
ЯК ОБРАТИ ТЕМУ ТА НАПИСАТИ КУРСОВУ, 

ДИПЛОМНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ)? 
Курсові роботи (проекти) студенти пишуть під керівництвом 

наукового керівника, як правило, викладача кафедри. 

Перелік дисциплін, з яких студенти готують курсові роботи 

(проекти), визначається навчальним планом, а їх тематика 
затверджується кафедрами щорічно. Студенти можуть вибрати 

тему роботи з переліку, наведеного в методичних рекомендаціях 

щодо написання курсових робіт (проектів) з певної навчальної 
дисципліни, або запропонувати власну, узгодивши її з керівником 

роботи.  

Термін подання завершеної курсової роботи (проекту) на 
кафедру має бути не пізніше ніж за два тижні до захисту. 

Захист курсових робіт (проектів) обов’язково проводиться до 

початку екзаменаційної сесії за встановленим графіком. 

Захищають курсові роботи (проекти) перед комісією у складі 
наукового керівника та одного-двох викладачів. Результати захисту 
курсових робіт (проектів) члени комісії вносять у відомість 
підсумкового контролю знань та залікову книжку. Студент, який не 
захистив курсову роботу (проект), вважається таким, що має 
академічну заборгованість, і не допускається до складання екзамену з 
відповідної 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. 
Написання дипломної роботи (проекту) передбачено 

навчальними планами освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

та «магістр» і є завершальним етапом підготовки фахівця.  
Усі дипломні роботи повинні бути виконані на матеріалах 

діючих організацій і мати дослідницький характер. Оформлення 
дипломної роботи має відповідати загальним вимогам до наукових 

робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 

«Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і 
правила оформлення».  

При складанні списку використаних джерел необхідно 

дотримуватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання». 



Важливою складовою виконання дипломної роботи (проекту) 

студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» є 
обов’язкова підготовка за результатами досліджень наукової статті 
та її публікування. 

В університеті розроблені положення про дипломну 

магістерську роботу, про організацію виконання та захист курсових 

робіт (проектів), де наведено методичні рекомендації щодо 

виконання робіт, поради щодо вибору теми, складання плану, 

структури, а також вимоги до оформлення, процедури підготовки 

до захисту та його організація. 
Подане для захисту індивідуальне завдання у вигляді курсової 

роботи (проекту) або дипломної роботи (проекту) повинно 

виключати плагіат (лат. plagio – «краду»). У сфері науки під 

плагіатом розуміють свідоме привласнення авторства чужого 

твору, використання його повністю або частково без посилання на 
джерело запозичення.  

Студент, який не захистив у затверджений строк дипломну 

роботу, має право на повторну атестацію в наступний термін 

роботи ДЕК протягом трьох років після відрахування з 
університету. Якщо захист дипломної роботи визнається незадо-

вільним, ДЕК встановлює, чи може студент подавати на повторний 

захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен 

підготувати дипломну роботу за новою темою. 
 


