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ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
Курсова робота - це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке
виконується з певного курсу або окремих його розділів і є результатом вивчення
навчальної дисципліни.
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах України, курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і
узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до
комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Курсова робота допомагає студентові розвивати творчу активність, ініціативу,
вчить їх систематизувати та поглиблювати одержані теоретичні знання з вивченої
дисципліни, здійснювати аналіз досліджень з обраної проблеми, самостійно
працювати з навчальною та науковою літературою, використовуючи сучасні
інформаційні засоби і технології.
Виконання курсової роботи передбачено навчальним планом і є обов'язковим.
Без виконання її студент не допускається до державних екзаменів. Перш ніж
розпочинати писати курсову роботу, студент зобов'язаний ознайомитися з
основними вимогами до її виконання.
Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:
1. Проблема, що досліджується студентом має бути актуальною та потрібною.
Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість
проблеми, що розглядається. Курсова робота може претендувати на той чи інший
ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасному стану
соціально-педагогічної роботи, перспективам його розвитку та потребам практики.
2. Розкрита на достатньому теоретичному рівні. Студент повинен розкрити
обрану тему курсової роботи відповідно сучасному рівню розвитку філософських,
психологічних

та

соціально-педагогічних

наук.

Вивчити

та

критично

проаналізувати літературу з досліджуваної теми; здійснити характеристику історії
проблеми, її практичного стану, використовуючи такі підходи й наукові знання,
що дають можливість розв’язати нагальну соціально-педагогічну проблему. Крім
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того, студент має достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що
стосуються проблеми курсової роботи, включити в зміст матеріалу тільки
об'єктивні факти і реальні практичні приклади.
3. Мати дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись
елементи наукового дослідження: вивчення достатньої кількості опублікованих
джерел ( монографій, навчальних посібників, статей у наукових журналах та
матеріалів науково-практичних конференцій); систематизація й аналіз різних
підходів, формування власної точки зору на проблему, що розглядається;
порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності вітчизняних і
зарубіжних фахівців соціальної сфери.
4. Грамотність оформлення підвищує

якість виконаного дослідження. У

роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно
дотримуватися правил цитування, оформлення посилань, списку використаної
літератури. Крім того, виконання цієї вимоги виховує в студента культуру
оформлення наукових праць, яка може знадобитись їм у майбутній науковій та
практичній діяльності.
Підготовка курсової роботи охоплює кілька етапів:
1. Добір

теми

курсової

роботи.

Тематика курсових робіт визначається

змістом навчальних курсів і має відповідати завданням відповідної навчальної
дисципліни, бути тісно пов'язаною з потребами практики. Перелік тем курсових
робіт розробляється та затверджується кафедрою соціальної педагогіки та
корекційної освіти.
Тема курсової роботи має становити інтерес для студента, бути пов'язаною з його
діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного
досвіду. Вибір здійснюється студентами самостійно на основі запропонованого їм
переліку згідно з навчальним планом. Студент має право запропонувати власну
тему курсової роботи, але при цьому він повинен обґрунтувати викладачу
доцільність її розробки, виходячи з її актуальності, відповідності фахові, зі своїх
наукових інтересів та сучасного стану розвитку наукових досліджень.
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Тематика курсових робіт щорічно коригується викладачами. Кафедра закріплює
за студентом тему курсової роботи і призначає наукового керівника. Науковий
керівник погоджує зі студентом мету, план і графік виконання роботи, надає
необхідні консультації.
2. Формулювання мети та основних завдань курсової роботи. Залежно від того,
наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи, настільки вдалими
будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу.
Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній
основний напрям дослідження, впорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити
якість роботи над нею.
3. Складання плану курсової роботи. На початку підготовки курсової роботи
студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за обраною
темою і скласти простий план із зазначенням основних етапів роботи, який
потрібно узгодити з науковим керівником.
План курсової роботи є відбиттям її структури, під якою розуміється порядок
компонування і взаємозв'язок окремих її частин. План курсової роботи має, в
основному, такі розділи: вступ, теоретичний аналіз проблеми, висновки, список
використаних джерел та додатки (якщо вони є).
Виконані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику і відповідно до
його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби їх доопрацьовує.
4. Виклад матеріалу курсової роботи. Студент повинен викладати матеріал
послідовно, логічно взаємопов'язувати окремі його частини, повністю розкривати
тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і
методичним розробкам, проаналізувати нормативно-правову базу, розглянути і
творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити
своє ставлення до дискусійних питань з проблеми дослідження. На основі аналізу
емпіричних та звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити
необхідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а
також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращення
соціально-педагогічної діяльності. Обов’язковим є посилання на використану
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літературу в тексті, які вказуються в квадратних дужках.
5. Подання курсової роботи науковому керівнику на рецензування. Не пізніше,
ніж за два тижні до захисту, студент подає курсову роботу науковому керівнику,
який рецензує та оцінює її.
Науковий керівник оцінює теоретичний рівень, глибину проведеного
дослідження, доцільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій,
переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення.
Найчастіше в курсових роботах зустрічаються такі недоліки:
 відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а
фактично розкриваються інші);
 безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень;
 логічні помилки, невміння виокремити головне;
 невдале поєднання теорії з зібраним практичним матеріалом;
 переписування матеріалу з друкованих видань та інтернету;
 недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи.
У разі негативної оцінки курсова робота повертається студенту, який повинен
доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після цього доопрацьований
варіант подати науковому керівнику для повторної оцінки.
Якщо попередня оцінка позитивна, студент допускається до захисту курсової
роботи.
Структура й технічне оформлення курсової роботи
Курсову

