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ВСТУП 

 

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, 

поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час 

навчання та їх застосування до комплексного вирішення фахового 

завдання. 

Курсові проекти (роботи) виконуються після закінчення 

теоретичної частини навчальної дисципліни або розділу дисципліни, 

що забезпечує наявність знань, достатніх для виконання курсового 

проекту (роботи) з даної дисципліни. 

Курсове проектування є одним із видів самостійної роботи 

студентів під час підготовки молодших спеціалістів у вищих 

навчальних закладах. 

Курсова робота відрізняється від курсового проекту обсягом і 

складністю завдання. 

Курсові проекти виконуються студентами, як правило при 

вивченні загально технічних і фахових навчальних дисциплін у вищих 

навчальних закладах освіти, які здійснюють підготовку фахівців з 

технічних та технологічних спеціальностей. 

Курсові роботи мають навчально-дослідницький характер і 

виконуються здебільшого з фундаментальних навчальних дисциплін.  

Курсове проектування з усіх спеціальностей проводиться в 

основному поза сіткою годин за рахунок самостійної роботи 

студентів. 

Розрахунок і облік навчальної роботи викладачів, які ведуть 

курсове проектування, проводиться відповідно до наказу Міносвіти 

України № 450 від 07.08.2002 р. про затвердження норм часу для 

планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів 

методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів. 
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1 Норми часу для розрахунку і обліку  

навчальної роботи викладачів 

Вид роботи Норма часу, год. Примітка 

14 Керівництво і 

приймання (захист) 

індивідуальних 

завдань, передбачених 

навчальним планом: 

  

 курсових робіт із 

загальноосвітніх 

навчальних дисциплін  

2 години на курсову роботу, у 

тому числі 0,25 години 

кожному членові комісії на 

проведення захисту 

Кількість членів 

комісії - не більше 

трьох осіб 

 курсових робіт із 

фахових навчальних 

дисциплін 

3 години на курсову роботу, у 

тому числі 0,33 години 

кожному членові комісії на 

проведення захисту 

Кількість членів 

комісії - не більше 

трьох осіб 

 курсових проектів із 

загально інженерних 

навчальних дисциплін 

3 години на курсовий проект, у 

тому числі 0,33 години кожному 

членові комісії на проведення 

захисту 

Кількість членів 

комісії - не більше 

трьох осіб 

 курсових проектів із 

фахових навчальних 

дисциплін 

4 години на курсовий проект, у 

тому числі 0,33 години 

кожному членові комісії на 

проведення захисту 

Кількість членів 

комісії - не більше 

трьох осіб 

 

До курсового проекту (роботи) висувається ряд вимог, 

основними з них є такі: 

 цілеспрямованість у розв’язанні завдань, що поставлені 

перед студентом; 

 відповідність його сучасним умовам; 

 чіткість структури та логічність викладання матеріалів; 

 переконливість аргументації та доказовість висновків; 

 лаконічність формувань; 

 узагальнення результатів та обґрунтованість пропонованих 

практичних рекомендацій виробництва. 
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Курсовий проект (робота) повинен бути виконаний 

українською мовою. 

За прийняті у курсовій роботі (проекті) рішення та 

достовірність даних відповідає студент – автор курсового проекту 

(роботи). 

2 Завдання на курсове проектування 

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати 

завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними 

потребами конкретного фаху. 

При розробці завдань на курсове проектування можна 

враховувати завдання, що стоять перед студентами при дипломному 

проектуванні. 

Курсовий проект за своїм обсягом і змістом не повинен 

дублювати дипломний проект. 

За трудомісткістю завдання повинні відповідати часу, що 

відводиться на курсове проектування навчальним планом. 

З метою наближення курсового проектування з спеціальних 

дисциплін до реальних умов виробництва, завдання доцільно 

пов’язувати з роботою студентів під час технологічних і виробничих 

практик (якщо така передбачена навчальним планом), а для осіб, що 

навчаються без відриву від виробництва, з їх роботою на виробництві. 

Завдання на курсове проектування повинні бути 

індивідуальними і різноманітними за змістом, але приблизно 

однаковими за ступенем складності, поставлених перед студентами 

завдань. 

Завдання видаються кожному студенту за рекомендованою 

формою (додаток 1). 

Завдання на курсове проектування затверджується 

відповідною цикловою комісією за представленням викладача-

керівника курсового проектування і видається студенту незалежно від 

поточної оцінки з дисципліни не пізніше ніж за півтора місяці до 

строку здачі курсового проекту (роботи). 

При здачі виконаного курсового проекту (роботи) бланк 

завдання повинен бути повернутий студентом викладачу (вкладається 

в пояснювальну записку до курсового проекту). 
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3 Оформлення курсового проекту (роботи) 

Курсовий проект (робота) складається з пояснювальної записки 

та графічної частини (якщо така передбачена курсовим проектом). 

Титульний лист курсового проекту (роботи) являється першим 

листом пояснювальної записки і включається в загальну нумерацію 

листів, але ж цифра не вказується (додаток 2). 

