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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Це положення запроваджується в Київському 

національному торговельно-економічному університеті (КНТЕУ) з 

метою унормування процедури підготовки та захисту курсових робіт 

(проектів) студентами КНТЕУ. 

1.2. Положення розроблено відповідно до законів України «Про 

освіту»; «Про вищу освіту»; «Положення про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах» (наказ МОН 

України №161 від 02.06.93); «Про запровадження у вищих навчальних 

закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» 

(наказ МОН України №943 від 16.10.09); «Методичних рекомендацій 

щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та 

її ключових документів у вищих навчальних закладах» (лист МОН 

України № 1/9-119 від 26.02.10). 

1.3. Курсова робота/курсовий проект – один із видів 

індивідуальної роботи студентів, метою якої є  вироблення у 

студентів навичок самостійної роботи з науковими джерелами та 

оволодіння ними методикою досліджень, набуття компетентностей 

щодо визначення й аналізу наукової та практичної проблематики з 

певної галузі знань, узагальнення опрацьованого матеріалу, 

обґрунтовування своїх гіпотез та висновків, вміння розробляти й 

формулювати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесів, 

досліджених в роботі. 

Курсова робота/курсовий проект – важливий етап підготовки 

майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Науковий рівень 

цих навчальних завдань, грамотність викладення матеріалу, 

правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту 

обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень 

покликані розкрити рівень сформованості загальних (ключових) та 

професійних компетентностей, набутих студентом у процесі 

опанування навчального матеріалу. 

1.4. Виконання курсових робіт/курсових проектів має на меті 

розв'язання таких завдань: 

- систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань 

і практичних умінь в певній науковій галузі, застосування їх при 

розв'язанні конкретних наукових, технічних та виробничих завдань;  

- розвиток навичок самостійної творчої роботи в процесі 

виконання науково-теоретичних та експериментальних досліджень; 

- визначення рівня підготовленості студента до самостійної 

роботи в умовах економіки постіндустріального суспільства. 
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1.5. Курсова робота (проект) може бути підготовлена на базі 

вивчення однієї навчальної дисципліни або певного комплексу 

дисциплін. 

1.6. Навчальними планами КНТЕУ за різними напрямами 

підготовки та спеціальностями передбачено виконання і курсових 

робіт, і курсових проектів, як правило, по одній (одному) на 

навчальний рік. Виходячи з цього, наведемо загальні визначення цих 

видів індивідуальних завдань: 

курсова робота – завершена тематична творча самостійна 

робота (дослідження) студентів наукового спрямування, що не 

пов’язана з процесом проектування; 

курсовий проект – завершена тематична творча самостійна 

робота (дослідження) студентів наукового спрямування, що 

передбачає виконання реальних інженерних завдань, які можуть 

знайти виробниче застосування, і складається із розрахунково-

пояснювальної записки та графічної частини. 

1.7. Основні вимоги щодо структури і порядку оформлення 

курсових робіт (проектів) регламентуються Державними стандартами 

України: ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення»; ДСТУ 1.5-93 «Державна система 

стандартизації України. Загальні вимоги і правила складання до 

побудови, оформлення і змісту стандартів»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання»; ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. 

Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. 

Загальні вимоги та правила»; збірниками стандартів, що входять до 

Єдиної системи конструкторської документації (ДСТУ ГОСТ 2.001-

2006, 2.051:2006, 2.052:2006, 2.053:2006, 2.104:2006, ГОСТ 2.002-72, 

2.004-88, 2.101-68 - 2.103-68, 2.105-95, 2.106-96, 2.109-73, 2.111-68, 

2.113-75, 2.114-95, 2.118-73, 2.119-73, 2.120-73, 2.123-83, 2.124-85, 

2.125-88, 2.201-80). 

1.8. Дія цього Положення поширюється на всі факультети та 

навчальні підрозділи КНТЕУ.  

1.9. Курсові роботи (проекти) після їх захисту (незалежно від 

оцінки) зберігаються на кафедрі. Списання та знищення 

здійснюються за встановленою процедурою. 
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2. ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПІДГОТОВКОЮ  

КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) 

 

2.1. Процес виконання курсової роботи (проекту) складається з 

таких послідовних етапів (див. рисунок). 

