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ВСТУП 

 

Курсова робота є засобом перевірки не лише теоретичної і методичної 

підготовки майбутнього дизайнера, але і його вміння працювати з літературою, 

музейними збірками, колекціями, спостерігати і аналізувати науковий досвід. 

Крім того, різні форми організації науково-дослідної роботи студентів 

мають велике значення для створення у вищому навчальному закладі 

атмосфери творчості та залучення студентів до наукових досліджень, що 

сприяє активізації їх розумової діяльності, самовдосконаленню і самореалізації. 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, 

поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, та їх 

застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

Курсова робота – це досить складна форма самостійної, творчої роботи, 

тому у студентів часто виникає багато запитань стосовно вимог до змісту, 

структури, оформлення, процедури захисту таких досліджень. Крім того, у 

літературі, присвяченій правилам виконання і порядку захисту курсових, 

недостатньо висвітлені питання, пов’язані власне з мистецько-художніми 

дослідженнями. Тому виникла потребу у підготовці методичних рекомендацій з 

написання та захисту курсових робіт для студентів.  

Компетентності, яких набувають студенти внаслідок виконання 

курсової роботи 

К

од 

компе

тентно

сті 

Назва 

компетентності 

Результати навчання 

ІК   Здатність 

розв’язувати складні  

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

дизайну, або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

- Застосовувати набуті знання і 

розуміння предметної області та 

сфери професійної діяльності у 

практичних ситуаціях. 

- Визначати мету, завдання та етапи 

проектування. 

-  Розуміти і сумлінно виконувати 

свою частину роботи в команді; 
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застосування певних 

теорій і методів 

дизайну та 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов 

визначати пріоритети професійної 

діяльності. 

- Усвідомлювати відповідальність за 

якість виконуваних робіт, 

забезпечувати виконання завдання 

на високому професійному рівні. 

- Оцінювати об’єкт проектування, 

технологічні процеси в контексті 

проектного завдання, формувати 

художньо-проектну концепцію; 

- Створювати об’єкти дизайну 

засобами проектно-графічного 

моделювання. 

- Визначати функціональну та 

естетичну специфіку формотворчих 

засобів дизайну у комунікативному 

просторі. 

- Розробляти композиційне вирішення 

об’єктів дизайну у відповідних 

техніках і матеріалах. 

- Дотримуватися стандартів 

проектування та технологій 

виготовлення об’єктів дизайну і 

професійній діяльності. 

- Знати надбання національної та 

всесвітньої культурно-мистецької 

спадщини, розвивати екокультуру 

засобами дизайну. 

- Використовувати у професійній 

діяльності прояви української 

ментальності, історичної пам’яті, 

національної самоідентифкації та 

творчого самовираження; 

застосовувати історичний творчий 

досвід, а також успішні українські 

та зарубіжні художні практики. 

- Враховувати властивості 

матеріалів та конструктивних 

побудов, застосовувати новітні 

технології у професійній діяльності. 

- Застосовувати сучасне загальне та 

спеціалізоване програмне 

забезпечення у професійній 

діяльності. 

- Відображати морфологічні, 
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стильові та кольорофактурні 

властивості об’єктів дизайну. 

Розробляти та представляти 

результати роботи у професійному 

середовищі, розуміти етапи досягнення 

успіху в професійній кар’єрі, враховувати 

сучасні тенденції ринку праці, проводити 

дослідження ринку, обирати відповідну 

бізнес модель і розробляти бізнес план 

професійної діяльності у сфері дизайну. 

З

К  

Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел 

- Збирати та аналізувати інформацію 

для обґрунтування дизайнерського 

проекту, застосовувати теорію і 

методику дизайну, фахову термінологію 

(за проф.. спрямуванням), основи наукових 

досліджень. 
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РОЗДІЛ 1. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 

1.1. Загальні вказівки до курсової роботи 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, 

яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів. Основна мета 

виконання курсової роботи – глибоко й творчо вивчити одне з конкретних 

питань теорії і практики мистецтвознавчої галузі, оволодіти методами 

наукового дослідження. 

