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Вступ
Курсова робота – письмовий виклад результатів
наукового дослідження студента, який ґрунтується на
критичному огляді бібліографічних джерел. Курсова
робота носить науково-дослідний характер та надає
можливість викладачу виявити наявність додаткових знань
з конкретної дисципліни на певному етапі навчання.
Тематика курсової роботи залежить від структури
курсу, плану навчальної роботи та напрямків наукового
дослідження викладачів, що здійснюють керівництво
курсовою роботою, з урахуванням наукових зацікавлень
студентів.
Курсові
роботи
підлягають
обов’язковому
оцінюванню, результати якого фіксуються у відповідних
документах. Оцінюючи курсові роботи комісія враховує
якість наукового дослідження, вміння захистити
сформульовані положення та висновки, відповідність
оформлення роботи встановленим вимогам.
Підготовка курсової роботи передбачає дотримання
визначених термінів та обсягів (для курсової роботи –
25 – 30 сторінок). У процесі виконання курсової роботи
слід виділити щонайменше шість етапів:
1) вибір та затвердження теми;
2) науковий пошук та вивчення літературних джерел;
3) складання та погодження з науковим керівником
плану курсової роботи;
4) підбір
та
опрацювання
фактичного
та
статистичного матеріалу (якщо це передбачено);
5) написання роботи;
6) захист роботи.
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Реквізити курсової роботи
Назва міністерства, якому підпорядковується

1.
установа.
2. Назва закладу, в якому навчається автор.
3. Назва кафедри, на який виконано роботу.
4. Заголовок (тематика курсової роботи).
5. Прізвище, ім’я по батькові особи, що пише
курсову роботу.
6. Назва факультету, спеціальність і номер групи,
де навчається автор.
7. Прізвище, ім’я по батькові, посада, науковий
ступень наукового керівника.
8. Місце і рік написання.
9. Текст, який складається з:
 змісту;
 вступу;
 основної частини;
 висновків.
10. Список скорочень.
11. Бібліографія або список використаних джерел
(список використаної літератури).
12. Додатки (схеми, таблиці, графіки, креслення,
словники тощо).
Вимоги до оформлення роботи
Набір тексту здійснюють у текстовому редакторі
(Microsoft Word, Open Office та ін.) через 1,5 інтервал,
шрифт Times New Roman, кегель шрифту – 14 пунктів
(мітел), абзац – 15 мм, на аркуші розміром А4
(210×297 мм). Поля: верхнє та нижнє – 20 мм, праве –
15 мм, ліве – 35 мм; колонтитул – 12,5 мм. Сторінки,
розділи, параграфи, пункти, рисунки, таблиці, формули
нумерують арабськими цифрами без знака №. Перша
сторінка роботи – титульний аркуш, який включають до
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загальної нумерації сторінок але номер сторінки не
ставлять; на наступних сторінках номер проставляють у
нижньому колонтитулі, вирівнювання від центру, без
крапки у кінці.
Курсова робота подається до захисту у друкованому
та електронному вигляді (на оптичному носії). Друкують
курсову роботу на лазерному принтері з одного боку
аркуша білого паперу. Електронний варіант повинен мати
розширення .doc та назву латиницею, відповідно до
прізвища автора курсової роботи.
Кожну структурну частину курсової роботи
починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин
роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ»,
«ВСТУП»,
«РОЗДІЛ»,
«ВИСНОВКИ»,
«СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують
великими літерами симетрично до тексту. Заголовки
підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої
великої). Зміст, перелік умовних позначень, вступ,
висновки, список використаних джерел не нумерують.
Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після
номера крапки не ставлять, заголовок розділу друкують з
нового рядка. Номер параграфа складається з номера
розділу і порядкового номера параграфа, між якими
ставлять крапку (1.1., 1.2., 1.3., 2.1., …). Після номеру
друкують заголовок параграфу.
Зразок оформлення титульного аркушу наведено у
додатку 1.
Зміст – це перелік наведених у курсовій роботі
заголовків, рубрик. Заголовки змісту повинні точно
повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в
змісті або надавати їх в іншій редакції, порівняно із
заголовками у тексті, не дозволяється. Зразок оформлення
змісту наведено у додатку 2.
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Вступ – розкриває суть проблеми та її наукове чи
практичне значення, стан дослідження, вихідні дані для
розробки теми, обґрунтування необхідності проводити
дослідження.
Основна частина – це систематично викладені
відомості про предмет (об’єкт) дослідження, які є
необхідними й достатніми для розкриття сутності
окресленої наукової проблеми. Основна частина
складається з розділів, параграфів (підрозділів), пунктів,
підпунктів (див. Додаток 3).
У розділах основної частини подають критичний
огляд літератури за темою дослідження. При цьому
дослідник повинен на підставі літературних даних зробити
власні висновки, а не обмежуватися викладом чужих
думок.
У висновках викладають найважливіші наукові та
практичні результати, одержані в ході дослідження,
вказують
можливість
наукового
та
практичного
використання отриманих даних.
Курсова робота обов’язково повинна мати список
використаних джерел з яких було запозичений матеріал
наведений в основній частині. Посилання на літературні
джерела в тексті дають у квадратних дужках [ ]. Перша
цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер
сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 – 14].
Бібліографія подається у алфавітному порядку й
оформляються
відповідно
до
загальноприйнятих
бібліографічних вимог (див. Додаток 4).
Додатки – необов’язкова частина роботи, є засобом
збагачення змісту курсової роботи. У вигляді додатків
доцільно надавати матеріали, що доповнюють або
ілюструють основний текст.
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Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
Факультет природничих наук
Кафедра анатомії, фізіології людини та тварин