 

 
 Алгоритм процесу виконання курсової роботи (проекту) 

2.2. Весь процес роботи над дослідженням можна умовно 

поділити на три основні етапи: підготовчий етап, робота над 

змістом та заключний етап.  

Підготовчий етап – вибір теми курсової роботи (проекту), її 

затвердження та визначення термінів подання і захисту курсової 

роботи (проекту).  

Тематика курсових робіт (проектів) 

Вибір теми, 

ознайомлення з 

проблематикою теми, 

обґрунтування  її 

актуальності 

Закріплення теми 

курсової роботи, 

визначення термінів   

подання роботи та 

захисту 

Визначення 

об’єкта, предмета, 

мети, завдань 

дослідження 

 

Викладення змісту 

роботи за планом 

Складання плану 

роботи, узгодження 

його з керівником 

 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ 

ПОДАННЯ РОБОТИ НАУКОВОМУ КЕРІВНИКОВІ  

ДЛЯ  ПЕРЕВІРКИ ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ 

 

ДООПРАЦЮВАННЯ РОБОТИ В РАЗІ ПОТРЕБИ З 

УРАХУВАННЯМ ЗАУВАЖЕНЬ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

ПОДАННЯ РОБОТИ НА ЗАХИСТ 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) 
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Тематика курсових робіт (проектів) з дисциплін, за якими 

навчальними планами передбачено написання курсових робіт 

(проектів), затверджується щорічно до 15 вересня на засіданні 

кафедри після перегляду, оновлення та схвалення тематики 

керівником бакалаврської програми. 

Разом з цим визначаються викладачі, які будуть керівниками 

курсових робіт (проектів) у поточному навчальному році. 

Тематика курсових робіт (проектів) має відповідати навчальним 

завданням дисципліни, пов’язуватися з практичними реаліями 

сучасності та передбачати можливість проведення наукового 

дослідження за даним науковим спрямуванням.  

Важливою вимогою до тематики курсових робіт (проектів) є 

те, що вона повинна відноситися до реальних виробничих завдань, 

виконання яких може знайти практичне застосування. Необхідність 

вирішення цієї вимоги зумовлює потребу розширення кафедрами 

зв’язків з виробничою сферою – підприємствами, організаціями і 

установами щодо виконання для них науково-дослідних та проектно-

конструкторських робіт, залучаючи для цього студентів. 

Бажано, щоб випускові кафедри широко застосовували 

написання комплексних  курсових робіт (проектів) і для цього 

розробляли відповідну тематику. Комплексна курсова робота (проект) 

передбачає комплексне виконання конкретного фахового завдання — 

опрацювання досліджуваної проблематики з різних прикладних 

аспектів. 

Під час складання тематики курсових робіт (проектів) необхідно 

застосовувати лаконічні та однозначні формулювання; відображати в 

них професійні завдання, що передбачені певною галуззю знань 

(напрямом, спеціальністю), можливістю її розкриття на базі 

відповідних інформаційних джерел.  

2.3. Вибір теми курсової роботи (проекту) студент здійснює на 

початку вивчення дисципліни протягом перших трьох тижнів 

семестру, а студент-заочник – на першому тижні сесії.  

Ознайомитись із рекомендованою тематикою курсових 

робіт на поточний навчальний рік студент може на кафедрі, за 

якою закріплена дисципліна. 

Обирати тему курсової роботи необхідно враховуючи особисті 

уподобання, попередні напрацювання, зацікавленість певною 

проблемою та можливістю підбору відповідного теоретичного й 

практичного матеріалу за темою.  

Вибираючи тему курсової роботи на молодших курсах, 

потрібно передбачити можливість продовження дослідження 
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обраної тематики в подальшому – при написанні курсових робіт 

(проектів) з інших навчальних дисциплін (розглядаючи її з різних 

наукових аспектів та прикладного спрямування, враховуючи 

проблемно-наслідкові зв’язки), а також використати напрацьований 

матеріал під час підготовки дипломної роботи. 

