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1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ВИМОГИ ДО

КУРСОВИХ РОБІТ

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих

навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення,

поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами під час навчання, та

їх застосування при комплексному вирішенні фахового завдання.

Курсова робота – це самостійне наукове дослідження студента, яке

виконується з певного курсу або з окремих його розділів. Календарний план

написання курсової затверджується щорічно і доводиться до відома студентів

у вересні. В якому зазначені терміни, що відводяться для написання заяви

щодо вибору теми, затвердження плану, виконання окремих розділів та роботи

в цілому, а також дата захисту проведених досліджень.

Тема курсової роботи обирається із затвердженого переліку. В одній

групі не може бути обрано однакові теми курсових робіт (якщо не погоджено з

науковим керівником). При виборі теми доцільно орієнтуватись на інтереси

студента, тематику виконаних раніше робіт та напрям майбутніх досліджень.

Перед написанням заяви про вибір теми варто ознайомитись із наявними

літературними джерелами та статистичною базою.

Науковий керівник курсової роботи здійснює наступні етапи організації

роботи студента:

- видає студенту індивідуальне завдання на виконання роботи;

- погоджує графік написання і розроблений студентом план роботи;

- проводить консультації студента з виконання роботи.

Основна мета виконання курсової роботи — глибоко й творчо вив-чити

одне з конкретних питань теорії і практики певної дисципліни, оволодіти

методами наукового дослідження.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички

та вміння:
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- самостійно формулювати проблему дослідження;

- визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослідження;

- здійснювати пошук і вибір потрібної інформації;

- аналізувати діяльність різних організацій;

- логічно і аргументовано висловлювати свою точку зору, вносити

пропозиції, робити висновки;

- правильно оформлювати науково-дослідний матеріал;

- публічно захищати роботу (робити наукові доповіді, відповідати на

запитання, висловлювати та захищати власну точку зору тощо).
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2.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Ефективність проведення будь-якого наукового дослідження залежить

від чіткого формулювання теми, мети та завдань. Рекомендована послідовність

виконання наукового дослідження складається з етапів:

– вибір теми;

– вивчення літератури з теми дослідження;

– складання плану;

– збирання, обробка та аналіз фактичних матеріалів;

– написання роботи;

– захист роботи.

Курсові роботи умовно поділяють на: 1 – вступну частину, 2 – основну

частину, 3 – список використаних джерел, 4 – додатки.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульну

сторінку, зміст, перелік умовних позначень, скорочень і термінів.

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ, текст

курсової роботи, висновки, рекомендації, перелік посилань.

Список використаних джерел і додатки розміщують після основної

частини курсової роботи.

Структурними елементами курсової роботи є: титульна сторінка,

зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел,

додатки(якщо в них є потреба).

Курсова робота виконується державною мовою.

Титульний аркуш повинен мати відомості, які подають у такій

послідовності:

назва міністерства і навчального закладу, кафедри; назва курсової

роботи; прізвище, ім’я і по-батькові автора; посада, науковий ступінь,

прізвище, ім’я і по-батькові наукового керівника; рік виконання курсової

роботи (Додаток А).
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На наступній сторінці розміщують зміст. Він містить перелік умовних

позначень, вступ, заголовки розділів і підрозділів, висновки, список

використаних джерел, додатки (якщо вони є) та їх номери початкових сторінок.

Перелік умовних позначень. Малопоширені умовні позначення,

символи, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують після

змісту, починаючи з нової сторінки.

Вступ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, її практичне

значення, чітко формулюється мета і завдання роботи, визначається об'єкт,

предмет, методи та інформаційна база дослідження. Загальний обсяг вступу

становить 2 – 3 сторінки.

Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає

важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова робота

може відповідати певному рівню актуальності тоді, коли її тема відповідає

сучасним потребам економічного розвитку суспільства.

Визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній

основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу,

підвищити якість роботи.

