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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Виконання і захист курсової роботи є завершеним етапом навчання за
певною навчальною дисципліною,

кінцевим

результатом

самостійної

індивідуальної навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, дослідженням,
яке підводить підсумки вивчення ними дисциплін, що передбачені
навчальним планом підготовки.
Виконання курсової роботи – одна з активних форм навчання,
спрямованого

на

розвиток

гнучкого

організаційно-юридичного

та

нестандартного мислення, вміння узагальнювати та аналізувати інформацію,
виховання творчого дослідницького підходу до вирішення проблем, що
існують в сфері правозастосування.
Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного
законодавства України, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури,
передового досвіду з теми, яка вивчається, а також результатів проведених
здобувачами вищої освіти власних досліджень.
Курсова робота має характеризуватися логічністю, доказовістю,
аргументованістю і відповідати таким вимогам:
- містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;
- містити науковий стиль викладення матеріалу;
- містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення окремих
напрямків діяльності досліджуваного об'єкта;
- мати належне оформлення;
- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений
графіком навчального процесу.
Курсова робота повинна виконуватися українською мовою.
Після завершення виконання курсова робота підлягає реєстрації на
кафедрі.
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Курсова робота виконуються з метою закріплення, поглиблення і
узагальнення знань, одержаних здобувачами вищої освіти за час навчання та
їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Вирішення завдання курсової роботи повинно ґрунтуватися на
опануванні теоретичного матеріалу і методів самостійного дослідження,
послідовного викладання, практичного застосування теоретичних знань.
Основними завданнями виконання курсової роботи є:
1)

закріплення, систематизація та поглиблення теоретичних знань з

обраної теми дослідження;
2)

вироблення вміння використовувати теоретичні знання для

вирішення практичних питань;
3)

формування та розвиток навичок наукового дослідження;

4)

закріплення вміння розробляти обґрунтовані пропозиції щодо

обраної теми;
5)

розвиток ораторських здібностей під час захисту курсової

роботи.
У процесі виконання курсової роботи здобувачі вищої освіти у
відповідності до кваліфікаційних вимог повинні проявити:
- знання загальнотеоретичних, загально-юридичних і професійно
орієнтованих дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні
питання правоохоронної діяльності;
- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у
відповідності до мети дослідження;
- вміння формулювати висновки і обґрунтувати конкретні пропозиції
щодо

вдосконалення

окремих

напрямків

діяльності

реального

досліджувального об'єкта;
- вміння проводити власні дослідження (анкетування, опитування,
складання схем, таблиць, діаграм) та аналізувати статистичну інформацію.
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2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА ЇЇ ВИБІР
Темою курсової роботи (предметом дослідження) є одне з актуальних
питань певного виду діяльності в межах вивчення навчальної дисципліни, яка
відповідає завданням та умінням.
Тематика курсових робіт розробляється кафедрою в межах змісту
певної

освітньої

компоненти.

Тематика

щорічно

переглядається

та

оновлюється.
Здобувачам вищої освіти надається право самостійно обрати тему
курсової роботи згідно з тематикою, що запропонована кафедрою. Здобувачі
вищої освіти за погодженням із кафедрою може запропонувати свою тему
дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки
(відповідно до попередньої власної науково дослідної роботи, можливостей
отримання потрібної інформації на об'єкт дослідження тощо).
Після вибору теми здобувачі вищої освіти зобов’язані зареєструвати її
на кафедрі.
3. КЕРІВНИЦТВО І РЕЦЕНЗУВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Викладачі кафедри надають науково-методичну допомогу здобувачі
вищої освіти в самостійній роботі над курсовою роботою. Вони проводять
індивідуальні консультування здобувачів вищої освіти, надають допомогу
щодо пошуку необхідної емпіричної бази курсової роботи, організовують
зв'язок з практичними підрозділами з питань отримання статистичної
інформації необхідної для підготовки роботи.
Рецензування курсових робіт здійснюється провідними викладачами і
науковцями кафедри, після її реєстрації у уповноваженої особи на кафедрі.
На виконану курсову роботу викладачем кафедри складається рецензія в
письмовій формі, яка додається до роботи.
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Не пізніше десяти днів з моменту реєстрації здобувачі вищої освіти
зобов’язані звернутися до уповноваженої особи кафедри для з’ясування
результатів рецензування роботи. У випадку отримання негативної рецензії
здобувачі вищої освіти зобов’язані протягом десяти днів усунути зазначені у
рецензії недоліки та подати роботу до повторного рецензування.
4. ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Основні етапи виконання курсової роботи:
1.Вибір і реєстрація теми.
2.Отримання консультації у викладача кафедри з приводу обраної
теми.
3. Опрацювання нормативно-правових актів, літературних джерел,
статистичних даних.
4. Складання плану курсової роботи.
5. Написання тексту курсової роботи.
6. Оформлення курсової роботи.
7. Подання роботи на кафедру для реєстрації та рецензування.
8. З’ясування результатів рецензування.
9. Підготовка до захисту роботи.
10. Захист курсової роботи.
Курсова робота має виконуватися здобувачами вищої освіти у повній
відповідності до затвердженого календарного плану. У випадках відставання
від графіка здобувачі вищої освіти зобов'язані надати пояснення на кафедру.
На період виконання курсових робіт на кафедрі складається графік
консультацій викладачів, згідно з яким забезпечується систематична
співпраця здобувачів вищої освіти та викладачів над курсовою роботою.
Систематичні консультації допомагають у виборі дослідження, контролі
дотримання вимог до змісту і оформлення курсової роботи, своєчасному
усуненні