Студент може запропонувати власну тему курсової роботи 

(проекту) за умови письмового погодження із науковим керівником, 

обґрунтувавши своє рішення належним чином і враховуючи, що 

запропонована тема повинна бути актуальною і відповідати 

професійному спрямуванню дисципліни.  

Для студентів, які поєднують навчання з трудовою діяльністю, 

доцільне виконання курсової роботи (проекту) за матеріалами 

підприємства (організації), де вони працюють. 

2.4. Обравши тему курсової роботи (проекту), студент пише 

заяву на ім’я завідувача кафедри з проханням затвердити відповідну 

тему курсового дослідження ( дод. 1). 

2.5. У разі не своєчасного подання студентом заяви щодо 

затвердження бажаної теми курсової роботи (проекту), тема 

визначається завідувачем кафедри. 

2.6. Затвердження тем, призначення наукових керівників, 

визначення термінів захисту курсових робіт (проектів) здійснюється 

письмовим розпорядженням   завідувача   кафедри,  яке  видається  не  

пізніше  початку 4-го тижня семестру. 

Завідувач кафедри має право видати розпорядження про зміни 

(уточнення) тем курсових робіт (проектів) не пізніше ніж за 2 місяці 

до встановленого терміну подачі робіт (проектів) на кафедру. 

Підставою для розгляду змін (уточнень) є: заява студента з 

обґрунтуванням доцільності зміни, письмова згода наукового 

керівника. 

2.7. Завдання на курсову роботу (проект) оформлюється за 

встановленою формою (дод. 2) і доводиться студентам денної форми 

навчання у триденний термін після підписання розпорядження 

завідувача кафедри, а студентам заочної форми навчання – на 

першому тижні лабораторно-екзаменаційної сесії. Отримання 

студентом завдання фіксується на кафедрі в Журналі обліку і 

рецензування курсових робіт (проектів) (дод. 3). 

 Термін подання завершеної курсової роботи (проекту) на 

кафедру –  не пізніше ніж за два тижні до захисту. 

 Захист курсових робіт (проектів) відбувається до початку 

екзаменаційної сесії за графіком, складеним на кафедрі, узгодженим з 
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навчальним відділом і затвердженим ректором (проректором) 

університету. 

Загальні вимоги до виконання індивідуальних завдань з дисципліни 

доводить до студентів викладач-лектор на першій лекції. 

2.8. Робота над змістом 

Обов’язковими складовими змісту КУРСОВОЇ РОБОТИ є: 

Вступ 
Обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається 

характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, 

визначається мета курсової роботи й завдання, зазначається предмет 

та об'єкт дослідження.  

У вступі варто також звернути увагу на рівень опрацювання 

теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні 

питання й невирішені проблеми.  

Рекомендований обсяг вступу – 2–3 сторінки. 

 

Основний розділ 
Основна частина містить ґрунтовний виклад всього дослідження 

роботи, як правило,  складається з кількох підрозділів  відповідно до 

плану курсової роботи (проекту) – простого (вступ, 3–5 пунктів, 

висновки, список використаних джерел) або складного 

(розгорнутого), який має підпункти в пунктах основної частини. 

Кожен підрозділ повинен завершуватися висновками щодо 

проаналізованого матеріалу. 

Обов’язково мають бути посилання на використані джерела. 

Результати аналізу даних необхідно відобразити у таблицях, 

діаграмах, графіках тощо. 

Усі розділи повинні бути логічно пов'язані між собою. 

Висновки і пропозиції 
Коротке резюме з усього змісту курсової роботи.  

Стисло викладаються найвагоміші результати дослідження й 

висновки, що показують, якою мірою вирішено завдання й досягнуто 

мети, сформульованих у вступі, а також їхня наукова і практична 

значущість. Даються пропозиції та рекомендації щодо напрямів 

подальшого дослідження обраної тематики. 

Рекомендований обсяг — 2-3 сторінки. 

