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Рекомендації та вимоги до написання курсових робіт. 
 

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової роботи. У 
вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична значущість; 
визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за 
допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її основний зміст. 
Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен зазначити про 
це у вступі. 

Обов'язковою частиною вступу є огляд літератури з теми дослідження, в який 
включають найбільш цінні, актуальні роботи (10—15 джерел). Огляд має бути 
систематизованим аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості, 
переваг та недоліків розглядуваних робіт, які доцільно згрупувати таким чином: роботи, 
що висвітлюють історію розвитку проблеми, теоретичні роботи, які повністю присвячені 
темі, потім ті, що розкривають тему частково. В огляді не слід наводити повний 
бібліографічний опис публікацій, що аналізуються, достатньо назвати автора й назву, а 
поруч у квадратних дужках проставити порядковий номер бібліографічного запису цієї 
роботи в списку літератури. Закінчити огляд треба коротким висновком про ступінь 
висвітленості в літературі основних аспектів теми. 

Логічним завершенням курсової роботи є висновки. Головна їх мета — підсумки 
проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, 
методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим 
завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося 
виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного 
функціонування культурологічних і документних систем, а також конкретні 
рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до заключної частини — не 
повторювати змісту вступу, основної частини роботи і висновків, зроблених у розділах. 
Список використаної літератури складається на основі робочої картотеки і відображає 
обсяг використаних джерел та ступінь вивченості досліджуваної теми, є візитною 
карткою автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень володіння 
навичками роботи з науковою літературою. "Список..." повинен містити бібліографічний 
опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, 
необхідно додержуватися вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис 
треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати за порядком використання 
у роботі з зазначенням авторів та назв праць, якщо було використано нормативно-
правовий акт – зазначається орган, що його видав, тип та назва акта, дата прийняття та 
номер. Бібліографічні записи в "Списку..." повинні мати порядкову нумерацію. У тексті 
роботи слід давати у квадратних дужках посилання на номери списку. Якщо необхідно 
вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання. Наприклад: [2, 
C.45-49]. Якщо використовуються декілька джерел, їх відокремлюють крапкою з 
комою. Наприклад: [8, С.5; 15, С.4,8] 

Завершуючи написання курсової роботи, необхідно систематизувати ілюстративний 
матеріал. Ілюстрації можна подавати у тексті або оформляти у вигляді додатків. Усі 
додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту. 
Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тек-
сту роботи. Обсяг курсової роботи має бути в межах 25-30 сторінок машинопису. 

Літературне оформлення курсової роботи є важливим елементом її виконання і 
одним із багатьох чинників, на які зважає комісія при оцінюванні під час захисту. 
Передусім звертається увага на змістовний аспект викладу матеріалу (логічність і 
послідовність, повнота і репрезентативність, тобто широта використання наукових дже-
рел, загальна грамотність та відповідність стандартам і прийнятим правилам), а також на 
текст роботи, список літератури і додатки, на зовнішнє оформлення титульного 
аркуша. 



Курсову роботу рекомендується виконувати спочатку в чорновому варіанті. Це 
дозволяє вносити до тексту необхідні зміни і доповнення як з ініціативи самого автора, 
так і згідно з зауваженнями керівника. 

Перш ніж представляти чернетку керівникові, треба ще раз переглянути, чи логічно 
викладено матеріал, чи є зв'язок між параграфами та главами, чи весь текст "працює" на 
головну ідею курсової роботи. Такий уявний структурний аналіз роботи допоможе краще 
побачити нелогічність в її структурі та змісті. 

Оформлюючи текст роботи, треба знайти час для повторного перегляду першоджерел. 
Це допоможе побачити все цінне, що було пропущено на початку вивчення теми, 
наштовхне на цікаві думки, поглибить розуміння проблеми. 

Доцільно відкласти текст і повернутися до нього через деякий час, щоб подивитися 
на роботу очима сторонньої особи. Весь цей час не слід читати щось із теми роботи, але 
постійно думати над нею. У цей період, коли тема вивчена та викладена, з'являються 
власні думки, власна оцінка та розуміння проблеми — неодмінна умова поліпшення 
структури і змісту роботи. 

Під час редагування тексту бажано прочитати роботу вголос, що дозволить побачити 
можливу непереконливість доказів, кострубатість фраз та уникнути цього. Не треба 
боятися скорочувати написане — від цього текст тільки виграє. Під час підготовки 
чернетки слід ретельно відредагувати кожне речення, звернути увагу на вибір необхідних 
формулювань, які б просто і чітко, коротко й доступно виражали зміст викладених 
питань. Не варто послуговуватися складними синтаксичними конструкціями — вони 
часом слабо зв'язані між собою логічно, містять двозначні тлумачення тощо. 