роботу

студенти

виконують

самостійно,

дотримуючись

рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.
Рекомендується така
1. Титульна

структура роботи.

сторінка,

оформлення

якої

не потребує особливих

пояснень. Варіант її оформлення подано в додатках (див. додаток А).
2. Зміст курсової роботи, де вказуються заголовки підрозділів та сторінки, на
яких вони розміщені (див. додаток В).
3. Вступ, де обґрунтовується актуальність теми, визначається мета й основні
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завдання. Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з її назвою. На
основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які
необхідно розв'язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні
конкретизувати основну мету наукової роботи.
У вступі розкривається структура курсової роботи, визначаються джерела
інформації.
4. Основна частина, яка містить чотири - п’ять підрозділів: теоретичний аналіз
літератури і практики соціально-педагогічної діяльності. Кількість підрозділів
залежить від складності теми та специфіки змісту дослідження. Усі підрозділи за
змістом повинні відповідати спрямуванню теми, підпорядковуватись основній
меті та завданням, бути органічно взаємопов'язаними, мати приблизно однаковий
обсяг.
Аналіз та систематизація матеріалів дослідження бажано представити у
таблицях, схемах, діаграмах,

текстових характеристиках та висновках (див.

додаток В, Д).
5. Заключна частина – висновки. Вони формулюються на основі проведеного
дослідження та повинні відповідати визначеним завданням. Висновки є логічним
завершенням курсової роботи. Вони подаються як окремі лаконічні положення у
формі теоретичних узагальнень та методичних рекомендацій для практичних
працівників - соціальних педагогів.
6. Список використаних джерел подається в алфавітному порядку та згідно з
вимогами ВАК України. Для складання бібліографії з теми наукової роботи
студент використовує наявні в бібліотеках каталоги, довідники.
Бібліографічний список повинен включати всіх авторів та їхні роботи, що
згадуються в тексті. Посилання на них подається в тексті за номером, який займає
та чи інша праця в списку літератури. Крім того, у посиланнях вказуються
відповідні сторінки. Наприклад, [2, с. 27], де перша цифра – це нумерація джерела,
а друга - його сторінки. Список літератури – 15-20 джерел з обов’язковим
посиланням на них у тексті. Зразок запису наукових джерел подано у додатку Ж.
7. Додатки розміщують після списку використаних джерел у вигляді
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дидактичного матеріалу,

