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ВСТУП 

Курсова робота є обов'язковим елементом навчального 

процесу й формою звітності про виконану роботу. Курсова 

робота – наукове опрацювання певної теми в процесі 

навчання за спеціальністю. Виконання роботи передбачає 

формулювання теми роботи, визначення об'єкта та предмета 

дослідження, опрацювання літератури, аналіз отриманих 

результатів, самостійне формулювання висновків, 

оформлення результатів згідно з відповідними критеріями та 

вимогами, набуття навичок техніки й етики наукової роботи. 

Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та 

навчальної роботи є безумовними складовими практичної 

роботи кожного психолога, тому до написання курсової 

роботи висувають особливо високі вимоги, а рівень її 

виконання розглядається як вияв спроможності студента до 

самостійної роботи. 

 Курсова робота повинна відповідати кваліфікаційним 

вимогам стосовно змісту й оформлення. Структура курсової 

роботи демонструє логіку зв'язків між явищами та 

феноменами, які описуються. Курсова робота має творчий 

характер і потенційно передбачає авторське бачення 

проблеми, можливостей її дослідження та розв'язання. 

 Виконання курсової роботи потребує певних умінь і 

навичок організації її виконання й оформлення. 

 Методичні рекомендації до організації самостійної 

роботи з написання курсової роботи (вибір теми, 

опрацювання літератури з досліджуваної проблеми, 

організація досліджень та аналіз результатів досліджень), 

оформлення її згідно з нормативними вимогами, підготовки 

до захисту спрямовані дати відповіді на запитання, які 

найчастіше виникають у студентів у процесі написання 

курсової роботи, допомогти їм ефективніше організувати 

власне дослідження, уникнути зайвих хвилювань і помилок, 
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отримати задоволення від захоплюючого процесу наукового 

дослідження. 

 Курсова робота є складовою дисципліни , магістранти 

її виконують впродовж 1 та 2 семестрів, захищають в 

залікову літню сесію, відповідно до вимог, затверджених 

кафедрою психології.  

 

1. ЯК НАПИСАТИ КУРСОВУ РОБОТУ 

 Курсова робота 1 року магістерської програми 053 

Психологія є теоретичним підгрунтям магістерської 

кваліфікаційної роботи. Її тема має вписуватися в загальну 

тему магістерського дослідження, як науково-навчальне 

дослідження, присвячене самостійному вивченню обраної 

проблеми. Така робота повинна відповідати усім вимогам, що 

ставляться до наукових досліджень: чітке формулювання 

проблеми та досліджуваних питань, обґрунтування 

актуальності проблеми та стану її дослідження; поєднання 

теоретичних підходів із застосуванням методологічних знань; 

наявність наукових висновків, актуальних для подальших 

досліджень проблеми; цілісність, завершений характер. 

 Курсова робота має творчий характер і потенційно 

передбачає авторське бачення проблеми, можливостей її 

дослідження та розв'язання. Курсова робота повинна 

відповідати кваліфікаційним вимогам щодо змісту й 

оформлення. 

  

1.1. Методологічні основи курсової роботи 

 Наукове дослідження має свої принципи, методи, 

техніку і технологію організації та проведення досліджень і 

оформлення їхніх результатів. 

 Головні принципи наукового дослідження – 

науковість, об'єктивність та етичність. 
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 Науковість полягає в застосуванні єдиного або 

комбінації декількох теоретико-методологічних підходів, 

адекватності теорії, методів та статистичних процедур, 

ретельному аналізі фактів та врахуванні існуючих 

взаємозв'язків у процесі інтерпретації результатів і 

формулювання висновків. Адекватність дослідження – 

відповідність методу, що застосовується у процесі 

дослідження, явищу, яке вивчається. Об'єктивність 

психологічного дослідження означає, що психіку вивчають у 

єдності внутрішніх та зовнішніх умов. 

 Принцип об'єктивності виявляється в тому, що 

людину вивчають у процесі її діяльності з урахуванням 

впливу типових і нетипових ситуацій на підставі всебічного 

аналізу усіх, навіть суперечливих, фактів. Об'єктивність може 

бути дотримана лише за умови відсутності впливу 

застосованих методів та позиції дослідника на результати 

обстеження. Підтвердженням об'єктивності є тотожність 

результатів під час повторного дослідження та застосування 

різними дослідниками різних методів [3]. 

 Етичність наукового дослідження полягає у 

дотриманні принципу “не зашкодь!”, урахуванні суспільних 

норм та морально-етичних поглядів досліджуваних, гарантії 

абсолютної та безумовної конфіденційності інформації, 

отриманої у процесі дослідження. Зокрема, у країнах Західної 

Європи та США на проведення психологічних досліджень 

необхідно отримати дозвіл спеціалізованих комітетів з етики. 

 Методи дослідження – це сукупність прийомів чи 

операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, 

підпорядкованих вирішенню конкретної проблеми. 

Формуючись як теоретичний результат попереднього 

дослідження, метод виступає як вихідний пункт та умова 

майбутніх досліджень. Один і той самий метод можуть 

застосовувати прихильники різних теоретичних напрямків. 
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Відповідно до визнаних двох рівнів наукового дослідження – 

емпіричного й теоретичного – виокремлюють три групи 

методів дослідження: емпіричного дослідження, 

теоретичного дослідження та емпіричного та теоретичного 

рівнів. 

До емпіричних методів дослідження належать: 

 спостереження – систематичне 

цілеспрямоване вивчення об'єкта з 

певною визначеною метою; 

 порівняння – з'ясування відмінностей 

або подібності, відшукування 

загального для двох або кількох 

об'єктів; 

 вимірювання – визначення числового 

значення досліджуваної характеристики 

за допомогою одиниці вимірювань; 

 експеримент – активне цілеспрямоване 

вивчення об'єкта у визначених умовах 

(природних або ж створених штучно), 

які необхідні для виявлення певних 

властивостей; 

 опитування (бесіда, інтерв'ю, 

анкетування) – отримання інформації 

про різні аспекти та факти життя зі слів 

опитуваних; 

 біографічний метод – вивчення 

життєвого шляху людини, впливу 

окремих подій на психологічні 

особливості, а також індивідуальної 

значущості певних подій; 

 аналіз процесу та продуктів діяльності 

– вивчення результатів окремих видів та 

форм діяльності людини; 
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 тести – спеціалізовані методи 

психологічного дослідження з метою 

кількісної та якісної характеристики 

психологічних властивостей, психічних 

процесів і станів людини. 

