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1. злгАльнI поло}кЕнFIrI

1.1. Курсова робота (проект) € одниN,I iз видiв iндивiдуальних завдаIlь
навчаJIьно-дослiдницького розрахункового характеру.

N4eTa курсовоТ роботи (проекту) - поглиб-пення, узагальнення, закрiплення та
систематизацiя знань студентiв iз IIриродничо-наукових та спецiальних

дисциплiн, розвиток навичок саN,IостiЙноТ роботи i практичного застосування
отриN,{аних теоретичних знань пiд час вирiшення конкретних фахових завдань i
вироблення вмiння самостiйно працювати з навчальною i довiдковою
лiтературою, комп'ютерною технiкою, обладнанням, використовуIочи сучаснi
iнформацiйнi засоби i техно:rогiТ.

1.2. Курсову роботу (проект) виконуIоть пiсля закiнчення вLIвчення ycicT

дисциплiни або iT роздiлу, що забезпе.tус отриN{ання знань, достатнiх для Тх

вllконання.

1,3. KvpcoBi роботи (проекти) виконуrоть студеIlти, як правило, пiд час
вLlвчення соцiа.,rьно-економiчних i фахових навчальних дисциплiн у коледжi,
шо здiliснюIоть пiдготовку фахiвцiв ycix спецiалыIостей, освiтньо-професiйних
програN{.

2. зАвдАння нА курсову роБоту (проЕкт)

2.1. Завдання на курсову роботу (проект) розробляють викладачi вiдповiдно до
зп,riсту i завдань дисциплittи. Вони повиннi бути чiтко та корOтко
сфOрмульованими, мати виробничий характер. Теплатику курсових робiт
визначае i затвердrкус на засiданнi циклова комiсiя. Студенти N,IaIoTb право
вiльного вибору теми iз запропонованого цикловоIо KoMicicro перелiку. Обсяг
ЗаВДаIttIя ПовиtIеIf вiдповiдати часу, вiдведеllому навчальними планаN,Iи IIа

виконання курсовоТ роботи.

2,2. Завдання на курсову роботу (проект) доцiльно розробляти ttа фактично\,1у
матерiалi, пов'язуючи Його з роботою студентiв на рiзних видах практик, а для
ОСiб, Що навчаIоться без вiдриву вiд виробництва - з Тх трудовоIо дiяльrтiстtо.
N4ох<ливi виконання робiт (проектiв) на замовлення пiдприсшrств, органiзацiй а
ТаКОхt рацiоналiзаторська та дослiдницька дiяльнiсть, науково-технiчrtа
TBop.licTb с,гудентiв.

2.3. У ЗаВДаННя на курсову роботу (гrроект) слiд вкJIючати розрахунки
економiчноТ ефективностi запроектованих захолiв з вiдгrовi2цгrоТ спецiа"lrьносr,i,
освiтньо-професiйноТ програми за якою навчаються студенти.

2.4. Завдання для курсовоТ роботи (проекту) повиннi. бути iндивiдуальFIими та

рiзноп,rанiтними за змiстоN,l, але приблизно однаковоТ складностi.



3. оФормлЕння курсовоi роБоти (проЕкту)

З.1. Роботу виконують на стандартних листках формату А4, шрифт |4, iнтервал

1,5. Поля: злiва-25-30 мм, справа_ 10-15 ь,tшt, зверху-20 мп,т, знизу20 мм.

З.2. Нумерацiя cTopiHoK - наскрiзна. Першоrо cTopiTlKolo е титульний лист,

другоIо змiст. Пiсля титульного листа розмiшlусться завдання, яке lle

нумерусться. Номери роздiлiв позначаlоть арабськими шифрашли, написаIlIiя

кожного розлiлу необхiдrrо починати з tloBoT сторiнки. Iншi питаНня

оформдення виконуються згiдно методичних рекомендацiй, затверджених

цикловоIо KoMicicto.