Завдання на курсовий проект (роботу) розташовано на обох 

боках другого аркуша – враховується при нумерації документу як дві 

сторінки (сторінки 2-3).  

Пояснювальна записка містить: 

 вступ з обґрунтування теми та завдання курсового проекту 

(роботи); 

 технологічну частину з методикою вибору і розрахунками 

основних техніко-експлуатаційних параметрів технічних і 

технологічних систем і окремих об’єктів; 

 розрахунки та обґрунтування запропонованих інженерно-

конструкторських рішень; 

 висновки та пропозиції; 

 список використаних джерел. 

Для курсового проекту (роботи) об’єм пояснювальної записки 

повинен становити 15-30 сторінок друкованого тексту. 

Графічна частина курсової роботи (проекту) виконується в 

залежності від спеціальності і теми на аркушах креслярського паперу 

(формат узгоджується відповідною цикловою комісією). 

Пояснювальна записка оформлюється на стандартних листах 

формату А4. Із штампом (згідно стандарту) чи без штампу 

вирішується цикловою комісією, про що вказано в методичних 

рекомендаціях щодо виконання курсового проектування з навчальної 

дисципліни. 

Що стосується оформлення графічної частини курсового 

проекту, то враховуючи специфіку вивчення навчальних дисциплін 

певної спеціальності, можна допустити можливість її створення у 

вигляді презентації разом із записом на інформаційному носії. Про що 

вирішується на засіданні циклової комісії. 
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4 Організація і порядок виконання курсового 

проектування 

Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється 

викладачами відповідної дисципліни. 

Перед початком курсового проектування проводиться вступне 

заняття, на якому роз’яснюють завдання курсового проектування, 

його значення для підготовки молодшого спеціаліста даної 

спеціальності, повідомляється приблизний план пояснювальної 

записки, вимоги, що висуваються до графічної частини проекту, 

приблизний розподіл часу на виконання окремих частин завдання та 

інше. 

Проведення консультацій з курсового проектування 

виконується в години, передбачені з даної дисципліни навчальним 

планом або згідно з графіком, складеним і затвердженим цикловою 

комісією, завідувачем відділення та безпосередньо студентом. 

Робота студентів над виконанням курсових проектів 

проводиться згідно графіка, складеного викладачем-керівником 

курсового проектування: в графіку визначаються строки виконання 

основних розділів проекту. Виконання завдань згідно з графіком 

перевіряються викладачем-керівником курсового проектування. 

Усі роботи з проекту повинні бути закінчені не пізніше чим за 

п'ять днів до захисту. 

Закінчені курсові проекти (роботи) в установлений термін 

здаються студентами керівнику курсового проектування, який 

перевіряє якість роботи студентів і її відповідність обсягу, указаному 

в завданні, оформлює рецензію (додаток 3) про якість курсового 

проекту (роботи) і готовність його до захисту. Після перевірки 

креслення, пояснювальна записка і рецензія візуються викладачем і 

повертаються студенту з зауваженнями і вказівками викладача. 

Зауваження повинні бути виправленими студентами до захисту. 

Захист курсової роботи (проекту) повинен відбутися до 

початку екзаменаційної сесії. У разі отримання студентом 

незадовільної оцінки, студент до сесії не допускається. 
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5 Захист і оцінка курсового проектування 

Захист курсового проекту (роботи) студентом проводиться 

перед комісією у складі голови циклової комісії та двох (одного) 

викладачів-керівників курсового проекту (роботи) в даній навчальній 

групі. На захист курсового проекту студент готує доповідь 

(презентацію), вона може мати довільну форму і за часом не повинна 

перевищувати 10 хвилин (загальний час захисту 0,33 год.). 

Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за 

чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»). 

При оцінюванні захисту курсового проекту (роботи) 

враховуються: якість виконаного проекту, ступінь самостійної роботи 

студента і проявлена ним ініціатива; оформлення проекту, якість 

розрахунково-графічних робіт, зв’язність викладення, грамотність 

пояснювальної записки і креслень; зміст доповіді і відповідей на 

запитання, вміння викладати думки, володіння науково-технічною 

термінологією із спеціальності; теоретична і практична підготовка з 

дисципліни. 

Оцінка «5» 

Студент повністю висвітлює зміст матеріалу з установленого 

питання або проблеми; чітко уявляє зміст матеріалу, вільно володіє 

спеціальними термінами; технічно грамотно ілюструє відповідь 

схемами, ескізами, кресленнями; вільно читає принципові, монтажні 

схеми; послідовно викладає матеріал, застосовує довідники, 

нормативні документи; впевнено і правильно застосовує одержані 

знання з даної дисципліни і суміжних дисциплін для вирішення 

практичних завдань; володіє вільно українською мовою, не робить 

граматичних помилок. 