Список використаних джерел 
Бібліографічний опис інформаційних джерел, які були 

використані в процесі наукового дослідження, як правило майже 50 

джерел. 
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Додатки 
Різний за змістом допоміжний матеріал, який має додаткове, 

довідкове значення, але необхідний для повного висвітлення теми 

дослідження. 

 

 

Загальний обсяг курсової роботи (аркуш А4) визначається з 

кожного предмета окремо, але зазвичай він становить від 20–25 

друкованих сторінок  на 1–2 курсах  до 30–40 друкованих сторінок на 

старших курсах без урахування додатків і списку використаних 

джерел. 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ складається із розрахунково-

пояснювальної записки та графічної частини.  

Розрахунково-пояснювальна записка курсового проекту має, 

як правило, таку структуру: 

Вступ 

Дається постановка завдання та характеристика об’єкта 

проектування, короткий огляд літературних джерел, що відносяться 

до теми проекту та існуючих аналогів, а також короткий висновок 

щодо цього огляду. 

Рекомендований обсяг вступу – 2–3 сторінки. 

Розрахункова (аналітична) частина 

Містить інженерні розрахунки з різними графічними 

залежностями. 

Експериментальна частина 

Входить до курсового проекту, якщо це передбачено завданням 

на курсовий проект, із зведеними дослідними та експериментальними 

даними, поданими у зручній для ілюстрації та використання формі. 

Висновки і пропозиції 

Коротке резюме з усього змісту курсової роботи. Стисло 

викладаються найвагоміші результати дослідження й висновки, що 

показують, якою мірою виконано завдання й досягнуто мети, 

сформульованої у вступі, а також їхня наукова і практична 

значущість. Даються пропозиції та рекомендації щодо напрямів 

подальшого дослідження. 

Рекомендований обсяг – 2–3 сторінки. 

Список використаних джерел 

Бібліографічний опис інформаційних джерел, які були 

використані в процесі наукового дослідження, приблизно 50 джерел. 
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Додатки 

Різний за змістом допоміжний матеріал, який має додаткове, 

довідкове значення, але необхідний для повного висвітлення теми 

дослідження. 

 

 

Графічна частина курсового проекту містить, як правило, 4–5 

сторінок креслень формату А1, оформлених відповідно до стандартів, 

що входять до Єдиної системи конструкторської документації, і 

виконаних засобами комп’ютерного проектування. 

2.9. Типові помилки студентів під час написання та 

оформлення курсової роботи (проекту), на які варто звернути 

увагу керівникові: 

- зміст дослідження не відповідає плану курсової роботи або не 

розкриває тему повністю чи в її основній частині; 

- сформульовані розділи (пункти) не відображають реальну 

проблемну ситуацію, стан об’єкта; 

- мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульована 

абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта і предмета дослідження; 

- автор не виявив самостійної дослідницької позиції; 

- не зроблено глибокого, всебічного аналізу чинних офіційних і 

нормативних документів, а також сучасної спеціальної літератури за 

темою дослідження; 

- аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми 

роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівня 

дослідження проблеми; 

- не розкрито зміст та організацію експериментального 

дослідження (його сутність, тривалість, місце проведення, кількість 

обстежуваних об’єктів, їхні характеристики), поверхово висвітлені 

практичні питання; 

- кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки 

не відповідають поставленим завданням; 

- висновки та пропозиції не пов’язані з основною частиною 

курсової роботи (проекту);  

- у роботі немає посилань на першоджерела або зазначені не ті, з 

яких використано матеріал; 

- бібліографічний опис джерел у списку використаних джерел 

наведено в довільній формі, без дотримання вимог державного 

стандарту;  

- обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона 

виконана неохайно, з помилками. 
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3. ПЕРЕВІРКА ТА ЗАХИСТ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) 

 

Завершальним етапом курсового проектування є перевірка та 

захист курсової роботи (проекту).  

3.1. Виконана курсова робота у встановлений термін здається на 

кафедру й після реєстрації передається науковому керівнику для 

перевірки та рецензування.  

