку.

на засiданнi кафедри i поновлюеться
повинна

ЗМIСТУтеми, ВМlНня

думки,

залiковий

самостiйний

OCВlTHЬOГOпроцесу»

Вона

виклад

i TicHO пов'язаною

року,

щорiчно,
завданням

профiлюioчо!

з ВИРlшенням практичних

Студентам
тематики

нада€ться

курсових

робiт

розгляд пропозицiй

МОЖЛИВ1стьподавати
на розгляд

студентiв

вiдповiдно!

i затвердження

досвiдченi
Кожна

курсових

викладачi

кафедра

курсових

робiт

кафедри.

тем вiдбулися,

вибирати теми лише зi списку, запропонованого

3. Керiвниками

власНl пропозицi!
Пiсля

щодо

того, як

студенти можуть

кафедрою.

призначаються

найбiльш

квалiфiкованi

та

кафедри.

повинна

розробити

методичНl

робiт, в яких передбачити

завдання

вказIВКИ щодо

курсово!

написання

роботи,

особливостi,

роботи

як стосовно

обсяг i змiст окремих частин та порядок i"i виконання.
4. Курсова

робота

Ma€ характер

змiсту, вичерпаностi
Курсова

цiльно!

завершено!

теми, так i форми, структури тощо.

робота

умовно

.

ВИСНОВКlв,списку використаних

склада€ться

Зl вступу,

ОСНОВНОIчастини,

.

джерел та дoдaTКlB.

Обсяг курсово! роботи Ma€ бути в межах 25-30 стр.

5. Порядок захисту курсово! роботи:
5.1. Виступ

(до 1 О хвилин),

автора

роботи, результати

В якому розкрива€ться

експериментального

_..

•

дослiдження,

основний

висловлюються

ЗМIСТ
власнi

о ••

ПрОПОЗИЦl1
та методичНl рекомендаЦl1.
5.2. Вiдповiдi

автора

. ...

на запитання

щодо

.

.

дослiджувано!

проблеми

члеНlВ

.

КОМIСllта ПРИСУТНlхна заХИСТlcTyдeHTIВ.
5.3. Оцiнювання

членами KOMici!змiсту та захисту курсово! роботи студента.

6. При оцiнцi курсово! роботи враховуються:
6.1.

Науково-теоретичний

теми, чiтко розроблений
6.2. Вироблення
вмiння

оформляти

теоретична

обrpунтованiсть

науковий апарат.

працювати

провlДНl

i вирiшення

з лiтературними

концеПЦll,

ставити

науково! проблеми:

джерелами,
експеримент,

видiляти

й

грамотно

бiблiографiю.

6.3. Використання

.

змiсту,

навичок щодо розробки

самостiйно

анашзувати

рiвень

методiв дослiдження,

.

.

анашзу ЯВИЩ1 процесlВ.

самостiйний

i творчий пiдхiд до

6.4 .ПланомiрниЙ

i систематичний

6.5. Правильнiсть

оформлення

7. у випадку порушення
(термiни визначенi
допускаеться
Лiквiдацiя

характер роботи студента над темою.

КУРСОВОl

TepMiHiB здачi робiт без поважних

кафедрою),

до захисту,

'ii здачi.

роботи i своечаснiсть

причин на кафедру

курсова робота не приймаеться,

що

вважаеться

академзаборгованостi

академiчною

здiйснюеться

згiдно

а студент не

заборгованiстю.
«Положенню

про

оргаН1заЦlЮ».
8. Пiсля захисту курсова робота здаеться на кафедру
KypCOBi роботи,
подаються

на конкурси

що

мають

студентських

теоретичну
наукових

для зберiгання.
та

практичну

робiт,

ЦlHН1CTЬ,

пропонуються

до

впровадження.
Пiсля
списуються

закiнчення
за актом.

термшу

зберiгання

курсових

робiт

(1 piK) вони