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми. На

основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які слід

розв'язати в процесі виконання роботи. Завдання мають конкретизувати мету

роботи.

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання

дослідження, які можуть включати такі складові:

1. дослідження певних теоретичних питань, які входять до теми роботи

(наприклад, визначення сутності економічних понять, явищ, процесів,

подальше їх вдосконалення);

2. вивчення ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності,

принципів та умов застосування тощо;
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3. аналіз типових особливостей передового досвіду;

4. обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної

проблеми;

5. розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання

результатів дослідження.

Під об’єктом дослідження розуміється той процес, який створює

досліджувану автором проблемну ситуацію і існує незалежно від дослідника.

Основною відмінністю предмета дослідження від об’єкта є те, що предмет

є частиною об’єкта дослідження. Тобто під предметом дослідження

розуміються значущі з теоретичної або практичної точки зору властивості,

особливості або сторони об’єкта.

В кожному об’єкті дослідження може бути декілька предметів

дослідження та концентрація дослідника на одному з них означає, що інші

предмети дослідження залишаються осторонь від інтересів дослідника. Саме

предмет дослідження визначає тему курсової роботи.

До основних методів дослідження належать: абстрагування, аналізу,

синтезу, індукції, дедукції, спостереження, узагальнення, порівняння,

моделювання, формалізація, статистичні методи і т. д. Вказувати їх треба не

відірвано від роботи, а визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим

методом. Це дасть змогу пересвідчитися в доцільності вибору саме цих методів.

Структура курсової роботи: вступ, …розділи, висновки, список

використаних джерел із…найменувань, …додатків. Загальний обсяг…сторінок.

Основна частина курсової роботи повинна містити теоретичну,

аналітичну та рекомендаційну складові. При її написанні рекомендується

виділяти 3 розділи:

1. Перший розділ присвячується теоретичній частині роботи, в якій

мають бути розглянуті загальні теоретичні питання, методичні аспекти

досліджуваної проблеми, а саме сутність досліджуваної проблеми та ступінь її

розробки, аналізуються різні точки зору, здійснюється літературний огляд.
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Приблизний обсяг розділу становить 30 - 35 % матеріалу роботи.

2. Другий розділ присвячується аналізу сучасного стану об’єкта

дослідження, що виконується на основі вивчення статистичних даних,

публікацій в періодичних виданнях, даних, оприлюднених на офіційних сайтах

різних організацій, в аналітичних оглядах у вигляді опису, із застосуванням

графіків, моделей, таблиць, на підставі яких необхідно зробити висновки щодо

економічних процесів та їх особливостей. Отримані результати порівнюються

із існуючими, визначається їх ефективність. Аналіз динаміки досліджуваних

явищ має здійснюватись не менш як за 5 останніх років.

Обсяг розділу становить 35-40 % матеріалу курсової роботи.

3. Третій розділ - рекомендаційний присвячується дослідженню

виявлених у попередніх розділах проблем та можливих шляхів їх вирішення.

Пропозиції мають бути представлені у вигляді обґрунтованих рекомендацій.

Також може вивчатись зарубіжний досвід та перспективи використання

іноземних напрацювань в українській практиці.

Висновки курсової роботи подаються стисло, у тезовій формі, які є

результатами проведених теоретичних, аналітичних та рекомендаційних

досліджень та визначають, якою мірою вони відповідають меті та завданням

поставленим у вступі.

Загальний обсяг висновків складає 2 – 3 сторінки.

Список використаної літератури.