До методів, які застосовуються на емпіричному та 

теоретичному рівнях дослідження, належать: 

 абстрагування – виділення 

(ототожнення або ізолювання) суттєвих 

рис, властивостей предмета з метою 

виділення певних аспектів; 

 аналіз та синтез – розчленування 

цілого на складові та вивчення предмета 

в цілісності, єдності й взаємозв'язку 

його частин; 

 індукція та дедукція – перехід від 

окремого до загального у процесі 

формулювання висновків про 

особливості досліджуваного предмета 

загалом та застосування загальних 

положень під час аналізу окремого; 

 моделювання – застосування систем, що 

замінюють об'єкт пізнання і є стосовно 

нього джерелом інформації; 

застосовування системи (моделі) є 

аналогами досліджуваних об'єктів з 

високим рівнем подібності та 

несуттєвими розбіжностями. 

 До методів теоретичного дослідження 

належать: 

 ідеалізація – конструювання 

неіснуючих об'єктів або моделей, які 

мають певні гіпотетичні властивості; 
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 аксіоматичний підхід – прийняття 

деяких тверджень без доведень; 

 формалізація – вивчення об'єкта 

шляхом визначення його структури в 

символічній (знаковій) формі, що 

сприяє формуванню оптимальних 

моделей, однозначності й 

загальноприйнятності формулювань; 

 системний підхід спрямований на 

дослідження зв'язків окремих аспектів, 

сторін чи частин як єдиного цілого та їх 

взаємовпливів; 

 теорія будується на підставі 

результатів досліджень, упорядковує, 

систематизує отриману інформацію, 

формулює провідну загальну ідею щодо 

знань про певні явища. 

 Методологія й теорія відіграють провідну роль у 

науковому дослідженні, спираючись на теоретичні основи і 

одержані дані з вивченої проблеми, визначають шлях 

дослідження. 

 Виокремлюють чотири науково-дослідні складові 

будь-якого дослідницького підходу: 

 саме досліджуване явище; 

 теорія як система узгоджених 

принципів (положень), сформульованих 

для достовірного пояснення чи 

розуміння взаємопов'язаних явищ; 

 методи отримання даних із визнанням 

впливу суб'єктивного досвіду; 

 статистичні (чи інші) процедури, які 

застосовуються у процесі аналізу 

отриманих результатів. 
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Щоб успішно подолати труднощі теоретико-

методологічного підходу, необхідно мобілізувати наявні 

знання і досвід участі в обговореннях та дискусіях на 

семінарах, які чітко демонструють неподільну єдність теорії, 

методу та процесу наукового дослідження. 

 

1.2. Етапи процесу виконання курсової роботи 

 Логічна схема наукового дослідження наочно 

відображає його послідовність: 

 мотивація; 

 відшукання та формулювання 

проблеми; 

 пошук теоретичної основи розв'язання 

проблеми; 

 формулювання гіпотез; 

 перевірка гіпотез; 

 розв'язання проблеми (створення 

теорії). 

 Відповідно виконання курсової роботи можна 

поділити на такі етапи: 

 Обрання та формулювання теми. 

 Пошук літератури за темою, її аналіз, 

підготовка бібліографії. 

 Складання особистого календарного 

плану роботи. 

 Підготовка першого варіанта 

теоретичної частини: 

а) обґрунтування актуальності обраної теми; 

б) постановка мети і конкретних завдань 

дослідження; 

в) визначення об'єкта й предмета дослідження; 

г) вибір методів (методик) проведення дослідження. 
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 Формулювання висновків та 

оцінювання одержаних результатів. 

 Підготовка тексту, технічне 

оформлення та подання роботи 

науковому керівникові. Доопрацювання 

тексту з урахуванням зауважень 

керівника. Подання остаточного 

варіанта роботи на кафедру. 

 Підготовка до захисту. 

 Захист. 

 Консультації наукового керівника потрібні впродовж 

усього процесу готування курсової роботу: керівник 

допомагає у визначенні теми роботи, консультує щодо 

оптимізації понятійного та категоріального апарату, з питань 

опрацювання результатів досліджень, перевіряє виконання 

роботи загалом. 

 1.2.1. Обрання теми курсової роботи відбувається 

разом з обранням та формулюванням теми магістерської 

роботи. Це потрібно зробити до 1 жовтня 1 семестру. Теми 

курсових робіт затверджуються на засіданні кафедри до 1 

жовтня. Науковий керівник призначається за бажанням 

студента або ж за рішенням кафедри і є водночас керівником 

магістерської роботи. 

 Оскількі курсова робота є теоретичною частиною 

магістерського дослідження, її формулювання має 

передувати обрання та формулювання теми магістерської 

кваліфікаційної роботи.  

 Обираючи тему, слід враховувати її актуальність та 

новизну, можливість проведення запланованих досліджень у 

конкретних реальних умовах за час, відведений на виконання 

роботи. Обрання теми визначається насамперед тим, чи може 

автор організувати дослідження: проаналізувати літературу з 

обраної проблеми, підібрати методики, знайти потрібну 
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кількість досліджуваних і мотивувати їх. Необхідно ретельно 

проаналізувати, що потрібно для дослідження за обраною 

темою, та чи реально виконати роботу в запланований 

термін.  

 Формулювання теми відображає предмет роботи і 

відіграє важливу роль під час вибору теорії та методу, тож 

повинно бути конкретним. Назва має бути інформативною, 

лаконічною, відображати суть досліджуваної проблеми,  

вказувати на мету та завершеність досліджень. Зразок заяви 

про затвердження теми курсової роботи наведено у 

додатку А. 