У рецензії на курсову роботу (проект) та результаті захисту 

(дод. 4) науковий керівник має зазначити позитивні моменти курсової 

роботи (проекту), оцінити ступінь самостійності формулювання 

основних положень та висновків, визначити недоліки або дискусійні 

питання, дати оцінку запропонованих студентом заходів і пропозицій 

та їх практичної цінності, а також зробити висновок щодо допуску до 

захисту. 

3.2. Якщо за результатами першої перевірки науковим 

керівником робота (проект) оцінена незадовільно, вона не 

допускається до захисту і повертається студенту на 

доопрацювання. 

3.3. Студент до початку екзаменаційної сесії повинен 

виправити вказані недоліки і подати роботу на перевірку вдруге, 

повторно зареєструвавши її. 

3.4. За результатами повторної перевірки науковий керівник 

пише відповідну рецензію (позитивну чи негативну) і виносить 

роботу на розгляд комісії із захисту курсових робіт (проектів). 

3.5. Захист курсових робіт здійснюється за встановленим 

графіком перед комісією у складі наукового керівника та двох-трьох 

викладачів кафедри у терміни, передбачені розпорядженням по 

кафедрі.  

3.6. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом 

основних проблем дослідження та їх розв'язання, відповіді на 

запитання членів комісії. До захисту студент отримує свою роботу, 

знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на 

зауваження та запитання.  

3.7. У процесі захисту членами комісії оцінюється: 

- оформлення та презентація курсової роботи (проекту); 

- глибина оволодіння студентом досліджуваної теми; 

- вміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою 

точку зору; 

- чітко відповідати на поставлені запитання.  
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3.8. Оцінка за курсову роботу (проект) вноситься до «Рецензії на 

курсову роботу (проект) і результату захисту» (дод. 4), «Відомість 

підсумкового контролю знань студентів» (дод. 5 гр. 4, 5, 6) та залікової 

книжки студента. 
3.9. При оцінці FX – студент повторно виконує роботу за раніше 

затвердженою темою з виправленням визначених недоліків. 

При оцінці F – студент виконує роботу за новою темою. Затвердження 

теми, призначення наукового керівника і терміну захисту визначається 

завідувачем кафедри.  

3.10. Захист курсової роботи (проекту) після виправлення недоліків 

та за новою темою здійснюється в період ліквідації академічної 

заборгованості у визначені терміни перед комісією (див. п. 3.5) за участю 

декана факультету, після чого: 

- у разі одержання студентом позитивної оцінки він допускається до 

складання екзамену з дисципліни відповідно до розкладу екзаменів у 

період ліквідації академічної заборгованості у визначені терміни; 

- у разі одержання незадовільної оцінки студент відраховується з 

університету. 
3.11. Студент, який без поважної причини вчасно не подав                                  

(не зареєстрував) курсову роботу (проект) або не з’явився на захист                       

у встановлений термін, не допускається до складання екзамену з 

відповідної дисципліни. При цьому у відомості підсумкового контролю 

знань (дод. 5) робиться запис – «не з’явився» і студент має академічну 

заборгованість з дисципліни. 

Питання щодо можливості захисту курсової роботи (проекту) та 

складання екзамену з дисципліни в період ліквідації академічної 

заборгованості вирішує декан факультету залежно від кількості 

академзаборгованостей студента. 

3.12. У день захисту керівник курсової роботи (проекту) передає 

її разом з бланком рецензії на курсову роботу (проект) та результатом 

захисту відповідній особі на кафедрі, яка несе повну відповідальність 

за її збереження у спеціально облаштованому місці. 

Знищення робіт (проектів) здійснюється за актом не пізніше 14 

діб з останнього дня екзаменаційної (лабораторно-екзаменаційної) 

сесії. Комісію очолює методист навчального відділу. До складу 

комісії входять завідувач кафедри, відповідальна за реєстрацію та 

збереження курсових робіт (проектів) особа, спеціаліст деканату. Акт 

про знищення курсових робіт (проектів) затверджується деканом 

факультету і зберігається на кафедрі. 