Список використаної літератури – це перелік усіх джерел наукової,

методичної, статистичної, довідкової та іншої інформації, що розміщується в

кінці тексту роботи з нумерацією та в абетковому порядку прізвищ авторів або

у хронологічному порядку, або у порядку появи посилань у тексті. В тексті

роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляється номер

цього джерела буде. Інакше це розглядається як грубе порушення літературної

та наукової етики, кваліфікується як плагіат.
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Додатки

Уся інформація, що представлена у текстовій, табличній, графічній

формі або у вигляді форм статистичної звітності, яка не увійшла до складу

основної частини, виноситься у додатки. При цьому не допускається матеріал,

який не розкривається і не аналізується в тексті роботи. На всі додатки в тексті

курсової роботи повинні бути посилання. При оформленні таблиць і рисунків

можливе використання меншого ніж стандартний шрифту та одинарного

інтервалу між строками.
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3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Курсова робота має бути написана українською мовою на аркушах

формату А4. Її друкують з однієї сторони аркуша шрифтом Times New Roman

розміром кегля 14 пунктів, 1,5 міжрядковим інтервалом. Текст курсової

роботи необхідно друкувати, дотримуючись наступних розмірів полів: верхнє

та нижнє - 20 мм, ліве – 25-30 мм, праве – 10-15 мм. Номери сторінок

проставляються у верхньому правому кутку. Титульний аркуш є першою

сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП»,

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»,

«ДОДАТКИ» друкують великими літерами по центру тексту, напівжирним

шрифтом та без крапки наприкінці. Заголовки підрозділів курсової роботи

варто починати з абзацного відступу і друкувати (крім першої великої) малими

літерами, напівжирним шрифтом, без крапки наприкінці. Кожна структурна

частина роботи починається з нової сторінки, підрозділи продовжуються на тій

же сторінці.

Відстань між заголовком і текстом курсової роботи повинна складати

два рядки. Відстань між рядками заголовка така, як у тексті, а між заголовком і

підзаголовком один рядок, між підзаголовком і текстом також один рядок при

комп’ютерному наборі.

Абзаци в тексті курсової роботи починають відступом, рівним 15 мм.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де

вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблицю, графік, діаграму

розміри яких більше формату А4, розміщують в додатках.

Ілюстрації позначають скороченням «Рис.» і нумерують послідовно в

межах розділу, за винятком ілюстрацій, які винесені у додатки. Номер

ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера

ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис.1.3. – тобто третій рисунок першого розділу.
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Номер ілюстрації та її назва розміщують під ілюстрацією з абзацного

відступу.

Таблиці нумерують (за винятком таблиць, які винесені у додатки) в

межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці

розміщують напис «Таблиця» із зазначеннями номера. Номер таблиці повинен

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими

ставиться крапка(як і в рисунках).

Наприклад:

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця»

і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над

іншими частинами - «Продовження таблиці».

Формули та рівняння в курсовій роботі нумерують у межах розділу.

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в

розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля

аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1)

(перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба наводити

безпосередньо під формулою у послідовності, наведеній у формулі. Значення

кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший

рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.
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Вище і нижче від кожної формули потрібно залишити «пустий» рядок.

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака

рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (:).

Усі таблиці та ілюстрації повинні обов’язково супроводжуватися

посиланням на джерело інформації (або ж має бути зазначено, що складено

автором самостійно).

Посилання в тексті курсової на джерела слід зазначати порядковим

номером списку використаних джерел та сторінкою, виділеним двома

квадратними дужками, наприклад, «... [3, С. 10]».

Список використаної літератури. Для розрізнення джерел інформації

застосовується різний формат відображення, в залежності від типу носія

інформації (закони, постанови, розпорядження, підручники, періодичні

видання, енциклопедичні словники, інтернет джерела). Приклад оформлення

використаної літератури наводиться в додатку Б (Додаток Б).

Додатки оформлюють в кінці курсової роботи, розміщуючи їх у

порядку появи посилань у тексті. Додатки слід позначати послідовно великими

літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад,

додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.
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4.ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

До захисту студент готує доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді

таблиць і рисунків, які демонструють результати досліджень, проведених під

час виконання кваліфікаційної роботи. Кількість та зміст ілюстрованих

матеріалів студент визначає з науковим керівником.