Оцінка «4»  

Студент розкриває основний зміст матеріалу; точно 

використовує спеціальні терміни, не допускає грубих граматичних 

помилок, роботу виконує чисто, акуратно; вільно читає креслення, 

схеми; можливі у відповідях одна-дві неточності в термінології, 

другорядних висновках, помилки в арифметичних підрахунках, які не 

змінюють суті одержаних результатів. 
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Оцінка «3» 

Студент зміст питання розкриває частково, не завжди 

послідовно; не пов’язує свої відповіді з раніше одержаними з 

дисципліни і суміжних дисциплін; читає схеми, але допускає 

помилки; відповіді неповні, але суть питання в цілому висвітлена; для 

вирішення практичних завдань застосовує одержані знання з деякими 

труднощами; у виконанні схем, ескізів, креслень допускаються 

граматичні помилки; у спеціальній термінології допускає помилки, 

слабо володіє технікою обчислень. 

Оцінка «2» 

Студент не висвітлює основного змісту питання; допускає 

грубі помилки в обчисленнях і кінцевих висновках; читає схеми; 

креслення з грубими помилками, слабо володіє спеціальною 

термінологією; текстовий матеріал має значну кількість помилок, є 

велике число виправлень, слабо володіє мовою викладу матеріалу. 

Студенти, які отримали незадовільну оцінку з курсового 

проектування, вважаються такими, що не виконали навчальний план. 

Результати захисту курсових робіт (проектів) оголошуються в 

цей же день після оформлення протоколу комісії. 

 

6 Зберігання курсових проектів (робіт) 

Курсові проекти (роботи) здаються до архіву, де вони 

зберігаються відповідно до вимог документообігу Олександрійського 

політехнічного коледжу. 

Після закінчення зазначеного терміну зберігання паперові 

курсові роботи (проекти) знищуються в установленому порядку. 

Підсумки курсового проектування обговорюються на 

засіданнях циклової комісії з метою подальшого удосконалення 

роботи в плані організаційно-методичного керівництва підготовки 

студентами курсових робіт (проектів). 



11 

Додаток 1 

Приклад завдання (стор.1) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

Дисципліна          

Спеціальність         

Курс       Група      Семестр   

 

ЗАВДАННЯ 

на курсовий проект студента 

____________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові ) 

 

Тема проекту:          

           

Вихідні дані до проекту         

           

           

Зміст пояснювальної записки: 

 

ВСТУП 

1 ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1.1     

1.2     

1.3     

1.4     

2 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 

2.1     

2.2     

ВИСНОВОК 

ЛІТЕРАТУРА 

ДОДАТКИ 

 
Дата видачі завдання  «_____»_________20___р. 

Дата закінчення роботи «_____»_________20___р. 

Голова циклової комісії ___________   (_____________) 
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Додаток 1 

Приклад завдання (стор.2) 

 

Календарний план 

№

з/п 

Назва етапів курсового 

проекту (роботи) 

Термін 

виконання 

етапів проекту 

(роботи) 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Керівник ___________________  ________________________  
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

Студент ____________________  
(підпис) 
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Додаток 2 

Титульний лист до курсового проекту 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
 

 

 
Циклова комісія комп’ютерних дисциплін 

 

 

 
 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 
 

з дисципліни «Мікропроцесорні системи» 

на тему «Електронний ехолот» 

 

Студента _ІІІ_курсу __КС-171___групи 
Спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

 

Наумова А.О. 
(прізвище та ініціали) 

 
Керівник   Міхайлов В.Г.    

  викладач вищої категорії   
(посада, категорія, прізвище та ініціали викладача) 

 

Оцінка_________________________________ 

 
Члени комісії: 

___________         
          (підпис)                                 (прізвище та ініціали) 

___________         
          (підпис)                                 (прізвище та ініціали) 

___________         
          (підпис)                                 (прізвище та ініціали) 

 

 

м. Олександрія  
2018 р. 
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Додаток 3 

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 
 

          
(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

Дисципліна          

Курс    ІІІ      група      КС-171  
 

Тема курсового проекту        

          

          

Коротка характеристика курсового проекту: 
Відповідність змісту проекту темі та завданню 

Оптимально    Достатньо    Недостатньо    

Відповідність вступу всім необхідним елементам 
(актуальність, мета, задачі, об’єкт, предмет) 

Оптимально    Достатньо    Недостатньо    

Рівень проекту з джерелами і літературою 

Оптимально    Достатньо    Недостатньо    

Теоретичний рівень проекту 

Оптимально    Достатньо    Недостатньо    

Рівень аналізу об’єкту дослідження 

Оптимально    Достатньо    Недостатньо    

Відповідність висновку поставленим питанням у вступі 

Так    Ні        

Відповідність оформлення проекту відповідним вимогам 

Так    Ні        

Тема курсового проекту розкрита 

Оптимально    Достатньо    Недостатньо    
 

Позитивні сторони         

            

            
 

Недоліки          

            

            
 

Висновок про допуск курсового проекту до захисту    

            
 

Керівник курсового проекту       
     (підпис, прізвище, ініціали) 

 «_____» __________ 20___ р. 