відхилень.

Оперативне

і

уважне

виконання

рекомендацій
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викладачів сприяє своєчасному поданню курсової роботи, є запорукою
успішного захисту.
Якщо здобувач вищої освіти не підготує курсову роботу в зазначений
кафедрою строк, завідувач кафедри подає декану факультету доповідну
записку про недопуск здобувача вищої освіти до захисту курсової роботи.
Роботу над обраною темою рекомендується починати з підбору та
вивчення літератури. Для підбора літератури слід використовувати перелік
рекомендованої

літератури.

використовувати

державні

При

виконанні

законодавчі

та

роботи

рекомендується

нормативні

документи,

підручники, монографії та іншу спеціальну літературу, переводи закордонної
літератури, які стосуються теми.
В процесі вивчення літератури окремі положення рекомендується
конспектувати, щоб у подальшому на основі цих записів самостійно викласти
теоретичну частину роботи. У випадку запозичення з літературних джерел
цитат та цифрового матеріалу необхідно зробити посилання на джерело.
В ході виконання

курсової роботи

доцільно

провести власні

дослідження. З цією метою здобувачами вищої освіти можуть бути
проведені: аналіз статистичних та оперативних даних, опитування по
самостійно розробленим анкетам, анкетування та інше.
5. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота повинна мати обсяг мінімум 25 – 30 сторінок тексту в
комп'ютерному наборі (40 – 50 сторінок рукописного тексту).
Матеріал курсової роботи слід подавати у такій послідовності:
- титульна сторінка (додаток А);
- зміст (додаток Б);
- перелік умовних позначень (у разі потреби) (додаток В);
- вступ (додаток Ґ);
- основна частина (додаток Д);
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- висновки;
- додатки;
- список використаних джерел (додаток Е).
Титульна сторінка містить найменування закладу вищої освіти,
найменування кафедри, назву навчальної дисципліни, тему курсової роботи,
прізвище, ім'я та й інші відомості про автора, місто і рік (додаток А).
Зміст курсової роботи визначається її темою і відбивається у плані.
Відповідно до передбачуваної теми здобувачі вищої освіти самостійно або за
рекомендацією викладача кафедри добирають літературні джерела й
відповідні нормативно-правові акти і складають план.
План курсової роботи бажано, щоб був складним і містив: вступ;
мінімум три питання (для простого плану); мінімум два розділи, кожен з яких
має не менш як два параграфи (для складного плану); висновки; додатки;
список використаних джерел.
ВСТУП КУРСОВОЇ РОБОТИ
У вступі зазначається:
- актуальність теми курсової роботи
- мета і завдання дослідження
- об’єкт дослідження
- предмет дослідження
- методи дослідження
- новизна курсової роботи
- практична значимість курсової роботи
- структура курсової роботи.
Актуальність теми курсової роботи розкриває сучасний стан
розробленості теми курсової роботи,