НАЗВА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота
студентки ІІІ курсу
Факультету природничих наук
спеціальність «Біологія»
Прізвище, ім’я по батькові
Науковий керівник –
кандидат медичних наук
доцент кафедри анатомії, фізіології
людини та тварин
Виноградов Олег Олександрович

Луганськ – 2011
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Додаток 2
ЗМІСТ
ЗМІСТ ............................................................................................. стор.
ВСТУП ........................................................................................... стор.
РОЗДІЛ I. НАЗВА ......................................................................... стор.
1.1. Назва ................................................................................. стор.
1.2. Назва ................................................................................. стор.
1.3. Назва ................................................................................. стор.
РОЗДІЛ II. НАЗВА ........................................................................ стор.
2.1. Назва. ................................................................................ стор.
2.2. Назва. ................................................................................ стор.
2.3. Назва. ................................................................................ стор.
РОЗДІЛ III. НАЗВА ....................................................................... стор.
3.1. Назва. ................................................................................ стор.
3.2. Назва. ................................................................................ стор.
3.3. Назва. ................................................................................ стор.
ВИСНОВКИ................................................................................... стор.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ............................... стор.
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Додаток 3

РОЗДІЛ І
НАЗВА РОЗДІЛУ
1.1. Назва першого параграфу (підрозділу)
Основний текст розділу починається з відступу 15 мм. Набір
тексту здійснюють через 1,5 інтервал, шрифтом Times New Roman,
кегель шрифту – 14 пунктів (мітел).
Посилання на літературні джерела дають у квадратних
дужках – перша цифра номер джерела в списку літератури,
друга – номер сторінки [1, 22; 4, 56].
1.2. Назва другого параграфу (підрозділу)
Основна частина – це систематично викладені відомості про
предмет (об’єкт) дослідження, які є необхідними й достатніми для
розкриття сутності окресленої наукової проблеми. Основна частина
складається

з

розділів,

параграфів

(підрозділів),

пунктів,

підпунктів…
---------------------------- нова сторінка ---------------------------РОЗДІЛ ІІ
НАЗВА РОЗДІЛУ
2.1. Назва першого параграфу (підрозділу)
Додатки – необов’язкова частина роботи, є засобом
збагачення змісту курсової роботи. У вигляді додатків надають
матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст….
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Додаток 4
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку
використаних джерел [1]
Хар-ка
джерела
Книги:

Приклад оформлення
1.

Один автор
2.

3.
Два автори

1.

2.

3.

Три автори

1.

Чотири автори

1.

2.

Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ;
[пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо,
2006. – 307 с.
Коренівський
Д.
Г.
Дестабілізуючий
ефект
параметричного білого шуму в неперервних та
дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. –
К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с.
Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія
Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц.
іміджмейкінгу, 2006. – 311 с.
Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної
місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. /
І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад.,
2005. – 397 с.
Ромовська З. В. Сімейне законодавство України /
З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. –
93 с.
Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ.
навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. –
Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание
будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д.,
Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. –
Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. –
XLIII, 265 с.
Методика нормування ресурсів для виробництва
продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В.,
Кисляченко
М.
Ф.,
Лобастов
І.
В.,
Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с.
Механізація переробної галузі агропромислового
комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] /
О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач,
М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с.
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П’ять і більше
авторів

1.

2.

Без автора

1.

2.

3.

4.
Багатотомний
документ

1.

2.

