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   Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка заборонено. 

 

 

 

Укладач: Пугачов О. П.; викладач-спеціаліст 

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентів /О.П. 

Пугачов. - М., 2009. 

 

 

 

 

Дане видання призначене для студентів юридичного факультету Київсьго 

професфйно-педагогічного коледжу ім. А. Макаренка. 

Основна ціль методичних рекомендацій — допомогти студентам засвоїти 

матеріал при написанні курсової роьоти. П роботі описується структура 

научного дослідження, характеризується його понятійний апарат, 

розглядаються питання научного дослідження. Правила оформлення курсової 

роботи, викладені в даних методичних рекомендаціях дозволяють здійснити 

плавний перехід в написанні научних досліджень – «екрсова робота – випускна 

кваліфікаційна робота – магістерська дисертація» 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії юридичних дисциплін 
                    Протокол № ____ від _______ 20__ р.  
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ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Підготовка курсової роботи включає в себе такі етапи: 
 
-  Вибір теми; 

- Ознайомлення з теоретичними і практичними проблемами, які повинні 

бути висвітлені в роботі; 

- Складання проекту плану курсової роботи;  

- Підбір спеціальної, монографічної літератури; 

- Консультація з науковим керівником і затвердження плану; 

- Написання та оформлення курсової роботи; 

- Передача науковому керівнику для перевірки;    

- Доопрацювання курсової роботи; 

- Захист курсової роботи. 

 

Студенти приходять на консультації до наукового керівника самостійно 

за власною ініціативою, або за викликом наукового керівника. 

Орієнтовна тематика курсових робіт розробляється кафедрою і може  

поновлюватися щороку. Кафедра рекомендує теми курсових робіт з 

урахуванням наукових проблем, які вирішує кафедра, та які є актуальними для 

сучасного етапу розвитку і використання юристами комп’ютерної техніки в 

Україні. 
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СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 Курсова робота повинна мати чітку й логічну структуру (див. додаток 2): 

- титульна сторінка; 

- зміст (1 стор.); 

- вступ (2 – 3 стор.); 

- основна частина (20 - 25 стор.); 

- висновки (2 -3 стор.); 

- використана література (15-20 джерел); 

- додатки. 

 

Загальний обсяг курсової роботи становить 25-30 сторінок 

комп’ютерного тексту, не враховуючи списку літератури і додатків. 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, ступінь її вивчення, 

визначаються питання, які вимагають вирішення. Вказуються також об’єкт, 

предмет і методологічна основа дослідження, характеризуються джерела 

одержання інформації. 

Основна частина курсової роботи передбачає глибоке й всебічне 

розкриття сутності даної проблеми. Вона висвітлюється згідно із затвердженим 

планом (2-3 розділи). 

У першому розділі бажано розкрити теоретичні й методологічні та 

історичні положення з обраної теми дослідження; критично розглянути й 

проаналізувати різні точки зору; висловити своє ставлення до дискусійних 

питань, дати характеристику об’єкту дослідження; підійти до постановки 

основних проблемних питань. 

Наступні розділи передбачають глибокий аналіз конкретних фактичних 

матеріалів, обґрунтування позитивних і негативних тенденцій розвитку, шляхів 

вирішення наявних проблем. 
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У висновках підводяться підсумки дослідження, робляться теоретичні 

узагальнення; викладаються  практичні рекомендації по розвитку певного 

правового інституту  тощо. 

Список літератури, що використовується в роботі, може включати 

нормативно-правові акти, наукові праці (монографії, брошури, статті в 

періодичних виданнях: журналах, газетах, збірниках),  інші фактичні матеріали 

(статистичні дані, звіти та інші документи). 

Всі  джерела  в межах кожного розділу розміщують  в  алфавітному 

порядку  згідно   з  діючими   стандартами бібліографічного опису. 

Наукові джерела слід використовувати творчо. Запозичення чужих думок 

без посилання на автора і просте переписування не дозволяється. 

Слід уникати в роботі книжкових висловів, викладати самостійно свої 

думки, не припускаючись повторень і помилок. Уважно стежити за тим, щоб у 

роботі не було суперечностей між окремими її положеннями. Пряме цитування 

в роботі чужих думок у великій кількості недоцільне. 
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ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 При оформленні курсової, необхідно дотримуватись встановлених 

вимог. Робота має бути надрукована машинодрукарським або комп’ютерним 

способом на одному боці білого аркушу паперу формату А4 (297x210 мм.), 14-

м шрифтом, до 30-рядків на сторінці. 