 

 1.2.2. Пошук літератури за темою є досить копіткою 

справою, оскільки визначає ступінь інформованості в 

досліджуваній галузі. Зазвичай, обрання теми дослідження 

відбувається тоді, коли студент уже має певні знання у певній 

галузі дослідження. Пошук повинен охоплювати як 

літературу попередніх років, так і публікації періодичних 

видань останніх років. Найбільшої уваги варто приділити 

пошуку досліджень за обраною проблемою останніх 5 років. 

Пошук у мережі Інтернет дає змогу отримати найновішу 

інформацію про стан вивченості проблеми та про головні 

останні напрямки сучасних досліджень. Під час пошуку й 

аналізу літературних джерел слід заздалегідь потурбуватися 

про підготовку бібліографії та про коректність посилань у 

процесі написання роботи. Тому, роблячи виписки, слід 

зазначати дані про літературні джерела. Доцільно із самого 

початку готувати список використаних джерел згідно з 

вимогами до його оформлення на окремих аркушах паперу 

або файлах, записуючи прізвище автора, назву книги, рік 

видання та сторінку: це полегшує процес написання й 

оформлення роботи і гарантує коректність посилань [1]. 
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Для пошуку літературних джерел варто користуватись  

такими інструментами пошуку наукової інформації: 

 Google Scholar або Google Академія – пошукова 

система, яка індексує наукові тексти 

(https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk). 

Web of Scienece – платформа, на якій розміщено бази 

наукової літератури (переважно періодики), центром якої є 

наукометрична база даних Web of Science Core Collection 

WoS(CC) (https://login.webofknowledge.com). Зареєструвати в 

базі можна з комп’ютера Університету або в Науковій 

бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка (Львів, вул. Драгоманова, 

5).  

ResearchGate – соціальна мережа науковців, яка містить 

повні тексти публікацій (https://www.researchgate.net). 

 

 1.2.3. Складання власного календарного плану роботи 

сприяє своєчасності і якості її виконання, дає змогу уникнути 

ситуації “браку останньої ночі” перед поданням роботи, а 

отже, і зайвих переживань. Доцільно скласти план роботи із 

зазначеними термінами виконання головних етапів (див. додаток 

Б). 

 

 1.2.4. Підготовка до захисту та захист є логічним 

завершенням виконання курсової роботи. 

 Курсову роботу за рішенням кафедри студент захищає 

на публічному захисті. Оцінка курсової роботи виставляється 

як диференційований залік. 

https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
https://login.webofknowledge.com/
%0dResearchGate%20–%20соціальна%20мережа%20науковців,%20яка%20містить%20повні%20тексти%20публікацій%20
%0dResearchGate%20–%20соціальна%20мережа%20науковців,%20яка%20містить%20повні%20тексти%20публікацій%20
%0dResearchGate%20–%20соціальна%20мережа%20науковців,%20яка%20містить%20повні%20тексти%20публікацій%20
https://www.researchgate.net/
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2. ЯК ОФОРМИТИ КУРСОВУ РОБОТУ 

 

2.1. Композиція курсової роботи 

 Композиція й оформлення курсової роботи є не лише 

зовнішніми елементами та додатковими вимогами до роботи. 

Логіка композиції та оформлення дає змогу оптимально 

структурувати матеріал і найліпше донести ідею дослідження 

та його результати і висновки до читача. 

 Традиційно курсова робота повинна мати: 

Титульний аркуш. 

Зміст. 

Вступ. 

Основну частину. 

Висновки. 

Список літератури. 

Додатки. 

 

 2.1.1. Титульний аркуш має бути має бути 

оформлений згідно зразка (див. додаток В).  

 

 2.1.2. Зміст подають на початку роботи: назви та 

номери початкових сторінок усіх розділів і підрозділів 

курсової роботи, висновків, списку літератури та додатків. У 

випадку комп'ютерного набору тексту зміст зручно 

оформляти у вигляді таблиці з двох стовпчиків, один із яких 

містить назви розділів, підрозділів, а інший – нумерацію 

сторінок; зовнішні межі (рамки) таблиці не відображають. 

 2.1.3. У Вступі розкривають актуальність і ступінь 

вивчення досліджуваної проблеми, аргументують доцільність 

проведення досліджень. Вступ містить загальну 

характеристику роботи за такими елементами: актуальність 

теми, мета і завдання дослідження, гіпотеза дослідження, 
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його об'єкт і предмет, теоретична концепція автора роботи та 

обгрунтування методик, за допомогою яких автор збирається 

доводити свою теоретичну концепцію в еміричному 

дослідженні в магістерській роботі. 

Актуальність теми – обґрунтування актуальності 

досліджуваної проблеми, її соціальної, соціально-економічної 

значущості. 

 Мета як запланований результат відображає 

спрямованість досліджень і за змістом відповідає темі 

роботи. Формулюючи мету, варто відповісти на питання 

«Для чого робиться дослідження, що автор планує довести 

або спростувати, чого досягнути?» . 

 Гіпотеза дослідження – основне припущення щодо 

очікуваних результатів роботи. Результати досліджень 

можуть підтверджувати сформульовану гіпотезу, 

підтверджувати її частково або спростовувати висунуте 

припущення. Те, що висунута гіпотеза (або гіпотези) не 

підтвердилися результатами дослідження не вважається 

помилкою курсової роботи. 

 Об'єкт – явище або процес, які обрано для вивчення. 

 Предмет міститься в межах об'єкта, це – певна 

частина чи аспект об'єкта, які безпосередньо досліджуються. 

 Смислова точність і лаконічність є головними 

вимогами до формулювання мети, гіпотези, об'єкта та 

предмета дослідження. Слід пам'ятати, що назва теми 

повинна відповідати меті роботи, але не дублювати дослівно 

мету, об’єкт  і  предмет роботи. 