3.
Матеріали
конференцій,
з’їздів

1.

2.

Психология менеджмента / [ Власов П. К.,
Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред.
Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр,
2007. – 510 с.
Формування здорового способу життя молоді : навч.метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї,
дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко,
Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц.
дослідж., 2005. – 115 с.
Історія
Свято-Михайлівського
Золотоверхого
монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. –
119 с.
Воскресіння
мертвих
:
українська
барокова
драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим.
В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638 с.
Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній
малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку
ХХ
століття
:
[антологія
/
упоряд.:
Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190 с.
Проблеми
типологічної
та
квантитативної
лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред.
Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.
Історія
Національної
академії
наук
України,
1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. –
Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573 c.
Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост.
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. –
Львов : НТЦ «Леонорм–Стандарт», 2005. – Т. 1. –
2005. – 277 с.
Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная
часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002. –
Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.
Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб.
текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ.
конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку
та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.
Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків,
30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків,
2000. – 117 с.
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3.

4.

Депоновані
наукові праці

1.

2.

Словники

1.
2.

Атласи

1.

2.

3.
Законодавчі та
нормативні
документи

1.

2.

Проблеми обчислювальної механіки і міцності
конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред.
В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн.,
1999. – 215 с.
Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук.
праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф.,
27 – 28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України,
Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ :
Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.
Социологическое
исследование
малых
групп
населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования
Рос. федерации, Финансовая академия. – М., 2002. –
110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
Разумовский В. А. Управление маркетинговыми
исследованиями в регионе / В. А. Разумовский,
Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН
Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
Географія
:
словник-довідник
/
[авт.-уклад.
Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175 с.
Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словникдовідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у
вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. –
К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.
Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню
науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням
31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.:
С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил
України НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. –
217 с.
Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних
шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у
процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів /
О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов,
В. Д. Маковецький. – Дніпропетровськ : Пороги,
2005. – 218 с.
Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп.
В. Й. Шовкун]. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с.
Медична статистика статистика : зб. нормат.
док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. –
К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с.
Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних
пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових
електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. –
К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України,
2007. – VІ, 74 с.
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Стандарти

1.

2.

Каталоги

1.

2.

3.
Бібліографічні
показчики

1.

2.

Дисертації

1.

Автореферати
дисертацій

1.

Частина книги,
період. видання

1.

2.

3.

Графічні символи, що їх використовують на
устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) :
ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01]. – К. :
Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с.
Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107–
1:2004 – ДСТУ ISO 6107–9:2004. – [Чинний від
2005–04–01]. – К. : Держспоживстандарт України,
2006. – 181 с.
Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. /
[сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред.
Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт»,
2006. – Т. 5. – 2007. – 264 с. .
Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області :
каталог–довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. –
Львів : Новий час, 2003. – 160 с.
Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. –
[Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.
Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації
кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій
вченій раді Львівського державного університету
фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. –
Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.
Систематизований
покажчик
матеріалів
з
кримінального права, опублікованих у Віснику
Конституційного Суду України за 1997 – 2005 роки /
[уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів.
держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с.
Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси :
дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро
Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення
секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.
наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» /
І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати
практичного застосування системного аналізу в
наукових дослідженнях в області спортивних
ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного
виховання. – 2007. – № 6. – С. 15 – 18.
Гранчак
Т.
Інформаційно-аналітичні
структури
бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна
Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. –
2006. – № 6. – С. 14 – 17.
Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ–факторов – основа
интеллектуализации компьютерных технологий /
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4.

5.

6.

7.

Електронні
ресурси

1.

Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский //
Системні дослідження та інформаційні технології. –
2007. – № 1. – С. 39 – 61.
Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі
фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика
фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12 – 14.
Регіональні особливості смертності населення України /
Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина
[та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації
охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25 – 29.
Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське
письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка :
(нариси з новітнього укр., письменства) : статті /
Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245 – 291.
Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний
для проектирования технологии взрывной штамповки /
В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан //
Современное состояние использования импульсных
источников энергии в промышленности : междунар.
науч.–техн. конф., 3 – 5 окт. 2007 г. : тезисы докл. –
Х., 2007. – С. 33.
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі:
електронні ресурси в науці, культурі та освіті :
(підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим – 2003»)
[Електронний
ресурс]
/
Л.
Й.
Костенко,
А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша //
Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим
доступу
до
журн.
:
http://www.nbuv.gov.ua/
articles/2003//03klinko.htm.
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Додаток 4
Критерії оцінювання курсової роботи
Критерій
1. Відповідність
оформлення