Тема курсової роботи повинна відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами. Студенту надається 

право вибирати тему курсової роботи із запропонованого кафедрою переліку 

або запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки. Тематика курсових 

робіт затверджується на засіданні спеціалізованої кафедри. Подальше її 

змінення або коригування можливе лише з дозволу наукового керівника при 

достатньому обґрунтуванні змін студентом. 

Кожну тему виконує, як правило, один студент.  

Незалежно від обраної теми, структура курсової роботи має бути такою: 

- титульний аркуш; 

- зміст; 

- перелік умовних позначень (при необхідності); 

- вступ; 

- основна частина (розділи, підрозділи, що розкривають теорію питання 

та досвід практичної роботи); 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки. 

Кожний структурний елемент повинен починатися з нової сторінки. 

Вимоги до структурних елементів: 

- титульний аркуш курсової роботи оформляється за встановленою 

формою (додаток 1); 
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- зміст повинен містити назви структурних елементів, заголовки (за їх 

наявності) із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок; 

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

подається (за необхідності) у вигляді окремого списку. Терміни, 

скорочення, символи, позначенні і таке інше, які повторюються не більше двох 

разів, до переліку не вносяться. А розшифровка таких, що внесені до переліку, 

наводиться у тексті при їх першому згадуванні. 

Вимоги до решти основної частини курсової роботи подані нижче. 

Курсова робота не може бути переказом написаного в літературі, або 

описом простого спостереження. Якість курсової роботи повинна бути такою, 

щоб після захисту цієї роботи, усі бажаючі мали змогу використати її 

результати, як певний методичний посібник. 

Курсова робота повинна відповідати таким основним вимогам: 

- актуальність теми, відповідність її сучасному науковому стану, 

практичним завданням відповідної сфери. Актуальність у перекладі з 

латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми; 

- достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент має 

достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми 

курсової роботи, включити тільки об'єктивні факти і реальні практичні 

приклади; 

- дослідницький характер. У курсовій роботі мають міститись елементи 

дослідження: вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (критичний 

аналіз монографічних та періодичних видань) вітчизняних і зарубіжних авторів; 

формування власної точки зору на проблему, що розглядається; систематизація 

та аналіз різних думок і підходів; 

- чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та 

аналіз проведеного емпіричного дослідження; 

- новизна результатів, науково-теоретична цінність дослідження; 

- чітка логіка викладу, правильність мовностилістичного оформлення; 
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- правильність та обґрунтованість висновків та практичних 

рекомендацій. 

 

1.2. Підготовчий етап 

Зміст та деталі курсової роботи завжди потрібно узгоджувати з науковим 

керівником. 

Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності: вибір теми – 

з’ясування об’єкта і предмета – визначення мети і завдань дослідження – 

виявлення і відбір літератури з теми, її вивчення – складання попереднього 

плану – виклад теорії, вивчення досвіду роботи – виклад методики і 

оформлення практичної частини (емпіричне дослідження) – написання вступу – 

формулювання висновків і рекомендацій – оформлення списку використаних 

джерел та додатків. Потім здійснюється літературне й технічне оформлення 

роботи, її рецензування, підготовка до захисту і захист курсової роботи. 

Виконання курсової роботи організовується відповідно до графіка, 

затвердженого кафедрою та деканатом. За кожний етап роботи студент звітує 

науковому керівникові. 

Враховуючи поради наукового керівника, студент самостійно відшукує 

додаткову літературу й складає бібліографію за різними джерелами: каталогами 

книг і журнальних статей, бібліографічними довідниками, за списками 

літератури, поданими в науковій та навчальній літературі. 

Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер 

цілісного й завершеного самостійного дослідження. Традиційно курсова робота 

має описово-розрахунковий характер і складається зі вступу, основної частини 

й висновків. 