 

2.1.4. Основна частина містить: 

 Основна частина складається з кількох розділів (2-4 

розділи), які можуть містити підпункти (2-3 підпункти 

кожен). Надмірне дроблення матеріалу ускладнює його 

розуміння. Розділи і підрозділи мають бути співмірними: не 
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бажано один розділ робити з 3 сторінок, а інший представити 

на 23 стор. Тематика розділів курсової роботи зазвичай 

випливає з визначених у вступі методологічних засад, 

сформульованих у Вступі: 1 розділ має бути присвячений 

розкриттю феномену об’єкта, 2 ‒ описати особливості 

предмета, 3 ‒ розкрити  мету дослідження через опис 

проблеми. 

Виклад матеріалу може бути побудовано різними 

шляхами. Можна викласти історію дослідження проблеми, 

показати як з часом йшло її розкриття. Можна показати різні 

точки зору на обрану для дослідження проблему 

представників різних напрямів та шкіл. Останній підхід надає 

можливість подискутувати з різними авторами, показати своє 

ставлення до описуваних досліджень.  

 Дотримуючись принципів наукової етики, необхідно 

перевірити відповідність посилань і цитувань. У процесі 

написання необхідно стежити за коректністю цитувань. У 

разі прямого цитування, коли дослівно наводиться частина 

тексту певного джерела, цитований текст подається в лапках; 

посилання на джерело зазначають відразу після закриття 

лапок у квадратних дужках, вказавши після коми сторінки, на 

яких міститься цитата (наприклад: [5, с. 221]). Непряме 

цитування (одна або декілька думок викладаються власними 

словами, відображаючи головну інформацію близько до 

цитованого оригінального тексту) супроводжується 

посиланням на джерело без позначення сторінок (наприклад: 

[5]). Не можна вихоплювати цитату з контексту, 

спотворюючи чужий текст. Необхідно, щоб цитата логічно 

поєднувалася з авторським текстом. Недоцільно 

перевантажувати текст цитатами. Не варто цитатою 

завершувати підпункт або розділ. Висновки за розділом 

мають містити узагальнення сказаного і авторску 

інтерпретацію. 
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 Найважливіша частина роботи ‒ авторський аналіз 

наведених цитат, думок і результатів цитованих досліджень. 

Наведені «чужі ідеї» потрібно прокоментувати, зазначаючи, 

для чого те чи інше дослідження цитується, що ці ідеї 

дозволять пояснити в обраній проблемі, на які думки 

наштовхують. Потрібно зазначати, чи погоджується автор 

курсової роботи з наведеними ідеями, чи прагне з ними 

дискутувати, хоче спростувати [1]. 

В останньом підрозділі курсової роботи має бути 

представлена авторська теоретична модель (концепція) 

дослідження лбраної проблеми. Її варто представляти 

схематично або у вигляді таблиці, навести показники, які 

потребують емпіричного вимірювання, показати їхні зв’язки, 

структуру, систему. Схема (таблиця) має бути 

прокоментована, аргументована.  

 Кожний розділ починають з нової сторінки. Назви 

розділів друкують великими буквами жирним шрифтом 

посередині рядка, крапку після номера розділу і назви 

розділу не ставлять. 

 Наприклад: 

1. ЯК НАПИСАТИ КУРСОВУ РОБОТУ 

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ як назви складових частин 

роботи друкують посередині рядка, не нумерують, крапку в 

кінці назви не ставлять. 

 Заголовки і підзаголовки виділяють від основного 

тексту зверху і знизу одним інтервалом. 

 Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, 

наприклад, перший підрозділ другого розділу. 

 Наприклад: 

2.1. Композиція курсової роботи 
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 Після номера підрозділу ставлять крапку; назву 

підрозділу друкують у тому самому рядку; у кінці назви 

підрозділу крапку не ставлять. Назви підрозділів друкують 

посередині рядка. 

 Наприклад: 

 1.3.2. 

 Нумерацію і заголовки пунктів друкують у рядку 

основного тексту з абзацного відступу.  

2.1.5. Завершальну частину роботи називають 

“Висновки”. У Висновках коротко формулюють результати, 

отримані у процесі роботи, викладають головні наукові та 

практичні результати проаналізованих досліджень, 

показують, на які важливі ідеї автор роботи надихнувся, 

знайомлячися з дослідженнями інших. Висновки мають 

інформувати про досягнення мети дослідження і виконання 

конкретних поставлених завдань.  

  

 2.1.6. Список використаних джерел подають за 

алфавітним принципом: український алфавіт береться за 

основу для подання літератури, написаної кирилицею, 

англійський – для літератури латинських абеток. 

 У тексті посилання позначається цифрою у 

квадратних дужках відповідно до номера джерела у списку 

використаних джерел, наприклад [5] чи [35; 123]. Якщо в 

тексті вжито цитату, необхідно, окрім посилання на 

літературне джерело, зазначити сторінку, наприклад [123, c. 

24]. Приклади оформлення бібліографічного опису в списку 

використаних джерел наведено у додатку Д. 

  

 

2.2. Загальні вимоги до курсової роботи 

Обсяг роботи: 35-40 сторінок комп’ютерного набору (14 

шрифтом через 1,5 інтервалу.  Поля: праве ‒ 10 мм, ліве ‒ 30 
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мм, верхнє та нижнє ‒ 25мм). Список літератури  в обсяг 

роботи не враховується. 

    Робота обов’язково повинна містити Вступ, 2-3 розділи, 

Висновки, список використаної літератури. 

    Джерела: 45-50 позицій, серед них мінімум  5 − 

іноземними мовами. 

Курсова робота є теоретичним розділом магістерської 

роботи. Робота має містити аналіз вітчизняних та зарубіжних 

досліджень обраної проблеми, особисте ставлення автора до 

аналізованих джерел. Робота має містити авторський аналіз 

досліджуваної проблеми, власну теоретичну концепцію 

магістранта або теоретичну модель розв’язання поставленої 

проблеми. 

 

 

Курсова робота повинна бути подана на кафедру для 

реєстрації з допуском наукового керівника та оцінкою роботи 

в Листі оцінювання до  15 травня 2 семестр магістерської 

програми. Захист курсової роботи відбувається публічно, 

оцінюється комісією, призначеною кафедрою психології. 