Кожна сторінка тексту обмежується полями: ліве — 30 мм, праве – 10 мм, 

верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути 15 -

20 мм. Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки. 

Заголовки розділів друкуються симетрично, прописними літерами; заголовки 

підрозділів друкуються з абзацу (3 інтервали). Переноси у заголовках 

неприпустимі. Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися 

римськими цифрами з крапкою в кінці (І; ІІ; ІІІ); нумерація підрозділів має 

включати вказівку на розділ (1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2…). 

Нумерація сторінок у роботі проставляється наскрізна, включаючи 

список літератури та додатків, і починається з титульного листа, на якому 

номер не ставиться. Номери сторінок проставляються у правому верхньому 

кутку. 

Додаток оформляють як продовження курсової роботи після списку 

літератури Кожний додаток слід починати з нової сторінки, у правому 

верхньому кутку зазначати слово “Додаток”. Якщо в роботі більше одного 

додатку, їх нумерують послідовно арабськими цифрами (без знака “№”). Кожен 

додаток повинен мати заголовок. 

На всі цитати, таблиці, схеми, малюнки, графіки тощо в тексті мають 

бути посилання. Кожна таблиця супроводжується порядковим номером. 

Посилання на джерела можуть подаватися в один із таких способів за 

вибором автора курсової роботи: 

1) у вигляді приміток, що наводяться в кінці сторінки під текстом, 

нумеруються в межах однієї сторінки або всієї роботи (наскрізна нумерація), 
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позначаються  індексом (1,2,3...), який проставляється безпосередньо за 

текстом, на який подається виноска.  

Наприклад: "деякі автори вважають, що ... викладається зміст думки". 

Внизу сторінки, під текстом вказується джерело: 1. Див.: Иоффе О.С. 

Обязательственное право. – М., 1975. – С. 125-128;  Щербина В.С. 

Господарське право України. – К., 1999. – С.35-37.; 

2) у вигляді посилань на поданий в кінці роботи список використаних 

джерел;  у квадратних дужках вказується номер джерела  за списком та номери 

сторінок в ньому,  на яких викладено відповідні дані (думки тощо); дужки 

проставляються безпосередньо за текстом, якого стосується посилання. 

Наприклад: “деякі автори вважають, що ... викладається зміст думки [16, 

с.125-128   43, с. 35-37]”; числа  “16” та “43” – в даному прикладі – це номери, 

під якими  розміщені зазначені роботи у спискові використаних джерел. 

В посиланнях на наукові статті, що опубліковані у збірниках наукових 

праць, періодичних виданнях тощо обов’язково зазначається прізвище автора 

та назва праці, назва видання, рік, номер випуску, сторінки, на яких розміщено 

дану працю: 

 

Л. Ф. Брикайло Інформаційні технології в юреспруденці: Система 

ЛІГА:ЗАКОН. Навчальний посібник.  - К:. Вид А. В. Паливода, 2008. - 102с 

 

Харитонов Є. Традиція приватного права в Україні: між Сходом і 

Заходом (деякі питання методології розробки концепції приватного права в 

Україні) // Юридична Україна. – 2003. - № 2. – с.14-19 

 

Рекомендується застосовувати наскрізну нумерацію джерел у всьому 

списку літератури (єдина нумерація для всіх підрозділів списку джерел). 
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Список використаних джерел формується у такій послідовності. 

 

- Конституція України, інші законодавчі та підзаконні нормативно-

правові акти України; норми міжнародного права тощо. 

- Навчальна, наукова та інша комп’ютерна та юридична література (в 

алфавітному порядку за  прізвищами авторів або назвами монографій, брошур 

тощо). 

- Іноземні джерела (англомовні, німецькомовні тощо, окрім російської). 

 

Для нормативно-правових актів: наводиться назва акту, дата його 

прийняття, видання офіційного оприлюднення тексту, рік, номер, статті 

(сторінки). 