Курсові роботи, відібрані для вибіркових перевірок, 

передаються до навчального відділу, а для конкурсу – зберігаються у 

завідувача кафедри, про що робиться запис у Журналі обліку та 



 13 

рецензування курсових робіт (проектів) у графі «Примітка». Кількість 

робіт визначається навчальним відділом. Знищення їх здійснюється 

окремим актом. 

3.13. Підсумки курсового проектування обговорюються на 

засіданнях кафедр з метою подальшого удосконалення роботи в плані 

організаційно-методичного керівництва підготовки студентами 

курсових робіт (проектів).  

3.14. Якість виконання курсових робіт (проектів) 

встановлюється щорічно проведенням внутрішнього аудиту СУЯ 

(ректорського контролю), шляхом аналізу їх вибіркової сукупності. 

 

4. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАПИСАННЯ  

КУРСОВИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ) 
 

4.1. Оцінка якості виконання і захисту студентами курсової 

роботи (проекту) здійснюється за 100-баловою шкалою КНТЕУ з 

подальшим переведенням її в 4-балову національну шкалу та шкалу 

ЄКТС.  

4.2. Підсумкову оцінку визначає комісія кафедри, що приймає 

захист курсових робіт (проектів). Об’єктами оцінювання є три 

складові: зміст, оформлення та захист курсової роботи (проекту). 

 

№ 

пор. 
Об’єкт оцінювання 

Максимальна кількість балів, 

яку може одержати студент 

1 Розкриття змісту курсової 

роботи (проекту) 
 

55 

2 Оформлення курсової 

роботи (проекту) 
 

15 

3 Захист курсової роботи 

(проекту) 
30 

 

Критерії оцінювання змісту курсової роботи (проекту) (0–55 

балів): 
- ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для 

дослідження; 

- наявність практичного висвітлення досліджуваної теми; 

- логічний взаємозв’язок теоретичного матеріалу; 

- наочність та якість ілюстративного матеріалу; 

- дослідження вітчизняних та зарубіжних інформаційних джерел 

(літератури); 

- рівень обґрунтування запропонованих рішень; 
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- ступінь самостійності проведеного дослідження; 

- відповідність побудови роботи поставленим цілям і завданням. 

Критерії оцінювання оформлення курсової роботи (проекту) 

(0–15 балів): 

- відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим 

вимогам; 

- наявність у додатках до роботи самостійно складених 

документів; 

- посилання на використану літературу і нормативні документи. 

 

Критерії оцінювання захисту курсової роботи (проекту) (0–

30 балів): 
- вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основні засади 

проведеного дослідження; 

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання 

членів комісії за змістом роботи; 

- ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного 

використання результатів дослідження. 

4.3. Переведення даних 100-балової шкали оцінювання КНТЕУ 

в 4-балову та шкалу ЄКТС здійснюється в такому порядку: 

 

Оцінка за 100-баловою 

шкалою, що 

використовується в 

КНТЕУ 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

90-100 відмінно A 

82-89 
добре 

B 

75-81 C 

69-74 
задовільно 

D 

60-68 E 

35-59 

незадовільно –

потрібно переробити 

роботу відповідно до 

визначених зауважень 

FX 

1-34 

незадовільно –

потрібно 

підготувати роботу 

за новою темою 

F 
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ 

ТА НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ) 

 

5.1. Наукове керівництво виконання студентами курсових робіт 

(проектів) складається з методологічного та організаційного 

забезпечення. 

З метою забезпечення належних умов для написання та захисту 

студентами курсових робіт (проектів), кафедри, за дисциплінами яких 

навчальними планами передбачено написання курсових робіт 

(проектів), в обов’язковому порядку мають підготувати для студентів 

методичні рекомендації до виконання курсових робіт (проектів), в 

яких визначити основні вимоги до змісту, обсягів, правил 

оформлення, подання та захисту курсових робіт (проектів), а також 

навести орієнтовну тематику курсових робіт з даної навчальної 

дисципліни. 

5.2. Персонально керівництво роботою окремих студентів 

здійснюють призначені наукові керівники.  