Оцінка складається з оцінки наукового керівника (50 балів) 

та комісії (50 балів).  

 

2.3. Правила оформлення тексту курсової роботи 

 Титульний аркуш залічують до загальної нумерації 

сторінок; номер сторінки на титульному аркуші не 

зазначають. 

 Сторінки нумерують у верхньому правому кутку 

аркуша. 

 Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, таблиць, 

рисунків подають цифрами без знака №. 

 

2.4. Правила оформлення таблиць 

 Таблиці використовують для подання цифрового 

матеріалу або іншої інформації. 
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 Назву таблиці та дані в таблиці друкують 12 шрифтом. 

Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

йдеться про таблицю або про наведені у ній дані чи на 

наступній сторінці. Якщо у тексті посилаються на дані 

таблиці, то в логічно зручному місці в круглих дужках 

зазначають (табл. 2) або записують “…як це видно з табл. 2”. 

 Назву таблиці друкують симетрично до тексту над 

таблицею; назву не підкреслюють; крапку в кінці не ставлять. 

Приклад подання результатів досліджень наведено в 

табл. 1, вербального тексту – у табл. 2. 

Таблиця 1 

Коефіцієнти кореляції 

рівнів адаптивності (Ад) і самоефективності (СЕ) у 

досліджуваних групах 

 

 

Загальна 

група 

Студенти Школярі 

Ад СЕ Ад СЕ Ад СЕ 

Ад 1,00 0,53 1,00 0,53 1,00 0,54 

Самоприйняття 0,75 0,48 0,75 0,65 0,81 0,59 

Прийнятя інших 0,54 0,15 0,51 0,16 0,45 0,05 

Емоційний комфорт -0,12 -0,06 0,87 0,34 -0,45 -0,31 

Інтернальність 0,85 0,45 0,77 0,18 0,91 0,58 
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Таблиця 2 

Розташування первинних і вторинних полів аналізаторів 

Вид аналізатора Первинне поле Вторинне поле 

Зоровий 17 18,19 

Слуховий 41 42, 22 

Шкірно-

кінестетичний 
3 1, 2, частково 5 

Моторний 4 6, 8 

 

 

2.5. Правила подання ілюстрацій 

2.5.1. Ілюстрації (схеми, креслення, діаграми, графіки, 

фотографії, рисунки) повинні відповідати тексту, а текст – 

ілюстраціям. 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. 

Підпис ілюстрації має чотири основних елементи: 

 скорочене слово рисунок – “Рис. 1”; 

дослідження, його об'єкт і предмет, перелік 

використаних методик, опис групи досліджуваних. 

 порядковий номер ілюстрації – 

арабськими цифрами без знака № – 

“Рис. 1”; 

 назву ілюстрації; 

 експлікацію, яка пояснює значення 

цифр і позначень на ілюстрації. 
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Приклад подання ілюстрації: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура мозку (медіальна поверхня, сагітальний 

зріз, ліва півкуля) 

Передній мозок: 1 – кора великих півкуль мозку; 2 – 

гіпокамп; 3 –  мигдалина; 

4 – мозолисте тіло; середній мозок: 5 – таламус; 6 – 

гіпоталамус; 7 – гіпофіз;  

задній мозок: 8 – міст; 9 – довгастий мозок; 10 – 

ретикулярна формація; 11 - мозочок. (адаптовано за M. 

Kage, P. Arnold ). 

 

Зверніть увагу: елементи рисунку нумерують у порядку 

зростання за годинниковою стрілкою. 

2.5.2. Діаграми та графіки застосовують для унаочнення 

результатів статистичного опрацювання даних, одержаних у 

процесі дослідження. 

У діаграмах і графіках необхідно зазначити такі 

елементи: 

 назва; 

 словесне пояснення умовних знаків та 

окремих елементів; 

 осі координат, шкала масштабу, числова 

сітка; 

  

 1 
  

    
   2     3   

 4   
  

 5 
  

 6 
  

 7 
  

 8 
    9 

   11 
  

 10 
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 числові дані показників графіка. 

 Назву та усі дані діаграми друкують 12 

шрифтом. 

Приклад подання діаграми: 

 

Рис. 2. Середні значення показників соціально-психологічної 

адаптації у досліджуваних групах: R_А – адаптивність; R_S – 

самоприйняття; R_L – прийняття інших; R_E – емоційний 

комфорт; R_I – інтернальність; R_D – прагнення домінувати; 

R_ESC – ескепізм; SE – самоефективність. 

 

 Посилання на ілюстрації оформляють аналогічно до 

посилань на таблиці. 

 

 

2.6. Загальні правила посилання на використані 

джерела 

 Посилаючись на літературні джерела, інформацію з 

яких використано у курсовій роботі, слід дотримуватися 

певних правил, передбачених Стандартом Університету [5]. 

 У разі посилання в курсовій роботі на наукові праці, 

ініціали їхніх авторів пишуть перед прізвищем; у 

бібліографічному описі на першому місці ставлять прізвище, 

а потім – ініціали. 

0 

20 

40 

60 
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 Використовуючи матеріали і відомості з монографій, 

також слід зазначити номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, 

формул із джерела, на яке зроблено посилання в курсовій 

роботі. Посилання в тексті на джерела зазначають 

порядковим номером за переліком використаних джерел, 

виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “...у 

роботах [1–7]...”. Допускається наводити посилання на 

джерела у виносках, номер посилань має відповідати його 

бібліографічному описові за переліком посилань (наприклад, 

посилання на джерело у назві цього підрозділу). Посилання 

подають у квадратних дужках, наприклад [24]. 

 Цитуючи, слід вказати джерело, з якого взято цитату, і 

точно зазначити сторінку. Загальні вимоги до цитування такі: 

текст цитати треба починати і закінчувати лапками і 

наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у 

джерелі, зберігаючи авторське написання; цитування 

повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск 

слів, речень, абзаців під час цитування допускається без 

перекручення авторського тексту і позначається трьома 

крапками. Їх ставлять у будь-якому місці цитати (на початку, 

всередині, у кінці); кожна цитата обов'язково 

супроводжується посиланням на джерело (наприклад, [4, 

35]). 