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається 

характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета 

курсової роботи й завдання, вказується предмет та об'єкт дослідження. У вступі 

варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та 
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зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми. 

Рекомендований обсяг вступу – 2-3 сторінки. 

Основна частина роботи поділяється на 2-3 розділи і містить теоретичну 

і практичну частини. Перший розділ, як правило, присвячується теоретико-

методологічним аспектам досліджуваної теми та аналізу стану об'єкту 

дослідження. У першому розділі окреслюються основні етапи наукової думки 

за розв’язуваною проблемою (завданням). 

Стисло, критично висловлюючи роботи попередників, студенту варто 

окреслити основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. 

Критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен вирізнити ті 

питання, що залишилися невирішеними і, отже, визначити своє місце у 

розв’язанні проблеми (завдання). Загальний обсяг огляду літератури не повинен 

перевищувати 20% обсягу основної частини курсової роботи (6-7 сторінок). 

У другому розділі обґрунтовується вибір напряму досліджень, 

викладається загальна методика проведення курсового дослідження, наводяться 

методи вирішення задач та їх порівняльні оцінки. Описуються основні 

тенденції. Закономірності, гіпотези, що розглядаються, 10-15 ст.  

У третьому розділі описується хід історичних досліджень. Студент 

повинен дати оцінку достовірності одержаних результатів, запропонувати 

рекомендації та пропозиції щодо вирішення досліджуваної проблеми, 10-15 ст.  

Усі ці розділи повинні бути логічно пов'язані між собою. Теоретичні 

положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів 

або статистичної інформації. 

Висновки й рекомендації базуються на результатах аналізу. Рекомендації 

можуть торкатись також теоретико-методологічних основ. У висновках 

відображено, якою мірою вирішено завдання й досягнуто мети, сформульованої 

у вступі. Обсяг висновків – 2 сторінки. 

Кожен розділ чи підрозділ повинен виконуватися за такою схемою: 

короткий вступ, факти та їх опис, проведення дослідження на основі обраного 

наукового методологічного апарату, проведення підсумків. Висновки повинні 
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нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як 

результату проведеного дослідження. 

Невід'ємною частиною курсової роботи є список літератури, який включає 

перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи. 

Підготовка курсової роботи охоплює кілька етапів. 

Підготовчий етап починається з вибору теми курсової роботи, її 

осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, 

студент вибирає ту яка найповніше відповідає його навчально-виробничим 

інтересам та схильностям. Перевага надається темі, при розробці якої студент 

може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Разом із керівником 

слід визначити межі розкриття теми, зміст та методику спостережень; обсяг, 

методику та базу для виконання експериментального дослідження. 

Правильна та логічна структура курсової роботи - це запорука успіху 

розкриття теми. 

Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї 

роботи над дослідженням. 

Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою для 

складання плану курсової роботи. План включає: вступ; 3-4 взаємопов'язані і 

логічно побудовані питання, що дозволяють розкрити тему; висновки. 

Самостійно складений студентом план обговорюються з науковим керівником, 

у разі необхідності коригується й після цього затверджується. Потім 

визначається послідовність втілення питань в роботі, враховуючи, що: 

1) першими у курсовій роботі повинні бути викладені загальні питання, які 

є вступом до змісту роботи; 

2) наступні питання, які розкривають основний зміст теми, повинні 

розміщуватися у строгій послідовності відповідно до логіки та хронології 

розвитку проблеми; 

3) останнє питання плану – висновки, де автор курсової роботи повинен 

узагальнити її зміст. 
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Якщо це необхідно, до окремих питань плану курсової роботи повинні 

включатися підпитання та додаткові матеріали. 

При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження слід зважати на те, 

що між ними і темою курсової роботи є системні логічні зв'язки. Об'єктом 

дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики 

науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації; це процес 

або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження.  

Предмет дослідження — це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які 

підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, 

визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет 

дослідження є вужчим та конкретнішим, ніж об'єкт. Предмет дослідження 

міститься в межах об’єкта. 

