
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

Написання курсової роботи дозволить студентові поглиблено вивчити 

літературні  джерела,  проаналізувати та узагальнити їх основний зміст, розширити обсяг  

знань за обраною темою курсової роботи, співставити різні точки зору на одні й ті ж 

питання, вільно володіти основним змістом теми. Водночас написання курсової роботи 

сприяє розвиткові навичок самостійної творчої роботи студента, сприяє поглибленню і 

узагальненню знань, одержаних студентом, застосуванню цих знань у практичній 

діяльності.  

 

Структура курсової роботи: 
  

• титульний лист 

• зміст (повинен відображати розділи курсової роботи і нумерацію сторінок) 

• вступ (2–3 сторінки); у вступі потрібно добиватися стислості та чіткості розкриття 

матеріалу. 

У вступі розкривається: 

актуальність теми, тобто розкриття причин важливості дослідження обраної 

теми, а також яке наукове значення має дослідження обраної теми; 

ступінь розробленості обраної проблеми у науковій літературі (короткий аналіз 

того, що, ким і як досліджено); 

об’єкт дослідження; 

предмет дослідження; 

мета дослідження; 

завдання дослідження; 

структура курсової роботи, наприклад, курсова робота складається з вступу, 

трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. 

 

• основна частина;  

Основна частина курсової роботи включає три розділи, кожен з яких поділений 

на відповідну до змісту кількість підрозділів, що послідовно розкривають визначені 

завдання дослідження. Кожний з розділів основної частини закінчується висновками. 

3 розділи основної частини, поділені на підрозділи (оптимально 2 підрозділи 

(параграфи)) : 

І розділ (8–10 сторінок) 

ІІ розділ (8–10 сторінок) 

ІІІ розділ (8−10 сторінок) 

• висновки (2–3 сторінки) 

• список використаної літератури і джерел 

Приблизний обсяг курсової роботи – 35 сторінок комп’ютерного тексту (1,5 

інтервал; шрифт Times New Roman № 14)  без списку літератури. Сторінки роботи 

повинні мати поля: ліве – 30 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 25 мм. 

Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої. Першою сторінкою 

вважається титульний аркуш, на ньому номер сторінки не ставиться, другою – сторінка, 

що містить «зміст», на ній також номер не ставиться, а наступна сторінка має вже номер 

3 і далі по порядку. Порядковий номер сторінки розміщується посередині верхнього 

поля сторінки. 

На сторінці із змістом роботи позначаються сторінки, на яких розпочинаються 

розділи чи підрозділи, а їхні заголовки чи підзаголовки мають бути виділені у тексті й 

відповідати змісту.  
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ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

1. Підготовчий етап 

 Вибір теми та її обґрунтування; 

 Обʼєкт дослідження; 

 Предмет дослідження; 

 Мета дослідження; 

 Завдання дослідження; 

 Підбір літератури з теми дослідження; 

 Складання попереднього плану роботи й узгодження його з керівником. 

 

Вибір теми  
З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент обирає ту, яка найповніше відповідає 

його навчально-науковим інтересам і схильностям. Студент може й сам запропонувати 

тему курсової роботи відповідно до своїх наукових інтересів. Тематика курсових робіт 

затверджується на засіданні кафедри історії філософії. 

Обʼєкт дослідження – сукупність відношень різних аспектів теорії й практики науки, 

яка слугує джерелом необхідної для дослідження інформації. Визначення обʼєкта 

дослідження покликане зорієнтувати дослідника на виявлення місця й значення 

предмета дослідження в більш широкому понятті, яким є обʼєкт дослідження. Обʼєкт 

дослідження у курсовій роботі – це та область об’єктивно існуючого наукового знання, 



у рамках якої знаходиться те, що буде осмислюватися (досліджуватися), тобто предмет 

дослідження. 

Предмет дослідження – це тільки ті суттєві звʼязки та відношення, які підлягають 

безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для 

конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є більш вузьким 

поняттям, ніж обʼєкт. Інакше кажучи, обʼєктом виступає те, що досліджується, а 

предметом – те, що в цьому обʼєкті має наукове пояснення.  У одному об’єкті може бути 

виділена достатньо велика кількість предметів дослідження (предмет дослідження 

повинен відповідати його темі). 

Мета дослідження – повʼязана з обʼєктом і предметом дослідження, а також з його 

кінцевим результатом і щляхом його досягнення. Кінцевий результат дослідження 

передбачає вирішення студентами проблемної ситуації, яка відображає суперечність 

між типовим станом обʼєкта дослідження в реальній практиці й вимогами суспільства 

до його більш ефективного функціонування. Цей результат відображає очікуваний від 

виконання позитивний ефект, який формулюється двоступенево: перша частина – у 

вигляді суспільної користі; друга – у вигляді конкретної користі, віднесеної до 

основного предмета дослідження.  Мета дослідження – це формулювання тієї кінцевої 

цілі (або цілей), яку автор дослідження бажає досягти (мета роботи переплітається з 

її назвою і повинна чітко вказувати, що саме розв’язується в курсовій роботі). 