Список використаних джерел оформляють відповідно 

до існуючих вимог та подають після висновків. 

 У разі посилання на джерела, опубліковані y 

всесвітній комп'ютерній мережі Internet (WoгId Wide Web), 

слід використовувати стиль, прийнятий Міжнародною 

організацією стандартизації: опис джерела наводять згідно із 

загальними вимогами; у квадратних дужках вказують дату 

цитування ([Цит. 2001,5 січня] – для україномовних джерел, 
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[Cited 2000, 12 June] – для англомовних); зазначають адресу 

сторінки: URL: http://www.franko.lviv.ua/general/aboutu.html. 

Приклади оформлення наведено у додатку Д. 

 

2.7. Дотримання принципів академічної доброчесності в 

процесі написання курсової роботи 

Працюючи над курсовою роботою, необхідно 

дотримуватись правил академічної доброчесності. Нижче 

наведено Кодекс академічної доброчесності університету, 

вивчення і дотримання якого допоможе глибше зрозуміти, які 

форми форми поведінки під час навчання у ЗВО свідчать про 

доброчесність, а яких необхідно уникати [2].  

Кодекс академічної доброчесності 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

1. Кодекс академічної доброчесності Львівського 

національного університету імені Івана Франка є складовою 

частиною внутрішньої нормативної бази системи 

забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої, 

наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної 

діяльності та розроблений з метоюпідвищення рівня освіти, 

наукових досліджень, дотримання вимог науковоїетики та 

запобігання академічного плагіату у Львівському 

національномууніверситеті імені Івана Франка (далі - 

Університет). 

2. Академічна доброчесність - це сукупність етичних 

принципів тавизначених законом правил, якими повинні 

керуватися учасники освітньогопроцесу та наукової 

діяльності під час навчання, викладання та 

провадженнянаукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатівнавчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. Порушенням академічної доброчесності 

вважається:академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання. 
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3. Дотримання академічної доброчесності науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

Університету передбачає: 

- дотримання високих професійних та етичних стандартів у 

всіх сферахдіяльності Університету - освітній, науковій, 

науково-технічній, мистецькійта інноваційній; 

- виконання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; 

- надання достовірної інформації про методики і результати 

досліджень,джерела використаної інформації та власну 

науково-педагогічну діяльність; 

- формування особистості із врахування головних 

принципівпатріотичного, правового, екологічного 

виховання; 

- утвердження в учасників освітнього процесу моральних 

цінностей,соціальної активності, громадської позиції та 

відповідальності, вміння вільномислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності 

здобувачамивищої освіти; 

- об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти. 

4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами 

вищої освітив Університеті передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного тапідсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок,тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. 
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3. ЯК ЗАХИСТИТИ КУРСОВУ РОБОТУ 

 Остаточний варіант написаної та відповідно 

оформленої курсової роботи подається на кафедру у 

визначений термін. Керівник визначає ступінь готовності 

роботи, відповідність її вимогам, оцінює та приймає рішення 

про рекомендацію роботи до захисту. 

 У випадку невиконання чи несвоєчасного подання 

курсової роботи на кафедру студент не допускається до 

захисту. 

 Робота не допускається до захисту і не зараховується у 

разі виявлення плагіату чи фальсифікації результатів 

дослідження. 

 Підготовка до захисту роботи охоплює виготовлення 

засобів для унаочнення головних результатів досліджень і 

готування виступу. 

 Рекомендується у процесі виступу використовувати 

заздалегідь підготовлені мультімедійні презентації. 

Вимоги до презентації: 

 Презентація виступу на захисті курсової роботи 

зазвичай не повинна перевищувати 15 слайдів, але краще 

вкласти матеріал у 10-12 слайдів (максимум 2 слайди на 

хвилину промови). Тло слайдів презентації бажано обрати 

одне для всієї презентації. Можна скористатися шаблонами, 

які містить програма. Бажано, щоб кольори схем, діаграм, 

малюнків були яскравішими за тло, а отже краще 

використовувати світле тло з невеликою кількістю 

декоративних елементів. Ефекти анімації мають допомагати 

сприйманню інформації, а не бути самоціллю і не відволікати 

увагу слухачів від змісту презентації. Бажано не 

використовувати складних прописних шрифтів, розмір 

шрифтів має бути не менше, ніж 20-22 pt. В одному слайді 

доцільно вміщувати не більше, ніж 12-15 строчок тексту. 
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Краще демонструвати ілюстративний матеріал (схеми, 

рисунки, таблиці тощо), ніж текст. 

 Презентація виступу повинна містити: 

титульний слайд (тема, прізвище та ім’я автора, 

прізвище, ініціали наукового керівника); 

короткий вступ (актуальність проблеми, об’єкт, 

предмет, мета дослідження); 

аналіз проаналізованих джерел, де висвітлюються різні 

аспекти досліджуваної проблеми і які підходи вироблені) (2-3 

слайди); 

авторський аналіз прочитаного; 

обгрунтування теоретичної моделі (концепції) 

дослідження; 

висновки (1-2 слайди). 

Класичні помилки презентації: 

забагато матеріалу на слайді; 

забагато слайдів; 

дуже швидко йдуть слайди; 

малий шрифт; 

надмірне “декорування”; 

тло слайду (шаблон) зливається з текстом або надміру 

яскравий, відволікає увагу;  

невиправдане використання ефектів анімації; 

на слайдах представлено суцільний текс без таблиць та 

рисунків 

 На виступ під час захисту курсової роботи відводиться 

5-6 хв. Виступ складається із трьох смислових частин, які 

відповідають за змістом вступу, основній частині та 

висновкам курсової роботи. У доповіді висвітлюють 

актуальність досліджуваної проблеми, формулюють об'єкт, 

предмет, гіпотези та завдання дослідження (5% часу 

виступу). Основна частина має бути детальним 

обгрунтуванням теоретичної моделі дослідження на основі 
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опрацювання наукової літератури (90% часу виступу). У 

висновках наводять головні результати дослідження і 

зазначається теоретичне і практичне значення отриманих 

результатів та можливі перспективи подальших досліджень 

(5% часу виступу) [4].  