2. Викладення
матеріалу

3. Ілюстративний
матеріал

4. Бібліографія

Показники
І група критеріїв (14 б.)
Оформлення роботи повністю відповідає
встановленим вимогам, стилістичні та
граматичні помилки відсутні
Оформлення роботи в цілому відповідає
встановленим вимогам але присутні
стилістичні та граматичні помилки
Оформлення
роботи
не
відповідає
встановленим вимогам, присутні численні
стилістичні та граматичні помилки
Робота цілісна й логічна, проблематика
науково
обґрунтована,
присутнє
самостійне осмислення заявленої теми
Логіка викладення матеріалу несуттєво
порушена, робота не охоплює усіх
основних питань, присутні елементи
самостійного осмислення теми
Робота нелогічна, сумбурна, елементи
самостійного осмислення теми відсутні
Ілюстративний матеріал відповідає змісту
роботи, доповнює інформацію подану у
тексті
Ілюстративний
матеріал
повторює
інформацію подану у тексті, кількість
ілюстрацій недостатня або надмірна
Ілюстрацій недостатньо або вони не
відповідають змісту роботи
В
роботі
використані
переважно
літературні джерела наукового характеру
(статті, монографії, матеріали конференцій
та ін.), оформлення списку використаних
джерел повністю відповідає встановленим
бібліографічним вимогам
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Бали

4

2

0

4

2

0
2

1
0

4

5. Дотримання
календарного
плану виконання
роботи
6. Презентація
роботи

7. Відповіді на
запитання

В
роботі
використані
переважно
літературні
джерела
навчального
характеру
(навчальні
посібники
та
підручники),
у оформленні
списку
використаних джерел присутні недоліки
Літературних джерел недостатньо для
розкриття теми, у тексті роботи відсутні
посилання,
оформлення
списку
використаних джерел не відповідає
встановленим бібліографічним вимогам
ІІ група критеріїв (16 б.)
Курсова робота завершена і подана на
кафедру у визначені терміни
Курсова робота подана на кафедру з
порушенням визначених термінів
У доповіді стилістично представлено
основні елементи роботи, текст за обсягом
та характером викладення оптимальний
для
сприйняття,
мультимедійна
презентація доповнює текст доповіді,
дотриманий регламент
У доповіді стилістично представлено
основні елементи роботи, текст за обсягом
та характером викладення дещо важкий
для
нормального
сприйняття,
мультимедійна презентація іноді дублює
текст доповіді або засоби графічної
презентації
використовуються
фрагментарно, дотриманий регламент
Текст доповіді не відповідає заявленої
теми та змісту роботи, порушена логіка
викладення матеріалу, мультимедійна
презентація відсутня, регламент доповіді
не дотриманий
Студент вільно орієнтується у тексті
роботи, дає вірні відповіді на поставлені
запитання
Студент орієнтується у тексті роботи,
відповіді
на
поставлені
запитання
переважно
правильні
але
присутні
незначні помилки
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2

0

4
0

4

2

0

4

2

Студент не орієнтується у тексті роботи,
відповіді
на
поставлені
запитання
неправильні
8. Особлива думка викладача

0

5

В
4
С
D
3
E

FX
2
F

ВІДМІННО
–
відмінне
виконання лише з незначною
кількістю помилок
ДУЖЕ
ДОБРЕ
–
вище
середнього рівня з кількома
помилками
ДОБРЕ – загалом правильна
робота з кількома грубими
помилками
ЗАДОВІЛЬНО – посередньо, зі
значною кількістю недоліків
ДОСТАТНЬО
–
виконання
задовольняє мінімальні критерії
оцінки
НЕЗАДОВІЛЬНО
–
для
одержання кредиту потрібне
деяке доопрацювання
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна
серйозна
подальша
робота,
обов’язковий повторний курс
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Кількість
балів

За нац.
системою

А

Визначення

Відсоток
оцінювання
за модульнорейтинговою
системою

Оцінка ECTS

4
2
0
Загальна кількість балів:
30
Примітки: 1 – робота може бути допущена до захисту якщо студент за
критеріями 1 – 4 набрав більше 7 балів (≥ 50 %); 2 – оцінювання
курсової роботи проводять на підставі загальної кількості балів
за І й ІІ групу критеріїв.

90 – 100 %

27 – 30

83 – 89 %

25 – 26

75 – 82 %

22 – 24

63 – 74 %

19 – 21

50 – 62 %

15 – 18

21 – 49 %

7 – 14

0 – 20 %

0–6

Навчально-методичне видання
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