Завдання дослідження  – це ті завдання, за допомогою яких може бути досягнута мета 

дослідження, ці завдання розкриваються в підрозділах відповідних розділів курсової 

роботи. Завдання дослідження можуть включати: вирішення певних теоретичних 

питань, які входять до загальної проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності 

понять, явищ, процесів, подальше вдосконалення їх вивчення); усебічне вивчення 

практики розвʼязання даної проблеми, виявлення її стану, недоліків і труднощів, їхніх 

причин; обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми. 

 

2. Робота над текстом 

 Вивчення та конспектування літератури; 

Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення з основними 

літературними джерелами з теми курсової роботи. При написанні курсової роботи з 

історії античної філософії студент повинен використати: першоджерела античних 

мислителів; монографічні праці, наукові публікації, статті, методичну літературу; 

інформаційні джерела, довідники. 

 Виклад тексту курсової роботи; 

Проаналізований і систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у 

вигляді окремих розділів і підрозділів. Кожен розділ висвітлює самостійне питання, а 

підрозділ (або параграф) – окрему його частину. Тему має бути розкрито без пропуску 

логічних ланок, тому, починаючи працювати над розділом, слід зазначити його головну 

ідею, а також тезу кожного підрозділу. Тези необхідно підтверджувати фактами, 

думками різних авторів. Думки повинні бути повʼязані між собою логічно, увесь текст 

повинен підпорядковуватися головній ідеї. 

 Написання вступу до роботи; 

Вступ доцільно писати після того, як вже завершено основну частину курсової роботи. 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається; визначається обʼєкт, 

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 це зазначити у вступі. 

 Обовʼязковою 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 і недоліків розглядуваних робіт, які доцільно згрупувати таким чином: роботи, 

що висвітлюють історію розвитку проблеми; теоретичні роботи, повністю присвячені 

темі; ті роботи, що розкривають тему частково. В огляді не слід наводити повний 

бібліографічний опис публікацій, що аналізуються, достатньо вказати автора і назву, а 

поруч у дужках проставити порядковий номер бібліографічного опису цієї роботи у 

списку літератури. Закінчити огляд треба коротким висновком про міру висвітлення в 

літературі основних аспектів теми. 

 Написання висновків. 

Головна мета висновків – підведення підсумків виконаної роботи. Висновки подаються 

у вигляді окремих лаконічних положень. Дуже важливо, щоб висновки відповідали 

поставленим завданням. Основна вимога до заключної частини (висновків) – не 

повторювати зміст вступу, основної частини і висновків, зроблених у розділах. 

3. Етап оформлення роботи 

 Складання списку використаної літератури; 

Список використаної літератури і джерел має містити бібліографічний опис джерел, 

використаних студентом під час роботи над темою курсової роботи. Укладаючи його, 

необхідно дотримуватися вимог державного стандарту. Кожен бібліографічний опис 

треба починати з нового рядка, літературу слід розташувати в алфавітному порядку 

авторів і назв праць, спочатку видання українською мовою, потім – іноземною. 

Бібліографічні описи у Списку використаної літератури повинні мати порядкову 

нумерацію. У тексті роботи слід давати посилання на номери списку у квадратних 

дужках. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номеру 

видання. Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [7, с.123], де 7– 

номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно 

подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с.32; 9, с.48; 11, с.257]. 

 Літературне оформлення і редагування тексту; 

У курсовій роботі слід прагнути дотримуватись прийнятої термінології. Не 

рекомендується вживати штампи, вести виклад від першої особи: «На мою думку», «Ми 

отримуємо». При згадуванні в тексті прізвищ (учених-дослідників), їхні ініціали 

ставляться перед прізвищем. Розділи і підрозділи прийнято нумерувати арабськими 

цифрами. 

4. Підготовка до захисту і захист курсової роботи 
Процедура захисту включає доповідь студента про зміст роботи. Доповідь студенту 

необхідно підготувати заздалегідь у формі виступу, в якому доцільно висвітлити такі 

важливі питання: актуальність теми дослідження; мета, завдання, обʼєкт, предмет 

дослідження; що вдалося встановити, виявити; якими методами це досягнуто; з якими 

труднощами довелося зіткнутися у процесі дослідження. У виступі студент має також 

відповісти на основні зауваження наукового керівника. Доповідь студента не повинна 

продовжуватися більше 10-12 хвилин. 
 