висвітлює

проблемні питання,

доцільність її написання, наводяться вчені які займалися вивченням цієї теми
тощо.
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Мета курсової роботи повинна бути лаконічною і чіткою. Визначити
мету дослідження – означає визначити навіщо ми його проводимо. Мета
дослідження орієнтує на його кінцевий результат, завдання формулюють
питання, на які повинно бути отримано відповідь для реалізації мети
дослідження.
Орієнтовані формулювання завдань дослідження:
- дослідити…
- визначити….
- проаналізувати…
- уточнити…
- вивчити…
- розробити…
- сформулювати…
Об’єкт та предмет дослідження.
Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, яке
береться здобувачами вищої освіти для вивчення. Предмет – це те, що
знаходиться в межах об’єкту. Об’єкт – це та частина наукового знання, з
якою дослідник має справу. Предмет дослідження – це той аспект проблеми,
досліджуючи який, ми пізнаємо цілісний об’єкт, виділяючи його головні,
найбільш суттєві ознаки. Предмет курсової роботи частіше за все співпадає з
визначенням її теми або є дуже близьким до неї. Об’єкт і предмет
дослідження як наукові категорії співвідносяться як загальне і часткове.
Методи дослідження (методологія дослідження). В цій частині
вступу зазначаються ті методи наукового пізнання, які використовувалися
автором при дослідженні. Методи дослідження обираються з урахуванням
специфіки завдань дослідження, а не шляхом звичайного перерахування всіх
відомих методів. До того ж зазначаючи метод дослідження здобувач вищої
освіти повинен зазначити, в якому питанні його використовували, що саме
було досліджено за допомогою цього методу.
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Методи наукового пізнання розподіляють на загальнонаукові і
спеціальні, які відносяться до конкретної науки.
До загальнонаукових методів частіше за все використовують такі:
- логічний метод. Закони і правила мислення, що визначаються
діалектичною і формальною логікою, пронизують всі приватно наукові
прийоми. Збирання і накопичення фактичного матеріалу підпорядковуються
законам і правилам логічного мислення. Логічний метод дозволяє з істинних
суджень-посилань отримати істинні судження-висновки.
- історичний метод передбачає дослідження історії аспектів проблеми в
її послідовному розвитку, зі всіма властивими ним рисами і особливостями.
У наукових дослідженнях використовуються специфічні історичні методи –
хронологічний,

проблемно-хронологічний,

син

хронологічний,

метод

періодизації, ретроспективний, статистичний.
-

діалектичний

метод

дає

загальне

спрямування

наукового

дослідження, формує загальні методологічні установки і служить засобом
орієнтації в емпіричному матеріалі.
- системно-структурний метод дослідження включає в себе такі
операції та прийоми: розгляд будь-яких об’єктів, явищ як складних утворень,
що мають певну структуру і є компонентами більш загальних систем;
пізнання особливостей структури об’єкта; виявлення законів структурних
відносин і зовнішніх зв’язків, формулювання цих законів не тільки у
якісному, але й кількісному вигляді, уявлення їх у формі системи управлінь;
пошук системо утворюючих фактів, об’єктивних законів, що обумовлюють
перехід від якостей елементів до якісно нових властивостей цілісної системи.
- метод аналізу – процес уявного розчленовування предмету, явища на
частини (ознаки, властивості, відносини).
- метод синтезу – це поєднання виявлених в ході аналізу сторін
предмету в єдине ціле.
- індукція – рух думки від одиничного до загального.
- дедукція – сходження процесу пізнання від загального до одиничного.
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Перелік загальнонаукових методів є достатньо великим і залежить від
конкретного дослідження.
Частіше за все в юридичній науці використовуються такі методи
наукового дослідження:
- спеціально-юридичний (формально-догматичний) метод. Це зовнішня
юридична обробка правового матеріалу. Вона включає такі прийоми: опис
юридичних норм, юридичної практики; встановлення ознак правових явищ,
розробку понять та їх визначено; класифікацію правових явищ; встановлення
їх природи з точки зору правових конструкцій, загальних положень
юридичної науки тощо
- конкретно-соціологічний метод. Це таке дослідження правових явищ,
коли вони розглядається на основі соціологічного матеріалу – фактичних
даних, що характеризують соціальну необхідність правового регулювання,
його передумови, реальну дію, ефективність тощо.
- порівняльно-правовий метод. Це таке дослідження двох і більше
інститутів, правових систем, правових явищ, правових норм тощо, при якому
ставиться завдання виявлення загального і відмінного, або відмінного і
протилежного, чи спільного.
Новизна курсової роботи. Для курсової роботи це поняття відносне, і
скоріш за все стосується здобувача вищої освіти, який обрав цю тему, тобто
нова для нього проблема. Для її формування слід використовувати такі
фрази: «Новизна цього дослідження полягає у наступному….», «Новизна і
теоретичні значимість роботи: …».
Як правило, новизна дослідження тісно пов’язана з його теоретичною
значимістю, тобто тим внеском, який вносить робота в підготовку бакалавра.
Наприклад : «Проведене дослідження розширює уявлення курсантів
(слухачів) про ….» або «Результати роботи доповнюють відомості про…»
Практична значимість курсової роботи. Практична значимість
результатів