Потрібно знати, що об'єкт дослідження – це частина об'єктивної 

реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної і теоретичної 

діяльності людини як соціальної істоти (суб'єкта). Предмет дослідження є 

таким його елементом, який включає сукупність властивостей і відношень 

об'єкта, опосередкованих людиною (суб'єктом) у процесі дослідження з певною 

метою в конкретних умовах. Об’єкт і предмет дослідження як категорії 

наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Предмет 

дослідження змістовно визначає тему (мету) курсової роботи. 

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету 

роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація 

виконання, стиль викладу. Мета курсової роботи повинна бути сформульована 

таким чином, щоб указувати на об’єкт і предмет дослідження. 

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній 

основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, 

підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань. 

Приклади формулювання мети курсової роботи: 

• «Мета роботи – дослідити історичні умови, надати визначення 

стилістичним особливостям»; 
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• «Основна мета курсової роботи – проаналізувати особливості історичних 

епох, стилів, напрямку у мистецтвознавстві»; 

• «Мета курсової роботи – вивчити стилістичні особливості». 

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 

основну мету роботи. 

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання 

дослідження, які можуть включати такі складові: 

• вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми 

дослідження (наприклад, визначення історичної епохи, стилістичні 

особливості); 

• вивчення ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, 

принципів та умов використання тощо; 

• експериментальне вивчення практики вирішення даної проблеми, 

виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових 

особливостей передового досвіду; 

таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані в 

спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень 

наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження; 

• обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної 

проблеми; 

• розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання 

результатів дослідження у практиці роботи психологів. 

Для досягнення мети курсової роботи достатньо 3-4 завдання. 

Після завдань перераховують використані наукові методи та змістовно 

визначають, що саме досліджувалося кожним методом. Вибір методів 

дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і 

висновків.  
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У початковий період роботи над темою найзручнішою є підбір та 

розстановка літератури за основними питаннями, що розкривають зміст теми 

курсової роботи: Вступ, Розділ (його назва), Висновки тощо. Це дає можливість 

своєчасно звернути увагу на недостатню кількість матеріалу з того чи іншого 

питання. 

 

1.3. Написання тексту курсової роботи 

Після вивчення літературних та інших джерел, консультацій з науковим 

керівником, емпіричного дослідження в автора курсової роботи накопичується 

достатній матеріал, на ґрунті якого він повинен написати курсову роботу. 

Курсова робота є творчим рукописом студента, в якому послідовно 

викладається матеріал теми з необхідними доведеннями та ілюстраціями. Текст 

роботи треба виконувати грамотно як стилістично, так і з дотриманням норм 

орфографії та пунктуації. Скорочення слів та назв повинні відповідати 

загальноприйнятим правилам. 

Даний етап починається з вивчення та конспектування літератури з 

теми курсової роботи. Самостійний пошук літературних джерел здійснюється 

за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного), 

реферативних журналів, бібліографічних довідників. Особливу увагу слід 

звернути на періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні 

результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати джерела сучасної 

зарубіжної літератури. Методика вивчення літератури, як основа наукового 

дослідження в курсовій роботі, залежить від характеру й індивідуальних 

особливостей студента - загальноосвітнього рівня й спеціальної підготовки, 

ерудиції та особливостей пам'яті, звичок і працездатності. Разом з цим є 

доцільним дотримання загальних правил опрацювання літератури. 

Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається 

в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Спочатку потрібно 

ознайомитись з основною літературою (підручниками, теоретичними статтями), 

а потім - прикладною (експедиційними матеріалами, статтями про конкретні 
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дослідження тощо). Вивчення складних джерел (монографій) слід починати 

лише після опрацювання простіших (підручників). 

Починати ознайомлення з виданням треба з титульного аркуша, 

з'ясувавши, де, ким, коли воно було видано. Треба переглянути зміст, який 

розкриває структуру видання, наповнення його розділів, звернутися до 

передмови, де розкрито призначення видання, завдання, поставлені в ньому 

автором. 