Захист курсової роботи починається з доповіді її автора. Рекомендована

тривалість доповіді - не більше 7 хвилин. У доповіді слід відмітити:

актуальність теми, мету, завдання і структуру роботи, стисло охарактеризувати

постановку проблеми, існуючі методи розв'язання, зміст запропонованих

заходів та обґрунтувати їх ефективність.

Присутні на захисті, можуть ставити студенту запитання з метою

визначення рівня його підготовки. Робота оцінюється за 100 бальною системою

в основі якої лежить 5 бальна система (відмінно, добре, задовільно,

незадовільно).

Після захисту курсові роботи передаються на зберігання до кафедри.
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ

РОБОТИ

Оцінка «відмінно» (90–100 балів) ставиться, якщо студент виконав

роботу на високому науковому рівні, оволодів навиками науково-дослідної

роботи у збиранні і систематизації даних, їх обробки, формулювання висновків,

оформив роботу дотримуючись вимог, на захисті продемонстрував глибокі

знання з теми дослідження, впевнено відповів на запитання. Оцінка «добре»

(75–89 балів) ставиться, якщо студент виконав роботу на належному науковому

рівні, оволодів навиками науково-дослідної роботи, але допустив незначні

порушення у і систематизації матеріалу, допустив неточності при оформленні

роботи, на захисті продемонстрував знання з теми дослідження, відповів на

запитання. Оцінка «задовільно» (60– 75 балів) ставиться, якщо студент

виконав роботу на достатньому науковому рівні, не повністю розкрив тему

дослідження, оформив роботу не належним чином, на захисті продемонстрував

неглибокі знання теми дослідження, не відповів на окремі запитання. Оцінка

«незадовільно» (до 60 балів) ставиться у тому випадку, коли зміст роботи не

відповідає плану, не розкрита тема дослідження, студент не орієнтується в

своїй роботі і не може відповісти на питання або якщо робота є плагіатом.
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6. ДОДАТКИ

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА

ФРАНКА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ,

ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Курсова робота бакалавра (магістра)
на тему:

______________________________________

Студента …. курсу
за спеціальністю «Економіка»
__________________________
/прізвище, ім'я, по батькові студента/

__________________________
/підпис/

Науковий керівник:__________________
/наук. ступінь, вчене звання, П.І.Б./

__________________________

Дрогобич– рік
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Додаток Б

Один автор:

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.

Смит. – М.: Ось-89, 1997. – 255 с.

2. Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than

silver and gold: [розповідь про 70-річний шлях Київ.ювелір. з-ду] / Наталія

Дмитрівна Матюх; [ред. рада: Цюпко С. В.(голова) та ін.]. – К.: Асамблея діл.

кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – ISBN 966-965-810-1.

Два автори:

3. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в

Угорщині: історія,спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка.– К.: Києво-

Могилян. акад., 2005. – 397 с. – ISBN 966-518-338-9.

4. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, Ю.В.

Черняк; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. – К.: Прецедент,

2016. – 93 с. (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до

складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на

заняття адвокатською діяльністю; вип. 11). – ISBN 966-8062-37-Х.

Три автори:

5. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить

завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р.Л.,

Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с англ.Ф.П. Тарасенко. – Днепропетровск:

Баланс Бизнес Букс, 2015. – XLIII, 265 с. – ISBN 978-966-415-020-7.

Чотири автори:

6. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції

рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук

А.А.]; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. – К.: НДІ

«Украгропромпродуктивність», 2016.– 106 с. (Бібліотека спеціаліста АПК.

Економічні нормативи). – ISBN 966-7803-97-Х.



17

7. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч.

для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач,

М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478 с. (ПТО: Професійно-технічна

освіта). – ISBN 966-8081-58-7.

П’ять і більше авторів:

8. Модели управления проектами в нестабильной экономической среде /

[Лысенко Ю.Г., Стасюк В.П.,Белый А.П. и др.]; под ред. Ю.Г. Лысенко. –

Донецк: Юго-Восток, 2003. – 291 с.

9. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина

И. М. и др.]; под. ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр,

2015. – 510 с. – ISBN 966-83243-34-Х.

10. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для

працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко,

Д.М. Дикова-Фаворська та ін.]; Укр. ін-т соц. дослідж. – К.: Укр. ін-т соц.

дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя

молоді»: у 14 кн.; кн. 13). – ІSBN 966-8435-10-9.

Без автора:

11. Статистичні  дослідження  в  економіці  /  [авт.  тексту  В.Клос]. –

К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – ISBN 978-966-2923-73-5.

12. Методологічні підходи до визначення ефективності інституцій :

антологія / [упорядкув., ст., пер. І прим. В.О. Шевчук].– К.: Грамота, 2007. –

638 с. –ISBN 978-966-349-045-Х» [4].

«Багатотомний документ:

13. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л.М.

Яременко та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т

архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К.:

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – Бібліогр. В підрядк. прим. – Ч.

2: Додатки.– 2007. – 573 c. – ISBN 978-966-02-4256-5.

або:
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14. Історія Національної академії наук України, 1941–1945. Ч. 2. Додатки

/ [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.

Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.

Грушевського. – К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2007. – 573 c. –

ISBN 978-966-02-4256-5.

15. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В.,

Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 –

(Серия «Нормативная база предприятия»). – Т. 1. – 2005. – 277 с. – ІSBN 966-

7961-46-Х.

16. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н.П.

Кучерявенко. – Х.: Право, 2002. – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. –

ІSBN 966-8467-91-4.

17. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 /

В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова; Нац. техн. ун-т України

«Київ. політехн. ін-т» – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с» [4].

«Матеріали конференцій, з’їздів

18. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування

агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-

аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2000

р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; редкол.:

В. М. Нагаєв [та ін.]. – Х.: Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000. –

167 с. – ISBN 966-7392-31-7.

19. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на

республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики,

обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. —с. – ISBN 966-8059-08-5.

20. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М-во освіти і

науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] ; редкол.: О. Д. Шарапов
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(голов. ред.) [та ін.]. – К. : КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. – ISBN

966-7257-60-6.» [5]

«Препринти

21. Гимпельсон В.Е. Нестандартная занятость и российский рынок труда /

В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – 36 с. (Препринт /

ГУ ВШЭ WP3/2005/05).

Словники

22. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: слов.-довід. основ. термінів і

понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І.

Тимошенко; Європ. ун-т. – К.: Європ. ун-т, 2007. –с. : табл. – ISBN 966-301-090-

8.

23. Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches

thematisches Wцrterbuch: [близько 15 000 термінів / уклад.Яцко та ін.]. – К.:

Карпенко, 2007. – 219 с. – ISBN 966-8387-23-6.

24. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко].

– 2-ге вид. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.: іл., табл. – ISBN 966-8039-97-1.

Атласи:

25. Україна: екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та

розв. згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С.С.

Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. –

К.: Варта, 2006. – 217 с.: іл., табл., портр., карти. – ISBN 966-585-199-3.

Законодавчі та нормативні документи:

26. Кримінальний процесуальний кодекс України: за станом на 21.12.2016

р. // Відомості Верховна Рада України. – 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88.

27. Медична статистика: зб. нормат. док. / М-во охорони здоров’я

України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ.

наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистик; упоряд. та голов. ред. В.М.

Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. – 459 с. –

(Нормативні директивні правові документи). – ISBN 966-8318-99-4» [4].
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«Стандарти:

28. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO

6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – К. : Держспоживстандарт України,

2006. – 181 с.: табл. – (Національні стандарти України).

29. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та

лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до

лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-

020:2005. – [Чинний від 2007– 01–01]. – К.: Держспоживстандарт України,

2007. – IV, 18 с. : табл.

– (Національний стандарт України).

Каталоги:

30. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В.,

Павлюкова В.А.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006. –

(Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 966-7961-77-Х.Т. 5. – 2007. –

264 с. – ІSBN 966-7961-75-3.Т. 6. – 2007. – 277 с. – ІSBN 966-7961-76-1.