таблиць, допоміжних цифрових даних, графіків,

ілюстрацій, схем, фотографій і т. ін. Кожний додаток починають з нової сторінки,
у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Додаток повинен мати
тематичний заголовок. Якщо в курсовій роботі міститься кілька додатків, їх
послідовно позначають великими літерами української абетки, за винятком літер
Г, Г, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад, "Додаток К"). Сторінки в додатках нумерують у
межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є
обов'язковим.
Вимоги до технічного оформлення курсової роботи.
Курсова робота має бути написана (чи надрукована) чітко, розбірливо, без
помилок та виправлень з одного боку білого паперу формату А 4 (210x297).
Загальний обсяг курсової роботи мас бути в межах 25 сторінок машинописного
тексту чи комп'ютерного набору без урахування додатків. Текст друкується через
два (комп'ютерний набір - півтора) інтервали - 28-30 рядків із дотриманням полів:
зліва - 3 см, справа -1,5 см, зверху- 2 см, знизу - 2 см. Текстова частина має бути
одного кольору (чорного, синього, фіолетового) за винятком титульної сторінки,
таблиць, графіків, формул, для яких застосовується тільки чорний колір чорнила
або туші.
Сторінки обов'язково повинні бути пронумерованими. І нумеруються всі
сторінки роботи до останньої, враховуючи ілюстрації та додатки, без пропусків,
повторів і літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульна, на якій
цифра "1" не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на
наступній сторінці (Зміст курсової роботи) з цифри "2". Порядковий номер
сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Головні думки в роботі виділяють абзацами, кожен підрозділ (параграф)
відповідно називають, зазначають у плані (змісті) їх розміщення на сторінках і
починають з нової сторінки.
Текст курсової роботи може ілюструватися кресленнями,

фотографіями,

графіками, таблицями, які подаються на стандартних аркушах паперу формату
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А-4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати курсовій
роботі зрозумілості та конкретності. Усі ілюстрації, діаграми, тощо називають
рисунками і нумерують послідовно. Номер і назву рисунка пишуть під графічним
зображенням. Ілюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після
посилання на нього (див. додаток В, Д). Матеріали, які ілюструють зміст роботи,
але не увійшли в основну частину, можуть бути представлені в додатку.
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Додаток А
Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут людини
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Курсова робота
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ

Студента(ки) ____ групи
Івченко Тетяни Іванівни
Науковий керівник:
канд. пед. наук, доцент
Смірнова Ольга Борисівна

Київ – 20__
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Додаток Б
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………....

3

1.Сучасні концепції соціалізації особистості….…………………………….

5

2.Роль соціального середовища у соціалізації особистості…………..……. 10
3.Характеристика різних видів соціалізації………………..………...….......

15

4.Особливості соціалізації особистості в умовах сьогодення……………...

19

ВИСНОВКИ……………………………….……………………………....…. 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….……

25
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Додаток В
Зразок оформлення таблиці
Таблиця 1.1
Класифікація неурядових організацій
Класифікаційна ознака

Види

За територіальним

Представництва міжнародних

розташуванням

організацій
Всеукраїнські
Регіональні
Обласні
Районні
Місцеві

За стабільністю діяльності

Постійні
Тимчасові
Ситуативні

За гендерною ознакою

Жіночі
Чоловічі
Змішані

За віковим складом

Дитячі
Молодіжні
Різновікові
Організації дорослих

За напрямом діяльності

Політичні
Спортивні
Культурологічні
Екологічні
Соціально-педагогічні
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Додаток Д
Зразок оформлення схем, рисунків, діаграм

Мета

Завдання

Суб’єкт

Зміст

Об’єкт

Технології

Результат

Рис. 1.1. Структура соціально-педагогічної діяльності

сприятиме
підвищенню
ефективності
соціальнопедагогічної роботи з
дітьми та молоддю

29,1

70,9

суттєво не вплине на
вирішення проблем
дітей та молоді у селі
(селищі)

Рис. 1.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Яким чином
активне залучення громадян вашого селища (села) до вирішення соціальних
проблем дітей та молоді може вплинути на зміну ситуації?»
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Додаток Ж
ПРИКЛАДИ
оформлення бібліографічного опису
у списку використаних джерел у курсовій роботі
з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015
Характеристика
джерела

Книги:
Один автор

Два автори

Три автори

Приклад оформлення
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 с.
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. ПереяславХмельницький, 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 : ОЛДІПЛЮС, 2015. 212 с.
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.
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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 і
більше авторів

Автор(и) та
редактор(и)/
упорядники

Без автора

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.
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. 2ге 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.
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.
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 : КСКАльянс, 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
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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 : Інт 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.

Багатотомні
видання

Автореферати
дисертацій

Дисертації

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.
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.
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.
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 соціальноекономічного розвитку промислового підприємства : дис. ...

15

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

Законодавчі та
нормативні
документи

Архівні документи

Патенти

Препринти

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145VIII. 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. № 4849. Ст. 536.
4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556VII. 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.
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.
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.
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
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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

Каталоги

Бібліографічні
покажчики

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).
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.
1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності :
бібліогр. покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип.
Н. М. Чала ; Запорізький національний університет.
Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 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
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