Читаючи видання, треба уважно стежити за авторською думкою, вміти 

відрізняти головні положення від доказів й ілюстративного матеріалу. Часто 

статті з наукових збірок складні для сприйняття, тому слід їх читати кілька 

разів, намагаючись виділити головну ідею та аргументи, якими автор її 

доводить. З'ясовуючи це, треба виписати всі необхідні цитати, цифри, факти, 

умови, аргументи, якими оперує автор, доводячи основну ідею статті. 

В курсовій роботі використовуються цитати з літературних джерел. Вони 

повинні підтверджувати думку автора курсової роботи авторитетним 

висловлюванням вченого або текстом офіційного документа. Виписувати 

цитати треба на одну сторону окремих аркушів паперу стандартного розміру, 

що допомагає краще орієнтуватися в накопиченому матеріалі, систематизувати 

його за темами і проблемами. Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати 

тему курсової роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми 

дослідження. Цитати беруть у лапки, записують їх точно за оригіналом й 

обов’язково подають вказівку або посилання на джерело (з позначенням 

сторінок), звідки взято цитату. Текст цитати може бути використаний у тому 

розумінні, в якому він поданий в оригіналі (джерелі). Застосування так званих 

розлапкованих цитат, коли думки іншого автора видаються за особисті, 

розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики, 

кваліфікується як плагіат. 

Однак це не означає, що студент зовсім не повинен опиратися на праці 

інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він 
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використовував, тим вищою є теоретична та практична цінність його 

дослідження. 

Після конспектування матеріалу слід перечитати його знову, щоб склалося 

цілісне уявлення про предмет вивчення. Щоб зібрати матеріал з одного питання 

разом, можна розрізати ті конспекти, де розглянуто кілька питань з теми 

дослідження. 

На якість курсової роботи суттєво впливає вміле використання 

практичного матеріалу.  

Формування тексту курсової роботи відбувається шляхом систематизації 

й обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану. До тексту вносяться 

тільки старанно підібрані й цілеспрямовано проаналізовані матеріали. На цьому 

ж етапі виконуються обчислення, обґрунтовуються пропозиції, формулюються 

висновки, підбирається ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, таблиці). У 

процесі роботи визначається необхідність доповнення додатковими 

матеріалами. Одержаний чорновий варіант курсової роботи доповнюється, 

уточнюються деякі положення, остаточно формулюються всі висновки й 

пропозиції. 

Готуючись до викладення тексту курсової роботи, доцільно ще раз 

уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита. 

Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до 

змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів. Кожний розділ висвітлює 

самостійне питання, а підрозділ - окрему частину цього питання. 

Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи 

працювати над розділом, треба визначити його головну ідею, а також тези 

кожного підрозділу. Тези слід підтверджувати фактами, думками різних 

авторів, результатами анкетування та експерименту, аналізом конкретного 

практичного досвіду. Треба уникати безсистемного викладення фактів без 

достатнього їх осмислення та узагальнення. 

Думки мають бути пов'язані між собою логічно, увесь текст 

підпорядкований одній головній ідеї. 



17 
 

Оперативно і в повному обсязі зібрати практичний матеріал, узагальнити 

його та систематизувати допоможе оволодіння студентом основними 

методами дослідження: спостереженням, експериментом, бесідою, 

анкетуванням, інтерв'ю, методом порівняльного аналізу та ін. Найкращих 

результатів можна досягти при комплексному використанні цих методів, проте 

слід мати на увазі, що залежно від особливостей теми дослідження, специфіки 

предмета і конкретних умов окремі методи можуть набути переважного 

значення. 