4. орглнIзАцIя I порядок виконАння курсовоi роБоти
,1.1. Безпосереднс керiвництво курсовою роботою (проектопл) здiйснюс, як

правило, викладач вiдшовiдноТ дисциплiни або спецiалiсти шо мають досвiд
практлlчноТ дiяльностi у вiдповiднiй галузi, Керiвник проводить консультування

студентiв за всiшта питаннями курсовоТ робот,и (проекту) i забезгIечуе сту/tен,гiв

необхiднипли N.,Iетодичними розробкапли, за рахунок часу, вiдведениь,tи

навчальними плана]\1и на курсову роботу з цiсТ дисциплiни та) IIри потребi, на

додаткових консультацiях.

4,2. Перед початком курсовоТ роботи (проекту) студенталr пояснюIоть iI

завдання i значення для пiдготовки фахiвuя, повiдомляють орiснтовtlий план,

вимоги щодо написання курсовоТ роботи (проекту), орiсrrтовrrий розподiл часу

на виконання окремих частиI] завдання, список рекоN{ендоватлоТ лiтератури та

irIше. Flеобхiдною yMoBoIo с проведенt{я iндивiдуальних бесiд керiвника зi

студеI{тами за його завданцям.

4.3. Роботу студентiв над виконанням курсовоТ роботи (проекту) регламеIrтують
графiком, складеним керiвником курсовоТ роботи, в якому вказують ,герплiни

виконання основних етапiв (роздiлiв).

4,4. Закiнченi i пiдписанi студентtми KypcoBi роботи (проекти) у всr,ановленi

термiни здаються керiвниковi на рецензування, який перевiряс Тх вiдповiднiсr,ь
завданню i якiсть виконання. Пiсля перевiрки KypcoBi роботи (проекти)
пiдписуються керiвникоп,t i повертаються студенту для ознайопллення з

поправками i вказiвками.

4.5. Захист курсових робiт (проектiв) вiдбувасться перед Koп,ricicto у складi
трьох викладачiв цикловоi KoMiciT, зокрема керiвника курсовоТ роботи. Birr
складасться з короткоТ доповiдi (5-10 хвилин) та вiдповiдей па запитагrня. Пiд
час захисту можуть бути використанi й iншi активtli форми та N,lетоди

проведення цiсТ роботи.



/

4.6. Зарезулътатами захисту курсовот роботи (проекту) стулентаN,{ виставляюl,ь

оцiнку за чотирибаJlьноIо шкалою (<вiдмiнно>, <<добре>, <<задовiльt]о>>,

(незадовiльно>).

1,7. ГIозитивну пiлсумкову оцiнку з дисцип.тtiни виставляютъ лише за уN,,Iоtsи

позIlтIlвного захисту курсовоТ роботи (проекту),

_1.8. СтrдентаN{, що отримали незадовiльну оцiнку з курсовоТ роботи (проектУ)

встзнов-lюють HoBi строки для доопрацюваIIня або видаrоть iнше завданL{я за

,ý
рiшення11 цllк--1ово1 KoN{lcl1,

.1.9. Прrr прове.]еннi захисту та оцiнюваннi курсових робiт (проектiв) необхiдно

керуватися TaKI,I\Ill критерiями:

OtliHKy KBid.lytittHo)) заслуговус студент, який усrriшно виконав курсову робо,гу

(проект) та пiд час захисту дас логiчно побудованi, послiдовнi, обгрунтованi

вiдповiдi на поставленi питання; уrчriло виItористовус аналiз та влучно пiлбирас

критерiт для порiвняння загальнотеоретичних l]онять, Bi,lrbHo володliс

термiнологiею пiд час характеристики рiзноманi,гних гIонять, yMic вилiляти й

оцiнювати окреп,ri проблеп,tи у гаirузi,

OTliHKy кdобре> заслуговуе студент, який володiс повниN,I обсягом знань

вiдповiдно до навЧальноi програми, але припускасться tIеточностей у вiдповiдi;

не завжди може аргумеIrтувати та захистити висловленi I]иN{ дуN,,Iки й

положення; мас певнi навички аналiтичноi дiяльностi, аJIе не завжди мо}ке

.використати Тх У вiдповiдi; опрацIовав yci рекомендоваtIi дх{ерела' апе

недостатI{ьо оперус ними; використовуе для вiдповiдi положеt{ня тiльки

окремих наукових праць; припускасться окремих неприI{ципових помилок пiд

час вiдповiдi.