 Захист курсової роботи охоплює окрім виступу 

студента його відповіді на поставлені запитання та виступи 

присутніх. 

 Культура і літературність мовлення та дотримання 

регламенту є обов'язковим елементом культури й етики 

наукових повідомлень. Бажано вільно володіти матеріалом, 

розповідати, пояснювати продемонстровані ілюстрації, а не 

зачитувати готовий текст або озвучувати текст слайдів 

презентації. 

Оцінка курсової роботи виставляється як 

диференційований залік. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Лист оцінювання завдань курсової роботи  

для студентів1 курсу магістратури 

 

Студента (ки) 

_____________________________________________________ 

на тему 

_____________________________________________________ 

дата подачі курсової роботи на кафедру 

_____________________________________ 

 

Оцінювання рівня виконання завдань курсової роботи  

науковим керівником________________________________ 

прізвище та ініціали керівника 

 

№ Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 

Оцінка 

наукового 

керівника 

1 Самостійність, творчий 

підхід у виборі та 

формулюванні теми 

дослідження 

5  

2 Відповідність змісту 

роботи темі роботи 

10  

3 Правильність та 

повнота формулювань 

положень у ВСТУПІ 

10  

4 Повнота літературного 

огляду 

15  

5 Самостійність пошуку 

інформації 

(літературних джерел)з 

проблеми дослідження 

5  

6 Наявність авторського 

аналізу літературних 

10  
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джерел 

7 Грамотність цитування 5  

8 Грамотність, логічність 

викладу тексту 

5  

9 Якість узагальнень у 

Висновках 

10  

10 Оформлення роботи 5  

11 Правильність 

оформлення списку 

літературних джерел 

5  

12 Якість виправлень 

згідно зауважень та 

порад наукового 

керівника 

5  

13 Вчасність виконання 

завдань з виконання 

курсової роботи 

10  

 ЗАГАЛОМ 100  

 

Оцінка: за шкалою ВНЗ ________________________за 

шкало. ECTS ___________________ 

 

за національною шкалою “_____________________“ 

 

Дата ____________ 

 

Підпис _____________ 

(_____________________________________) 

                                                                посада ПІП 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінка ECTS та 

визначення 

Кількість 

балів від 1 

до 100 

Оцінка за 

традиційною 

п‘ятибальною 

системою 

А – відмінно 90 – 100 Відмінно 5 

В – дуже добре 81 – 89 
Добре 4 

С – добре 71 – 80 

D – задовільно 61 – 70 

Задовільно 3 
E – достатньо 

(задовольняє 

мінімальні 

критерії) 

51 – 60 

FX – 

незадовільно 
25 – 50 Незадовільно 2 

F – 

незадовільно 

(потрібна 

додаткова 

робота) 

0 – 24 

Незадовільно 2 

FX означає: “незадовільно” – необхідно виконати певну 

додаткову роботу для успішного захисту курсової роботи; 

F означає: “незадовільно” – необхідна значна подальша 

робота; з такою оцінкою студент відраховується після 

незадовільної оцінки захисту курсової роботи на комісії. 
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дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні 

поради. К. : Ред. “Бюлетеня ВАК”, 1999.  80 с. 

5. Стандарт університету 73.1-02070987.02:2009 

(Бібліографічний опис у списку використаних 

джерел). URL: 

https://research.lnu.edu.ua/old/index.php?id=nd_standard 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Зразок заяви про затвердження теми курсової роботи 

 

Завідувачу кафедри психології 

філософського факультету 

Львівського національного 

університету 

імені Івана Франка 

професору (доценту)  

студента (ки) ___ курсу 

спеціальності 053 Психологія 

філософського факультету 

денної (заочної) форми навчання 

(прізвище, ім`я, по-батькові) 

 

 

 

 

 

Заява 

Прошу затвердити тему моєї курсової роботи 

__________________    і призначити науковим керівником 

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище й ініціали 

викладача). 

 

 

Дата       Підпис 
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Додаток Б 

 

Зразок особистого плану виконання курсової роботи 

№ 

 
Вид роботи 

Термін 

виконання 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

Вибір теми.  

З'ясування стану вивчення 

проблеми в літературі.  

Складання бібліографії 

Написання Вступу 

Написання розділів роботи 

Розробка теоретичної моделі 

(концепції) дослідження 

Написання висновків 

Оформлення тексту роботи 

Підготовка до захисту 

Захист 
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Додаток В 

Зразок титульного аркуша курсової роботи 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  

Кафедра психології філософського факультету 

 

 

КУРСОВА   РОБОТА 

з 

____________________________________________________ 

(назва дисципліни) 

тема:________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

                                                          Студента (ки) _____ курсу 

______ групи 

                                                                              спеціальності 

053 Психологія 

_____________________________ 

                              (прізвище та ініціали) 

                                                        Керівник  

___________________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

                                                Члени комісії          

________________  ___________________________ 

                                               (підпис)      (прізвище та ініціали) 

                _______________  ___________________________ 

   (підпис)    (прізвище та ініціали) 

________________  __________________________                                  

(підпис)                    прізвище та ініціали) 

 

м. Львів - 20 __рік 
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Додаток Д 

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ  

з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне 

право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 

2015. 82 с. 
2. Бондаренко В. Г. Український 

вільнокозацький рух в Україні та на 

еміграції (1919–1993 рр.) : монографія. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 

3. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-

метод. посібник. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 
102 с. 

Два автори 1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. 

Стратегічне управління підприємством та 

сучасним містом: теоретико-методичні 
засади : монографія. Харків : Щедра 

садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські 
операції : навч. посібник. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2017. 130 с. 

3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. 

Філософія науки й управління освітою : 
навч. посібник. Переяслав-Хмельницький, 

2015. 166 с. 