дослідження

практичного

завдання,

може

полягати

проведенні

у

подальших

можливості
досліджень

вирішення
або

для
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використання в процесі підготовки фахівців. Частіше за все практична
значимість курсової роботи полягає у можливому використанні її положень у
навчальному процесі при вивченні певних дисциплін (тем) та у науковій
діяльності здобувачів вищої освіти.
Структура курсової роботи. Зазначається з чого складається робота.
Приблизне оформлення структури курсової роботи: «Курсова робота
складається зі вступу, двох розділів, висновків, додатків (на 2 сторінках) та
списку використаних джерел (26 найменувань). Загальний обсяг курсової
роботи становить 35 сторінок».
Обсяг вступу не повинен перевищувати 3 – 4 сторінок.
ОСНОВНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Основна частина курсової роботи як правило містить теоретичну та
практичну частини. Основна частина складається з розділів та підрозділів
(при складному змісті) чи питань (при простому змісті). Загальний обсяг
основної частини повинен складати не менше 20 сторінок друкованого тексту
та 30 сторінок рукописного тексту. До того ж обсяг окремих розділів чи
питань повинен бути пропорційним один до одного.
Викладення матеріалу основної частини частіше за все повинно
починатися з теоретичного обґрунтування, розкривати сутність, значення,
класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмету
дослідження.
Розглядають загальні теоретичні підходи до теми з використанням
літературних джерел із досліджуваної проблематики, можливе порівняння
різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних із
посиланням на джерела.
Бажано

ілюструвати

текст

графічними

матеріалами:

схемами,

графіками, діаграмами тощо. Їх можна розташовувати як в середині тексту
основної частини, так і в додатках до курсової роботи. Усі таблиці, графіки,
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діаграми

мають

супроводжуватися

тлумаченням

за

висновками,

які

дозволяють визначити їх сутність.
Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що
наводяться в додатках), які за необхідністю повинні супроводжуватися
стислим коментарем.
Особливе

значення

має

правильне

узагальнення

накопиченого

фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких
провадиться кваліфікаційний аналіз, обґрунтовуються пропозиції, робляться
висновки.
Слід відзначити, що кожний розділ (питання) повинен закінчуватися
певним висновком, який узагальнює дослідження цього питання.
ВИСНОВКИ
Пропозиції здобувачів вищої освіти
вирішення

окремих

питань

теми

щодо науково-практичного

повинні

відповідати

критеріям

оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості. У висновках
викладають найважливіші результати, одержані в курсовій роботі.
Обсяг висновків не повинен перевищувати 3-4 сторінок.
6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота повинна бути написана на конкретному теоретичному
практичному матеріалі організації та відображати результати самостійного
дослідження.
До курсової роботи висуваються такі вимоги:
а) достатня повнота і комплексність зібраних матеріалів, що дозволяє
проаналізувати всі основні питання обраної теми;
б) юридична грамотність і глибина аналізу зібраних даних та
матеріалів;
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в) наявність у роботі рекомендацій з удосконалення того чи іншого
виду діяльності в межах вивчення навчальної дисципліни;
г) охайне оформлення роботи.
Робота подається у роздрукованому (рукописному) вигляді на кафедру
разом з електронним варіантом.
6.1. Загальні вимоги
Робота має бути надрукована (написана) на одному боці сторінок
стандартного білого паперу формату А4 (210х 297мм.). Текст розташовується
через півтори міжрядкових інтервали, шрифт Times New Roman, 14-й кегль.
Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких
розмірів берегів: з лівою боку – 30 мм, з правого – 15 мм, зверху та знизу –
20 мм.
Вписувати у друкований текст роботи окремі іншомовні слова, умовні
позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорною кольору. При
цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності
основного тексту.
Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи,
згідно з планом курсової роботи.
Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП»,
«РОЗДІЛ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ»,
друкуються великими літерами посередині напівжирним зображенням,
крапка не ставиться. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами
(крім першої великої) з абзацного відступу вирівнювання по-ширині, в кінці
заголовка ставиться крапка.
Відстані, між заголовками (за винятком заголовка пункту) та текстом
мас дорівнювати 3-4 інтервалам основного тексту (Додаток Д) .
Кожний розділ (для складного змісту), питання (для простого змісту)
курсової роботи слід починати з нової сторінки.
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Завершену і оформлену належним чином роботу обов'язково підписує
автор на титульній сторінці.
Мова курсової роботи – українська, стиль – науковий, чіткий, без
орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме
переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є не припустимим.