31.  Університетська  книга:  осінь,  2003:  [каталог]. – Суми: Унів. кн.,

2003. – 11 с.: іл.» [4]

«Бібліографічні покажчики:

32. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного

університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів: Укр.

технології, 2007. – 74 с.: табл.

33. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права,

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки /

М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ; [уклад.: Кирись Б.

О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. –

(Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

Автореферати дисертацій:
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34. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних

показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними

фінансами : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец.

05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. Технології» / Нгуен Ші

Данг; Нац. техн. ун-т України «Харків. політехн. ін-т». – К., 2007. – 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання:

35. Валькман Ю.Р. Моделирование HE-факторов – основа

интеллектуализации компьютерных технологий / Ю.Р. Валькман, В.С. Быков,

А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. –

№ 1. – С. 39–61.

36. Регіональні особливості смертності населення України / Л.А.

Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни

та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.

37. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н.М.

Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, №– С. 13–20.

38. Чорний Д.М. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади

цивілізації / Д.М. Чорний // Полівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст

України: кінець ХІХ—початок ХХ ст. / Д.М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С.

137–202» [3,4].

«Електронні ресурси:

39. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та

віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти: за даними

Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. служба статистики України; ред.

О.Г. Осауленко. – Електрон. дані.– К. : Інфодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск

(CD-ROM). – (Всеукраїнський перепис населення, 2001). – Систем. вимоги:

Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул.

екрану.

40. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні

ресурси в науці, культурі та освіті: підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003» /
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Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний

вісник – 2003. – № 4. – С. 43.[Електроний ресурс].– Режим доступу:

http://www.nbugov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Назва з екрану.

41. Про соціально-економічне становище України за січень-серпень 2016

року / Держ. служба статистики України. [Електроний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.»[5]

http://www.nbugov.ua/articles/2003/03klinko.htm
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Додаток В
РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу з

-----------------------------------------------------------------------

на тему-----------------------------------------------------------------------

студента (ки) ______________групи
навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки

та інноваційних технологій

_______________________________________________
Критерії оцінювання

(непотрібне викреслити)
Можливі бали Бали

рецензента
Актуальність теми обґрунтовано (не)достатньо. 0-5
Мета та завдання дослідження сформульовані (не) правильно. Завдання виконанні
(частково) у ході дослідження. 0-5

Об‘єкт і предмет дослідження виділено (не) правильно 0-5
Позитивні сторони:
1. На високому ((не) достатньому)методичному рівні зроблено критичний аналіз
опрацьованих літературних джерел з даної проблеми. Тема досліджено
творчо._______________________
_______________________________________________________
2.Зроблено самостійний аналіз статистичного  матеріалу. Результати аналізу
представлено наочно (побудовано графіки, схеми, діаграми,
таблиці).__________________________________
________________________________________________________
3. Обґрунтовано власні пропозиції __________________________
4. ______________________________________________________
________________________________________________________
Недоліки:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

0-30

Висновки (відсутні) зроблені самостійно. Відображають (частково) основні
результати дослідження. 0-10

Опрацьовано (не) достатню кількість літературних джерел, посилання на які
(частково) розміщені по тексту 0-5

Оформлення відповідає вимогам.
Текст (частково) містить недоліки: технічні огріхи, граматичні помилки, мовні
помилки.

0-10

У цілому курсова робота є завершеним самостійним дослідженням.
Допускається до захисту з оцінкою „____________” 0-70

Під час захисту:
1. Вільно володіє питаннями теми, знає зміст використаних джерел.
2. Вміє пов‘язати теоретичні положення теми з практикою, робити

узагальнення.
0-30

Загальна оцінка за курсову роботу  „______________” 0-100

Підпис наукового керівника ______________    (_______________)

http://www.ukrstat.gov.ua/