OtliHKy кзсlDовiльIrо)) заслуговус студент, який виявив знання не Nlенше 
r/, 

1z0%)

навLIальFIого матерiалу, але мас низький piBeHb ЕIавичок аналiтичгlоТ роботи, rte

завжди може використати 'отриману iнформашiю пiдr час розгляду

загальнотеоретичI{их проблеrrл; N,IaC недостатtti lIавички систематизацiТ та

узагальнення матерiалу; виявив знання основного навчаJIьноI,о п,rатерiалу в

обсязi, потрiбноrr,rУ для подальшого навчання та маЙбутньоТ професiйноТ

дiяльностi, але припускаеться помило1( та неточностей у вiдповiдi,

()yirtKa кнезrtDовiльно> виставлясться студенту, який виявив icToTHi llрогалини

у знаннЯх основНого навЧально-пРограмноГо матерiалу, допустив пlэинцигtовi

помилки у виконаннi квалiфiкацiйних завдань i не мо}ке гIродовжи,ти навчання

без додаткових знанъ.

Таблиця 2

РозrlодiЛ балiВ рейтинГу виконання i захIrсту Itурсових робi,г (проектiв)



Критерiй оцiнювання
дотриманI

l, l Вiдrrоuiднiсть змiсту курсовоТ роботи (гiроекту) завданню,

повнота висвlтлення питань
60

Наявнiсть iлюстративноIо матерiалу (схеми, таблицi,

маJIюнки, дiаграми, графiки)

Наявнiстъ документацiТ, iT вiдповiдtлiстъ змiсту курсовоТ

роботи (проекту)

ОбТрунтованiсть висновкiв i пропозицlй

Вiдповiднiсть оформлення курсовоТ роботи (проекту)

вимогам

оцiнювання курсовот роботи здiйснюсться за критерiями, кожен з яких

вiдповiда€ певноМу рейтиНгу, розпОдiл балiв рейтингу наведено у,габлицi 2,

р1 - рейтинг вiдповiдностi змiсту курсовот роботи (проекту) завданню, повнота

висвiтлення питань;

Р2 - РеЙ.гинг наявItостi i"lтtостративIлого шrа,герiаrrу (схсми, ,габлицi, маJlIонки,

дiаграми, графiки);

(проекту);

ра - рейтинг обгрунтованостi висновкiв i пропозицiй,

Р5 - рейтинг вiдповiдностi оформлення курсовоТ роботи (проекту) вимогам;

Рб - реЙтинг захисту курсовоi роботи (проекту)

обов'язковий рейтинг Ро: Pl + р2 + рз + р4 + Р5 Стулент допускасться до

захисту курсовоi роботи (проекту) за умовИ, Що Pg Не менше З0. ,

Рейтинг, за якиl\,1 виставлЯетьсЯ залiкова оцiнка Р ,,оп:Рq*Рб

2

Захист курсовоТ роботи (проекту)



\- вllпадку незадовiльноТ оцiнки при рецензуваннi курсову роботу
(проект ) вllк-lадач повертае студентУ на доопрацIовання. Студеrrт повинеII
перероб;r rl робоr.у (проект) згiдно з зауваженням рецензента i пода.ги iT для
повторного рецензування.

Шка,-iа вi:повiдносr,i балiв рейтингу залiковипц otiiHKaш,t вiлгrовiдно до
N{of \ .l ь н о-ре liтинговоТ систе]\{и навчання :

90- l00 ба_-liв - вiдьriнно;

70-89 беriв -:обре;

бO-б9 балiв - за.ловiльно;

менше 60 балiв - FIезадовiльно з моrttливiстtо повторного складання.

5. зБЕрIгАtIня курсових роБlт (проЕктIв)
5.1. Закiнченi iприйнятi вiд студентiв kypcoBi роботи (проекти) зберiгаються у
голiв циклових комiсiй до встановленого TepMiHy Тх списання.

5.2. В окремиХ випадкаХ з письмового дозволу директора або заступника
дliректора з навчальноТ роботи, кращi KypcoBi роботи (проекти) MorrtyTb
видаватИся виклаДачам на нетривалий TepMiH для використання в якостi зразкiв
та наочних посiбникiв.