Три автори 1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., 
Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і 

технології у фінансах : навч. посібник. 

Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., 
Сантос М. М. О. Судові та правоохоронні 

органи України : навч. посібник. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 
3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., 

Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у 
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процесі навчально-пізнавальної 

діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 
2015. 338 с. 

Чотири і  

більше авторів 

1. Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України : станом 

на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за 
заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 

2016. 528 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., 
Маркова С. В. Менеджмент : навч. 

посібник. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

Автор(и) та 

редактор(и)/ 

упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового 

знання : монографія / за заг. наук. ред. 
В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 

362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. 

Економічна психологія : навч. посібник. / 
за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 

с. 

Без автора 1. 25 років економічному факультету: історія 
та сьогодення (1991–2016) : ювіл. вип. 

/ під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2016. 330 с. 

2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. 
ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко. 

Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 

3. Миротворення в умовах гібридної війни в 
Україні : монографія / за ред. 

М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-

Альянс, 2017. 172 с. 
4. Міжнародні економічні відносини : навч. 

посібник. / за ред.: С. О. Якубовського, 

Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 

с. 
5. Науково-практичний коментар 

Бюджетного кодексу України / за заг. ред. 

Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 

Багатотомні 

видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: 

І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 

712 с. 
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2. Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: 

Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. 
ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : 

НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. 

Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 

3. Новицкий О. М.  Сочинения : в 4 т. / ред. 
изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. 

вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; 

Мелитополь: НПУ им. М. Драгоманова ; 
МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1. 

382 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права 

власності за земельним законодавством 
України : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у 
Верховній Раді України: сутність і роль у 

формуванні державної політики : автореф. 

дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 

2017. 20 с. 

Дисертації 1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у 

Північному Приазов'ї (кінець XVIII – 

початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.01 / Запорізький національний 

університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і 

систем еліптичного типу для дослідження 
статичного деформування складених тіл : 

дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. 

Запоріжжя, 2002. 150 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : 

КМ, 2013. 96 с. 

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 

р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 
верес. (№ 178–179). C. 10–22. 

3. Повітряний кодекс України : Закон 

України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. 
Відомості Верховної Ради України. 2011. 

№ 48–49. Ст. 536. 

4. Про затвердження Інструкції про порядок 
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обліку, зберігання і використання 

документів, справ, видань та інших 
матеріальних носіїв інформації, які 

містять службову інформацію : Постанова 

КМУ від 27.11.1998 р. № 1893. База даних 

«Законодавство України» / ВР України. 
URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1893-

98-%D0%BF (дата звернення: 11.01.2017). 
5. Про затвердження Вимог до оформлення 

дисертації : наказ Міністерства освіти і 

науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний 

вісник України. 2017. № 20. С. 136–141. 

Архівні 

документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» 

Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради 

Міністрів УРСР В. А. Масола щодо 
реєстрації Статуту Спілки та сторінки 

Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО 

України (Центр. держ. архів громад. 

об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 
2612. Арк. 63, 64 зв., 71.  

2. Матеріали Ради Народних комісарів 

Української Народної Республіки. ЦДАВО 
України (Центр. держ. архів вищ. органів 

влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. 

Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.  
3. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. 

наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. 

Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

Патенти 1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 
Україна: МПК6 С09К11/00, G01Т1/28, 

G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; 

опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с.  

Препринти 1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., 
Сплошной Б. М. Про точність визначення 

активності твердих радіоактивних 

відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-
т з проблем безпеки АЕС НАН України, 

2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, 

Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).  
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Стандарти 1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення 

публікацій у журналах і збірниках. 
[Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 

2010. 16 с. (Інформація та документація).  

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. 

Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-
1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. 

Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт 

України, 2006. 181 с.  

Каталоги 1. Горницкая И. П. Каталог растений для 

работ по фитодизайну / Донец. ботан. сад 

НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 

с.  
2. Історико-правова спадщина України : кат. 

вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. 

В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, 
О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с.  

3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської 

області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: 

М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. 
облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : 

Новий час, 2003. 160 с. 

Бібліографічні 

покажчики 

1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема 
сучасності : бібліогр. покажч. Вип. 2 

/ уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип. 

Н. М. Чала ; Запорізький національний 

університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 60 с. 
2. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. 

/ уклад. В. Савчин. Львів : Вид. центр 

ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. 
(Українська біобібліографія ; ч. 10). 

3. Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича в незалежній 
Україні : бібліогр. покажч. / уклад.: 

Н. М. Загородна та ін.; наук. ред. 

Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. 

Чернівці : Чернівецький національний 
університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя від 

дня заснування). 

4. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з 
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кримінології (1992–2002) / ред. 

О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 
с. 

5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські 

персональні бібліографічні покажчики 

(1856–2013). Київ : Національна 
бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 

2015. 472 с. (Джерела української 

біографістики ; вип. 3). 

Частина 

видання: 

 

книги 

1. Алексєєв В. М. Правовий статус людини 

та його реалізація у взаємовідносинах 

держави та суспільства в державному 

управлінні в Україні. Теоретичні засади 
взаємовідносин держави та суспільства в 

управлінні : монографія. Чернівці, 2012. 

С. 151–169. 
2. Баймуратов М. А. Имплементация норм 

международного права и роль 

Конституционного Суда Украины в 

толковании международных 
договоров / М. А. Баймуратов. Михайло 

Баймуратов: право як буття вченого : зб. 

наук. пр. до 55-річчя проф. М. О. 
Баймуратова / упоряд. та відп. ред. 

Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493. 

3. Гетьман А. П. Екологічна політика 
держави: конституційно-правовий аспект. 

Тридцать лет с экологическим 

правом : избранные труды. Харьков, 2013. 

С. 205–212. 
4. Коломоєць Т. О. Адміністративна 

деліктологія та адміністративна 

деліктність. Адміністративне право 
України : підручник / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

Частина 

видання: 

 

матеріалів 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої 

половини ХХ століття: порівняльно-
правовий аналіз. Голодомор 1932–1933 

років: втрати української нації : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. 
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