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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ  

І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ  

 

1. Курсова робота як форма індивідуального завдання 

Курсова робота – це невелика за об’ємом науково-дослідна або науково-

практична робота, яка присвячена вивченню певного питання або певної теми 

навчальної дисципліни. 

Курсова робота – індивідуальне завдання, яке передбачає закріплення, 

поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання 

теоретичних курсів навчальних дисциплін і їх застосування до комплексного 

вирішення конкретного фахового завдання, а також оволодіння навичками 

самостійної роботи. 

Курсові роботи виконують згідно з навчальним планом. 

Види курсових робіт:  

 теоретичні (оволодіння навичками роботи з науковою літературою, довідниками, 

державними стандартами, електронними базами даних та ін.); 

 експериментальні (закріплення навичок по розв’язанню експериментальних 

задач)  складаються з 2 частин: теоретичної та експериментальної. 

Виконання курсової роботи починається з індивідуальної бесіди керівника  і 

студента: уточнюється тема і завдання курсової роботи, які видаються студентові 

під підпис.  

В ході виконання курсової роботи керівник регулярно проводить консультації, на 

яких перевіряє виконання роботи, розрахунки, допомагає студентові знайти вірний 

шлях до розв’язання задач, які перед ним поставлено. 

Термін виконання курсової роботи від 3 тижнів до 2 місяців. На виконання 

курсової роботи з навчальної дисципліни у робочій навчальній програмі 

передбачається 20-40  годин самостійної роботи. 
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Захист курсової роботи проводиться прилюдно перед комісією у складі 2-3 

викладачів кафедри, в тому числі і керівника курсової роботи. Захист 

супроводжується  усною доповіддю  протягом 5 хвилин з презентацією.  

  Захищені курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом 1 року. 

 

2. Структура курсової роботи 

При написанні курсової роботи потрібно дотримуватися таких правил: 

 Основна структура курсової роботи: Титульний лист, Зміст, Вступ, Основна 

частина, Висновки, Література, Додаток (якщо потрібно).  

 Титульний лист (1 стор.) оформлюють на окремому листі паперу. 

 Зміст (1 стор.) містить назви всіх розділів, підрозділів і обов’язково вказуються 

сторінки, де знаходяться вони в курсовій роботі (див. зразок 1). 

 Вступ (1 стор.) курсової роботи обов’язково повинен містити актуальність 

роботи і мету, закінчуватися ключовими словами, які відображають, до якої 

області хімії відноситься курсова робота.  Розміщується Вступ після Змісту 

курсової роботи на окремій сторінці. 

 Основна частина курсової роботи  містить 2-3 розділи. Не потрібно писати слова 

«Основна частина». Основна частина починається з розділу 1, який має певну 

назву. Основний розділ може містити підрозділи. Нумерація підрозділів 

оформлюється додаванням до номеру основного розділу номеру підрозділу. Не 

рекомендується використовувати багато вкладених заголовків. Рівень 

вкладеності не може перебільшувати 4. Назви розділів, підрозділів не можуть 

співпадати між собою, а також не можуть співпадати з назвою курсової роботи. 

 Рисунки та таблиці вставляються в текст курсової роботи або розміщуються на 

окремих сторінках в порядку їх обговорення в тексті. Всі рисунки і таблиці 

повинні мати назву.  

 Висновки (≈ 1 стор.) мають відображати основні результати роботи. 

 Список літератури (15-20 джерел), оформлюють відповідно  ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
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складання". Публікації, що цитуються  в курсовій роботі, нумерують у  

квадратних дужках у порядку їх появи в тексті роботи. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Оформлення курсової роботи 

 Листи, на яких пишеться курсова робота, мають бути формату А4.  

     Поля: ліворуч – 20 мм, зверху і знизу – 20 мм, праворуч – 10 мм. 

 Шрифт 14 пт, Times New Roman, міжстроковий інтервал – 1,5. 

 Текст курсової роботи вирівнюють по ширині, заголовки вирівнюють по центру. 

 Об’єм курсової роботи  –15...20 стор. 

 Зміст, Вступ, Основну частину, Висновки, Літературу курсової роботи 

починають з нової сторінки. 

 Підрозділи в розділах курсової роботи відокремлюють 2 пропусками. 

 Сторінки курсової роботи нумерують арабськими цифрами, включаючи 

титульний лист і додатки, проставляючи номер праворуч зверху або знизу. Номер 

сторінки на титульному листі не вказують. 

 Надруковану курсову роботу розміщують в папці (швидкозшивач). 
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