У курсовій роботі необхідно прагнути дотримуватися прийнятої термінології, 
позначень, умовних скорочень і символів, не рекомендується вживати слова і вирази-
штампи, вести виклад від першої особи: "Я спостерігав", "Я вважаю", "Мені здається", 
"На мою думку", доречніше буде "Ми отримуємо", "Ми спостерігаємо" або «Автор 
вважає». Слід уникати в тексті частих повторень слів чи словосполучень. 

При використанні тексту першоджерел посилання на автора обов’язкові. 
Законодавством передбачений ряд санкцій за порушення авторського права. 

При згадуванні в тексті прізвищ (учених-дослідників, практиків) ініціали, як правило, 
ставляться перед прізвищем (Ю.М. Столяров, а не Столяров Ю.М., як це прийнято в 
списках літератури). 

Чернетку дипломної роботи треба писати на окремих аркушах паперу з однієї 
сторони з полями (приблизно шириною 3—4 см) чорнилом, чітко і розбірливо. 
Недотримання такої вимоги ускладнює внесення автором необхідних змін до тексту, 
які можна зробити на полях або на зворотньому боці аркуша. Тут же можуть бути 
зроблені зауваження або пропозиції керівником роботи. Бажано не відкладати оформ-
лення чорнового варіанта роботи на останні дні встановленого терміну. Завдання 
студента — якомога раніше подати чернетку керівникові. Вважається нормою, коли 
курсова (дипломна) робота переробляється кілька разів. Навіть досвідчені автори 
неодноразово допрацьовують свої роботи. 

Після остаточного узгодження чернетки з керівником можна оформляти чистовий 
варіант. Перед тим як віддруковувати з чернетки курсову (дипломну) роботу, її слід ста-
ранно ще раз перевірити, уточнити назви розділів (глав), підрозділів (параграфів), 
таблиць, послідовність розміщення матеріалу, звірити цифрові дані, обґрунтованість і 
чіткість формулювань, висновків та рекомендацій. 

До формулювань заголовків (назв) розділів (глав) і підрозділів (параграфів) курсової 
(дипломної) роботи висуваються такі основні вимоги: стислість, чіткість і синтаксична 
різноманітність у побудові речень, з переважанням простих, поширених, послідовне та 
точне відображення внутрішньої логіки змісту роботи. 

Розділи необхідно нумерувати римськими цифрами. Параграфи (підрозділи) 
нумерують окремо в кожному розділі арабськими цифрами. Позначення розділів 



(глав), параграфів і їхні порядкові номери пишуть в одному рядку з заголовком, при-
чому в кінці крапка не ставиться. Наприклад: 

Розділ І І. Форма державного правління 
2.1. Монархічна форма державного правління 
2.2. Республіканська форма державного правління 
Сторінки роботи повинні мати поля: ліве — 30 мм, зверху — 20 мм, праве — 15 

мм, знизу — 20 мм. Таблиці, малюнки, схеми, графіки та інші ілюстративні матеріали  
розміщуються у додатках, які слід виконувати на стандартних аркушах (21 х 30 см) або 
наклеювати на стандартні білі аркуші. 

Нумерація. Курсова виконується обсягом 25-30 друкованих сторінок шрифтом 
«Times New Roman 12» з інтервалом «1,5». При цьому обсяг вступу max 2 сторінки, 
обсяг висновку max 1,5 сторінки. Розділи повинні бути приблизно однаковими за 
обсягом. Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків або 
літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не 
ставиться, другою вважається сторінка, що містить "зміст", на ній цифра 2 не ставиться, 
на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі згідно з порядком. Порядковий 
номер сторінки проставляється посередині верхнього поля. Додатки розміщуються 
після списку використаної літератури і не враховуються в обсяг курсової роботи. 

Курсова робота відкривається титульним аркушем. На ньому вказуються 
міністерство, назва ВНЗ, в якому виконувалася курсова робота, навчальна дисципліна з 
якої виконувалась робота, повна назва теми роботи, прізвище та ініціали студента, курс, 
група,  де він навчається, прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника, рік і місце 
виконання роботи. 

На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на яких кожний 
з елементів плану викладений у роботі.  

Далі розміщуються у послідовності розділи та підрозділи, при чому кожен розділ 
починають з нової сторінки з зазначенням назви. Підрозділ на наступну сторінку не 
виносять, назвою не виокремлюють, а виділяють відступом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