 

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної 

Ради України - 2003 р. - № 40 - ст. 3 ("ст." – тут це номер блоку сторінок в 

офіційному виданні нормативно-правових актів) 

 

2. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 р. // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991 р. – № 30. – ст. 379   

 

3. Л. Ф. Брикайло Інформаційні технології в юреспруденці: Система 

ЛІГА:ЗАКОН. Навчальний посібник.  - К:. Вид А. В. Паливода, 2008. - 102с 

 

Для всіх нормативно-правових актів необхідно вказувати офіційні 

видання (Відомості Верховної Ради України, Офіційний вісник України, газета 

“Урядовий кур’єр”, Зібрання постанов Уряду України). Не слід посилатися на 

електронні бази даних та інші видання (книги), які не є офіційними джерелами 

змісту нормативно-правових актів. 
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Для наукових джерел: наводиться прізвище автора, назва праці, видання, 

рік: 

 

Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенная 

части М.: Дело, 2000. 

 

У завершеному вигляді курсова робота зшивається у папку-скорозшивач 

та подається на відповідну кафедру. 

В роботі розміщують послідовно: титульний лист (див. додаток 1) за 

встановленою формою; зміст (де слід вказати початкову й кінцеву сторінки 

кожного розділу; додаток 2), який повинен обов’язково відповідати заголовкам, 

що зазначені в роботі; вступ, розділи роботи, висновки, список використаних 

джерел (див додаток 3), додатки. 

Завершену роботу студенти подають на кафедру згідно з терміном, 

визначеним навчальним графіком. 

Тематика курсових робіт доводиться до відома студентів. Студенти 

обирають теми курсових робіт. Список студентів із зазначенням тем і наукових 

керівників курсових робіт доводиться до загального відома. 

Графік подання і захисту студентами курсових робіт розробляє і 

оголошує кафедра. 

 

На кафедрі організовуються консультації для студентів з питань 

методики написання курсових робіт, порядку подання до захисту, процедури 

захисту тощо. 
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ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1.Історія розвитку діловодства. Роль та місце комп’ютерного діловедення в 

управлінні підприємством. 

2.Нормативно-правова база комп’ютерного діловодства. Класифікація 

документів. Організація документообігу. 

3.Програмне забезпечення для комп’ютерів що використовується в 

діловодстві. Типи програмного забезпечення. 

4.Технологія роботи в текстовому редакторі MS Word 2007. Побудова таблиць 

та діаграм. 

5.Технологія роботи в текстовому редакторі MS Word 2007. Використання 

гіперпосилань. 

6.Технологія роботи в текстовому редакторі MS Word 2007. Злиття 

документів. 

7.Технологія роботи в текстовому редакторі MS Word 2007. Створення 

шаблонів та форм. 

8.Характеристика пакету програм MS Office 2007. Імпорт та експорт 

інформації в документах. 

9.Робота в системі керування базами даних MS Access 2007. Створення 

цілісної бази даних використання макросів. 

10.Робота в системі керування базами даних MS Access 2007. Створення 

запитів на основі таблиць. 

11.Робота в системі керування базами даних MS Access 2007. Створення форм 

та звітів. 

12.Сучасні комп’ютерні віруси та боротьба з ними. 

13.Налаштування та використання локальних мереж при роботі з 

документами.  

14.Технологія роботи в табличному процесорі Excel 2007. Використання 

функцій в формулах 

15.Створення презентацій в програмі MS Power Point 2007. 
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16.Глобальна мережа Internet – як джерело інформації 

17.Текстовий редактор MS Word 2007. Технологія роботи з об’єктами Word 

Art, використання «Буквинницы». 

18.Використання ПК у документальному забезпеченні управління 

підприємством. 

19.ЕОМ як помічник в організації роботи з документальним забезпеченням. 

20.Використання сучасного антивірусного ПЗ для захисту даних. 

21.Робота з портфелем. Захист документаційних файлів. 

22.Програми архіватори. Зжимання та архівація документації. Захист файлів. 

23.Стандортні програми для роботи з документами в операційних системах 

Windows, Linux, Unix. 

24.Основні відомості про табличний процесор Excel 2007. Властивості книг та 

листів в Excel. 

24.Основні відомості про текстовий редактор MS Word 2007 

25.Використання системи керування базами даних MS Access 2007 в 

юриспруденції. Архітектура баз даних. 

26.Комерційна таємниця, її охорона. Захист документів від несанкціонованого 

доступу на ПК. 

27.Резервне копіювання документів. Зовнішні носії інформації. 

28.Захист документів від втрати, пошкоджень та несанкціонованого доступу 

при використанні ЕОМ. 

29.Обмін та передача документальної інформації в глобальній мережі Internet. 

30.Програма MS Outlook Express – незамінний помічник ділової людини. 

31.Основні відомості пакет програм  MS Office 2007, передача інформації між 

програмами Office 2007. 
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