Науковими керівниками курсових робіт (проектів)  можуть 

бути професори, доценти, кваліфіковані викладачі як штатні, так і 

сумісники, фахівці, які мають значний досвід роботи за відповідними 

видами економічної діяльності, що відповідають спрямованості та 

змісту дисциплін, з яких передбачено підготовку курсових робіт 

(проектів). 

5.3. Обов’язки керівника курсової роботи (проекту): 

- консультування студентів з питань вибору теми курсової 

роботи (проекту), розроблення її плану, добору літератури, написання 

та оформлення дослідження, підготовка роботи до захисту; 

- видача студентові завдання для написання курсової роботи 

(проекту); 

- контроль за дотриманням студентом графіка підготовки 

курсової роботи (проекту); 

- оцінювання якості курсової роботи (проекту); 

- інформування кафедри про хід виконання студентами 

курсових робіт (проектів) і випадки недотримання графіка виконання 

роботи; 

- участь в обговоренні на кафедрі питань щодо виконання 

студентами індивідуальних завдань та результатів їх захисту. 



 16 

Додаток 1 

 

Завідувачу кафедри 

_____________________________________ 
(назва кафедри) 

_____________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

Студент(а/ки) _____________________________ 
                            (прізвище, ім’я, по батькові) 

____________________________________________ 
(факультет, курс, група, форма навчання) 

 

 

 

З А Я В А 

 

 

Прошу дозволити виконати курсову роботу (проект) з  

дисципліни _______________________________________________ за  
                  (вказати назву дисципліни)  

темою___________________________________________________________________ . 

   (вказати бажану тему курсової роботи (проекту) 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________      ______________________ 

 (дата)         (підпис студента) 
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Додаток 2 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Кафедра ________________________________________________________ 

Дисципліна ______________________________________________________ 

Напрям/cпеціальність _____________________________________________ 

Курс _______  Група ______________Семестр_________________________ 

 

ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу (проект)  студента 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

1. Тема курсової роботи (проекту)__________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. План курсової роботи (проекту) __________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Перелік графічного матеріалу  ___________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Термін подання студентом завершеної курсової роботи (проекту)                 

на кафедру ____________________________________________________ 

5. Термін захисту курсової роботи (проекту)__________________________ 

6. Дата видачі завдання ____________________________________________ 

 

Студент___________________ 
                           (підпис) 

 

Науковий керівник ______________     _______________________________ 
                     (підпис)                                           (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Завідувач кафедри _______________   _______________________________ 
                                         (підпис)                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 
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Додаток 3 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 
 

обліку і рецензування курсових робіт 

(проектів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 
Продовження дод. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 
 

обліку і рецензування курсових робіт 

(проектів) 
 

 

 

 

 

 

 

20_/20_ навчальний рік 

 

Факультет________________________________________________ 

 

Група_______________ 

 

Форма навчання____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почато__________                                         Закінчено____________ 
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Продовження дод. 3 

 
№ 

пор. 
Прізвище, 

ініціали 

студента 

Прізвище, 

ініціали 

наукового 

керівника 

Тема курсової 

роботи 

Дата 

отримання 

студентом 

завдання 

та підпис 

Подано роботу 

на кафедру 

Передано 

керівнику на 

перевірку 

Результат  

перевірки роботи 

Повернуто 

студенту на 

доопрацюван

ня 

Отримано 

роботу після 

доопрацюван

ня 

Кінцевий 

результат 

Приміт

ка 

Д
ат

а
 

П
ід

п
и

с 

в
ід

п
о

в
ід

ал
ь
н

о
ї 

о
со

б
и

 п
р
о

 

о
тр

и
м

ан
н

я
 

Д
ат

а
 

П
ід

п
и

с 

в
ід

п
о

в
ід

ал
ь
н

о
ї 

о
со

б
и

 

Д
ат

а
 

Р
ез

у
л
ь
та

т:
 

д
о

п
у

щ
ен

о
 д

о
 

за
х

и
ст

у
/п

о
в
ер

н
у

то
 

н
а 

д
о

о
п

р
ац

ю
в
ан

н
я
 

П
ід

п
и

с 
н

ау
к
о

в
о

го
 

к
ер

ів
н

и
к
а
 

Д
ат

а
 

П
ід

п
и

с 
ст

у
д

ен
та

 