Накопичуючи та систематизуючи факти, треба вміти визначити їх 

достовірність і типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової характеристики, 

аналізу, порівняння. Аналіз зібраних матеріалів слід проводити у сукупності, з 

урахуванням усіх сторін відповідної сфери діяльності. Порівняльний аналіз 

допомагає виділити головне, типове в питаннях, що розглядаються, простежити 

зміни, що сталися протягом останніх років, виявити закономірності, 

проаналізувати причини труднощів у їх функціонуванні, визначити тенденції та 

перспективи подальшого розвитку. 

Таким чином, широке використання відомих у науці методів накопичення, 

вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду в цілому дасть змогу 

виконати основне завдання курсового дослідження: поєднати різні роз'єднані 

знання в цілісну систему, вивести певні закономірності, визначити подальші 

тенденції розвитку теорії та практики відповідної сфери діяльності. 

На завершальному етапі передбачається написання студентом вступу та 

висновків до курсової роботи, оформлення списку літератури та додатків, 

редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового 

керівника, підготовка роботи до захисту. 

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової 

роботи. У вступі подається загальна характеристика курсової роботи в такій 

послідовності: 

- актуальність дослідження; 

- мета і задачі дослідження; 
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- об’єкт і предмет дослідження; 

- методи дослідження; 

- структура курсової роботи. 

Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він має 

зазначити про це у вступі. Обов'язковою частиною вступу є огляд літератури з 

теми дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи (10-15 

джерел). Огляд має бути систематизованим аналізом теоретичної, методичної й 

практичної новизни, значущості, переваг та недоліків розглядуваних робіт, які 

доцільно згрупувати таким чином: роботи, що висвітлюють історію розвитку 

проблеми, теоретичні роботи, які повністю присвячені темі, потім ті, що 

розкривають тему частково. В огляді не слід наводити повний бібліографічний 

опис публікацій, що аналізуються, достатньо назвати автора й назву, а поруч у 

дужках проставити порядковий номер бібліографічного запису цієї роботи в 

списку літератури. 

Закінчити огляд треба коротким висновком про ступінь висвітленості в 

літературі основних аспектів теми. 

Логічним завершенням курсової роботи є висновки. Головна їх мета – 

підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих 

лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони 

відповідали поставленим завданням. У висновках слід зазначити не тільки те 

позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та 

проблеми, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення. Один висновок не 

повинен суперечити іншому, а підкріплювати його. Якщо висновки не будуть 

пов'язані між собою, текст втратить свою єдність. Один доказ має випливати з 

іншого. 

Основна вимога до заключної частини – не повторювати змісту вступу, 

основної частини роботи і висновків, зроблених у розділах. 

Список використаної літератури складається на основі робочої 

картотеки і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості 

досліджуваної теми, його професійним обличчям, свідчить про рівень 
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володіння навичками роботи з науковою літературою, має містити 

бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над 

темою. 

Укладаючи його, слід додержуватися вимог державного стандарту 

(додаток 2). Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, 

літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв праць, 

спочатку видання українською мовою, потім – іноземними. 

Бібліографічні записи повинні мати порядкову нумерацію. У тексті роботи 

слід давати у дужках посилання на номери списку. Якщо необхідно вказати 

номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання. 

Обсяг курсової роботи має бути в межах 30-40 сторінок комп'ютерного 

тексту, без урахування додатків і списку літератури. 

Літературне оформлення курсової роботи є важливим елементом її 

виконання і одним із багатьох чинників, на які зважає комісія при оцінюванні 

під час захисту. Передусім звертається увага на змістовний аспект викладу 

матеріалу (логічність і послідовність, повнота і репрезентативність, тобто 

широта використання наукових джерел, загальна грамотність та відповідність 

стандартам і прийнятим правилам), а також на текст роботи, список літератури 

і додатки, на зовнішнє оформлення титульного аркуша. Текст курсової роботи 

повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове 

дослідження. 

Курсову роботу рекомендується виконувати спочатку в чорновому 

варіанті. Це дозволяє вносити до тексту необхідні зміни і доповнення як з 

ініціативи самого автора, так і згідно з зауваженнями керівника. 