6.2.

Нумерація

Нумерацію

сторінок,

розділів,

підрозділів,

пунктів,

підпунктів,

малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка
включається до загальної нумерації сторінок і на який номер сторінки не
ставиться. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті.
«ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумерують як розділи (питання). Номер розділу
ставиться після слова «РОЗДІЛ». Параграфи нумеруються у межах кожного
розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер параграфу, між
якими ставиться крапка: наприклад «1.2» (другий параграф першого розділу).
Потім у тому ж рядку йде заголовок параграфу (Додаток Д).

6.3.

Ілюстрації та Додатки

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати
розкриття сутності явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті
на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.
Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) і таблиці слід подавати в
роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній
сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи їх включають до
загальної нумерації сторінок. Також можливе викладення ілюстрацій в
додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.
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Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах
розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися
з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться
крапка: наприклад, «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер
ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуюсь послідовно під
ілюстрацією.
Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що
становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того,
у додатки можна включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти
сприяння курсової роботи:
статистичні матеріали;
результати анкетувань, опитувань;
іншу

інформацію,

яка

підтверджує

чи

обґрунтовую

матеріал

викладений в основній частині курсової роботи.
Додатки оформлюються як продовження курсової роботи після
висновків і розмішують у порядку посилань у тексті.
Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими
літерами з першої великої літери посередині сторінки напівжирним
зображенням і поряд – велика літера, що позначає додаток, наприклад
Додаток ___.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української
абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
Текст кожного додатка за необхідністю може бути поділений на
розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі
перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку,
наприклад: «А. 2» - другий розділ додатка А; «В. 3.1.» - перший підрозділ
третього розділу додатка В.
6.4. Посилання
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Посилання в тексті на конкретне джерело слід зазначати порядковим
номером посилань, виділеним двома квадратними дужками і номером
сторінки, на якій розміщується інформація, наприклад [1, с. 7].
Посилання в тексті роботи на кілька джерел інформації слід зазначити
порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками,
наприклад: « ................. у працях [6-9]».
Якщо при написанні використовується фрагмент тексту з певного
джерела без обробки, його необхідно оформлювати як цитату, тобто у лапках
і також зазначати порядковий номер посилань, виділений двома квадратними
дужками і номером сторінки
6.5. Список використаних джерел
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату,
котрий містить бібліографічні описи використаних джерел. Для курсової
роботи мінімальна кількість джерел повинна складати 20 найменувань. У
випадку мало розробленості теми у сучасній науці за узгодженням з
кафедрою цю кількість може бути зменшено.
Джерела можна розміщувати одним з таких способів : у порядку появи
посилань у тексті (найбільш зручний для користування спосіб) чи в
алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.
Список використаних джерел складається з таких джерел:
-

нормативно-правові акти;

-

монографії, брошури, підручники, навчальні посібники;

-

статті з журналів ;

-

електронні джерела тощо.

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з
вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць
(Додаток Е).
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7. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі двохтрьох викладачів кафедри.
Під час підготовки до захисту здобувачі вищої освіти мають
підготовити стислу доповідь щодо курсової роботи і підготовлені наочні
матеріали (4 – 6 сторінок з найважливішими ілюстративними матеріалами,
оформленими у вигляді презентації PowerPoint, або плакатів, або у вигляді
ксерокопіювального роздаткового матеріалу, а також фотографії тощо).
Обсяг тексту доповіді має відповідати 7-10 хвилинам виступу.
Доповідь повинна відобразити: актуальність теми, мету і завдання, основні
результати курсової роботи і творчі розробки автора.
Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь здобувачів
вищої освіти і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які
підлягають захисту.
Здобувачі

вищої

освіти

стисло

доповідають

комісії

сутність

проведеного дослідження, дають оцінку отриманим результатам, ілюструючи
доповідь посилання на наочні матеріали.
Під

час

захисту курсової

роботи

викладачі можуть задавати

доповідачам запитання щодо змісту курсової роботи. Відповіді здобувачів
вищої освіти мають бути конкретними, аргументованими і короткими.
Після відповіді здобувачів вищої освіти на запитання викладачами
виставляється оцінка за виконання курсової роботи.
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ КУРСОВИХ РОБІТ
Курсові роботи оцінюються за нижченаведеними критеріями з
урахуванням максимальної кількості балів по кожному з них.
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Рекомендована оцінка видів навчальної діяльності здобувача вищої
освіти при виконанні курсової роботи
№
п/п

