
Структура курсової роботи 

 Титульний лист оформлюють на окремому 

листі паперу. 

 Зміст містить назви всіх розділів, підрозділів 

і обов’язково вказуються сторінки. 

 Вступ  

 Актуальність, яка зумовила вибір теми 

дослідження, коротко викладена історія 

питання  (за хронологічним чи 

концептуальним принципом)  

 Об’єкт дослідження:… 

 Предмет дослідження:… 

 Мета дослідження: вивчити і науково 

обгрунтувати… 

 Гіпотеза дослідження  

 Завдання дослідження:: 

1)… 

2)… 

3)… 

 Методи дослідження: 

 Наукова новизна дослідження …  

 Практичне значення дослідження. 

 Основна частина курсової роботи  містить 

2-3 розділи.  

 Висновки мають відображати основні 

результати роботи. 

 Список використаних джерел (20-30 

джерел), оформлюють відповідно  до вимог. 

 Додатки 
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Правила оформлення тексту курсової роботи 

1. Роботу друкують шрифтом Times New 

Roman чорного кольору прямого накреслення 

через півтора міжрядкові інтервали кеглем  14. 

2. Мова курсової роботи – українська, що  

визначено у статті 21 Закону України «Про 

засади державної мовної політики». 

3. Рекомендовано на сторінках роботи 

використовувати береги такої ширини: верхній і 

нижній — не менше ніж 20 мм, лівий — не 

менше ніж 25 мм, правий — не менше ніж 10 мм.  

4. Під час оформлення роботи треба 

дотримуватися рівномірної насиченості, 

контрастності й чіткості зображення. Усі лінії, 

літери, цифри та знаки мають бути чіткі й не 

розпливчасті. 

5. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти 

нумерують арабськими цифрами.   

6. Заголовки розділів, підрозділів, пунктів і 

підпунктів роботи потрібно друкувати з абзацу з 

великої літери без крапки в кінці. 

7. Сторінки роботи нумерують наскрізно 

арабськими цифрами, охоплюючи додатки. 

Номер сторінки проставляють праворуч у 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

8. Рисунки та таблиці вставляються в текст 

курсової роботи або розміщуються на окремих 

сторінках в порядку їх аналізу в тексті. Всі 

рисунки і таблиці повинні мати назву.  

9. Загальний обсяг курсової  

роботи 30 – 40сторінок. 

10.Публікації, що цитуються  в курсовій роботі, 

нумерують у  квадратних дужках у порядку їх 

використання  в тексті роботи. 



 

 

 

Курсова робота – один з видів 

індивідуальних завдань навчально-

дослідного, творчого характеру, який 

має на меті не лише поглиблення, 

узагальнення і закріплення знань 

студентів з навчальної дисципліни, а й 

застосування їх при вирішенні 

конкретного фахового завдання і 

вироблення вмінь самостійно 

працювати з навчальною і науковою 

літературою, використовуючи сучасні  

інформаційні засоби і технології. 

 

Циклова комісія природничих 

дисциплін 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист курсової роботи - це не тільки 

демонстрація теоретичних знань обраного 

дослідження, але й своєрідний екзамен зі 

спеціальності, на якому студент зобов’язаний 

виявити свою ерудицію у володінні 

категоріями та поняттями методик 

викладання природничих дисциплін. 

Практичні поради уникниння 

хвилювання перед виступом: 

 Якийсь час перед виступом глибоко й 

спокійно дихайте 

 Проведіть самонавіяння з метою 

додати собі сміливості: 

 «Я можу говорити» 

 «Я володію знаннями» 

 «Я виконував і складніші 

завдання» 

 Перед початком виступу пригадайте 

щось приємне із свого життя, свої 

успіхи 

 Підготуйте доповідь для виступу або 

короткий план чи тези, які необхідно 

висвітити 

 Для захисту курсової зробіть 

презентацію 

 
 