Д
ат

а
 

П
ід

п
и

с 

в
ід

п
о

в
ід

ал
ь
н

о
ї 

о
со

б
и

 

О
ц

ін
к
а
 

П
ід

п
и

с 

в
ід

п
о

в
ід

ал
ь
н

о
ї 

о
со

б
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

    

 

 

               

 



Додаток 4 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Рецензія на курсову роботу (проект) і результат захисту 
 

Студента ___________________________________________________ 

                                 (прізвище, ім'я та по батькові)     

______    курсу  ______ групи ________________________факультету 

 

Курсова робота (проект) з ____________________________________ 
                                                                                                       (назва навчальної дисципліни) 

Тема ______________________________________________________ 

 

Реєстраційний № ____,  дата одержання  “___” ____________ 20 __ р. 

 

Науковий керівник __________________________________________ 
                                                                                         (вчене звання, прізвище, ініціали) 

 

 Зміст рецензії 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Допущено до захисту  “___”____________ 20 __ р. 

  

 

Захист планується о _____________  “_______”_______________ 20 __ р. 
                                            (час) 

 
(місце роботи комісії) 

 

___________________________ 
       (підпис наукового керівника)  

 

Курсова робота захищена “___”_____________ 20 __ р. 

  

з оцінкою _______________________________________________________ 
                                 (за шкалою КНТЕУ, національною шкалою та шкалою ЄКТС) 

 

 

Комісія: 

 

1.             
             (підпис)     (прізвище, ініціали) 

 

2.             
           (підпис)     (прізвище, ініціали) 

 

3.             
           (підпис)     (прізвище, ініціали) 

 

 



  

Додаток 5         
       КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
            Факультет______________________________________ Група ________________ 

________ навчальний рік       Курс _________________ 

                          Семестр___       Форма навчання  _______ 

Напрям підготовки ____________________________________________________ 

Професійне спрямування _______________________________Шифр кафедри __ 

Спеціальність (спеціалізація)_____________________________ 

 

Дата екзамену (заліку,  

захисту індивідуальних занять) «___»_______20__ р. 
 

ВІДОМІСТЬ ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ  ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ № ____ 

з _____________________________________________________________________ 
(назва  навчальної дисципліни) 

Кількість годин ___ у т.ч. аудиторних __; кількість кредитів ЄКТС ___; форма 

контролю___. Викладач, який виставляє оцінку  _________________________________ 
                                                       (вчене  звання, прізвище, ініціали) 

Викладач, який вів практичні (семінарські, лабораторні) заняття і здійснював поточний 

контроль ___________________________________________________________________ 
(вчене  звання, прізвище, ініціали) 

 

№     

пор. 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 

Підсумкова оцінка 

Результати 

екзамену,заліку, 

захисту 

індивідуальних 

завдань за 

шкалою КНТЕУ 

За 

національною  

шкалою  

За шкалою 

 ЄКТС 

Підпис 

 викладача 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        
 

Студентів у групі ______                                       Загальна успішність 

Не допущено _________  

                                                                                                                   

+2.1.+2.2.+3.1.+3.2.):                                

 

 

.1.+2.2.+3.1.+3.2.):                                

 

 

 

Декан ___________  Викладач___________ 

                    (підпис)                          (підпис) 

“____”___________ 20__ р “____”___________ 20__ р 
 

№ 

пор. 
Шкала національна 

Шкала 

ЄКТС 

Шкала 

КНТЕУ 

Кількість 

оцінок 

1. «відмінно» A 90-100  

2. «добре» 
B 82-89  

C 75-81  

3. «задовільно» 
D 69-74  

E 60-68  

4. «незадовільно» 
FX 35-59  

F 1-34  

Не з’явилися  

Абсолютна успішність    _________(%) 

Якісна успішність _________(%) 

«відмінно» + «добре» + «задовільно»  х 100% 

кількість студентів, які отримали оцінки 

 «відмінно» + «добре»                    х 100% 

       кількість студентів, які отримали оцінки 