Критерії оцінювання курсової роботи

1 Теоретична обґрунтованість теми, визначення її
актуальності, мети, завдань, чітко розроблений науковий
апарат
2 Використання різних методів дослідження при написанні
курсової роботи
3 Глибока проробка проблеми за матеріалами вітчизняної
та зарубіжної літератури і чинним законодавством.
4 Самостійний і творчий підхід до аналізу емпіричного
матеріалу
5 Науковий стиль викладення матеріалу
6 Обґрунтованість та вірогідність запропонованих
висновків
7 Належне оформлення курсової роботи

Максимальна
кількість
балів
5

5
20
5
5
10
10

8 Наявність змістовних додатків

10

9 Своєчасність здачі курсової роботи

5

10 Грамотний і аргументований захист курсової роботи
перед комісією
11 Наявність демонстраційних матеріалів при захисті
курсової роботи.
Всього:

20
5
100

Курсові роботи, які виконані на дуже високому рівні, що перевищує
звичайні вимоги до курсових робіт і оцінюються „відмінно", відзначаються
особливо, а їх автора заохочуються:
- наданням доповіді на наукову конференцію за рекомендацією
кафедри;
- опублікуванням за рішенням кафедри основних положень у наукових
виданнях;
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- рекомендацією роботи на конкурс наукових робіт здобувачів вищої
освіти.
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Додаток Ж
Приблизний перелік наукових зворотів, які використовуються при
написанні курсової роботи
Для чого
використовується

актуальність

висновок

думка авторів

наша думка

упевненість

Приклади наукових зворотів
На сьогодні особливої актуальності набуває…
Доволі актуальним залишаються питання …
Все більшого поширення набувають …
Однією з найбільш актуальних проблем є …
Особливе місце займає …
Особливу актуальність …
Зміни в сучасному суспільстві обумовлюють …
Викладені міркування дозволяють зробити висновок
Викладені факти дозволяють зробити висновок про
необхідність
Підсумовуючи зазначимо…
Виходячи з цього, можна говорити, що
Таким чином, розглянувши питання …. можна
висновувати таке
Отже, зазначене свідчить
Отже, можна зробити висновок, що
Проведені дослідження дозволяють зробити такі
висновки
На думку…
вчений .... на нашу думку справедливо
Ми підтримуємо позицію відомого вченого … про те,
що ….
Цілком обґрунтованою є позиція…
…. так само як і … зазначає, що
Дану позицію розділяє ряд вчених, які також вважають
Одні автори вважають…., інші…., деякі з них …
Безперечно, на наш погляд, твердження, що
Автор вважає (зазначає, підкреслює, наголошує,
відстоює позицію)
Існує думка …
Автори на нашу думку помиляються…
На нашу думку …
Ми вважаємо …
На наш погляд ….
Дійсно …
Без сумніву …
Ми можемо бути упевнені …
Поза сумнівом …
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приклад

уточнення

цитати

авторське
узагальнення

акцентування

доцільність

Наприклад, це може бути …
Наприклад …
Розглянемо ... на прикладі …
Приведені приклади наочно демонструють …
Відомі такі випадки, коли …
Прикладом може слугувати …
У зв'язку з даним визначенням необхідно уточнити, що..
Точніше сказати …
В окремих випадках …
Зокрема …
Тут, на наш погляд, необхідно встановити відмінність ...
Він пише: « … »
Вчений… каже: «»
Наведемо думку … про те, що «»
Більшість дослідників, що ототожнюють …
Прихильниками вказаної точки зору є …
Ми не розділяємо широко поширені уявлення про …
У роботі Н. цій проблемі приділяє велику (мале) увагу
Як відзначають провідні вчені, що займаються цією
проблематикою …
Істотний внесок у вивчення ... внесли роботи …
В юридичній літературі зазначається (пропонується,
розглядається, простежується, описується) …
Дослідження показало, що …
На нашу думку, особливої уваги заслуговують питання .
Відзначимо тут, що …
Особлива увага в цій проблемі викликає питання …
Слід зазначити, що при розгляді …
У центрі нашої уваги будуть, головним чином …
Найбільш послідовна, повна і детально розроблена …
Виходячи з цих міркувань, слідує будувати … не на … ,
а на …
Саме тому, повинно складатися не тільки з ... , але і
містити …
Враховуючи зазначене доцільно…
Саме тому, слід …