Перш, ніж представляти чернетку керівникові, треба ще раз переглянути, 

чи логічно викладено матеріал, чи є зв'язок між параграфами та главами, чи 

весь текст – науково, послідовно, логічно працює на головну ідею курсової 

роботи. Такий уявний структурний аналіз роботи допоможе краще побачити 

нелогічність в її структурі та змісті. 
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Оформляючи текст роботи, треба знайти час для повторного перегляду 

першоджерел. 

Це допоможе побачити все цінне, що було пропущено на початку вивчення 

теми, наштовхне на цікаві думки, поглибить розуміння проблеми. 

 

1.4. Оформлення курсової роботи 

Вимоги до набору тексту. Роботу друкують на комп'ютері з однієї 

сторони аркуша 

білого паперу формату А4 (210х297 мм), дотримуючись таких вимог: 

Шрифт – Times New Roman 

Розмір – 14 

Відстань між рядками – 1,5 інтервалу 

Верхнє, нижнє поле – 20 мм 

Ліве поле – 3,5 мм 

Праве поле – 15 мм 

Розташування – книжне 

Забороняється виділяти жирним чи курсивом назви таблиць та ілюстрацій. 

Щільність тексту робіт має бути однаковою. 

Друкарські помилки, описки, які виявилися після написання курсової 

роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням коректором і 

нанесенням правильного тексту. Допускається наявність не більше двох 

виправлень на одній сторінці. 

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та 

підрозділи. 

Розділи обов'язково пишуться з нової сторінки. Заголовки структурних 

частин курсової роботи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ”, 

„СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, „ДОДАТКИ” друкуються 

великими літерами з вирівнюванням по центру і виділенням жирним шрифтом. 
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Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (окрім першої 

великої) з абзацу, крапку в кінні заголовку не ставлять. Відстань між 

заголовком та текстом має становити 2 інтервали. 

Не допускається розміщення назви розділу чи підрозділу в нижній частині 

сторінки, якщо далі подається лише рядок тексту. 

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому 

куті без крапки. Титульний аркуш вважається за першу сторінку, але нумерація 

на ньому не проставляється. Наступні сторінки нумерують, починаючи з 

третьої сторінки. 

Такі структурні частини курсової роботи як зміст, вступ, висновки, список 

використаної літератури, додатки не мають порядкового номеру. 

Номер розділу позначають арабською цифрою після слова „РОЗДІЛ” без 

крапки, а після цього з нового рядка друкують назву розділу. 

Підрозділи нумеруються в межах розділу: “2.3.”, тобто третій підрозділ 

другого розділу, причому крапка проставляється і між цифрами і після 

останньої, а далі в тому ж рядку подається назва підрозділу. 

Курсові роботи можуть містити ілюстрації, таблиці. 

Ілюструють курсові роботи, виходячи з певного загального задуму, за 

ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути 

ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти 

невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна 

ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Назви ілюстрацій 

розміщують після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють 

пояснювальними даними (підрисунковий підпис), наприклад – Рис. 1, Ііл.. 1. 

Підпис під ілюстрацією звичайно має три основні елементи: 

– найменування графічного сюжету позначається скороченим словом 

Рис.1 або Іл.1 

– порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера 

арабськими цифрами; 
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– тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного. 

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсовій роботі є: рисунок, 

схема, фотографія. Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як 

самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому 

місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати 

на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках (рис. 3.1 або 

іл..1). Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення.  

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово „Таблиця” розміщують у 

правому верхньому куті з зазначенням її номера. Номер таблиці повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться 

крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). 

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „таблиця” і 

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

частинами пишуть слова „Продовження таблиці” і вказують її номер. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо 

вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з 

порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її 

сторінках. 
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Тематики курсової роботи 

 

1. Наскальний живопис первісного мистецтва. 

2. Мистецтво Стародавнього Єгипту. 

3. Мистецтво Сходу. 

4. Мистецтво Месопотамії. 

5. Мистецтво стародавньої Греції. 

6. Мистецтво стародавнього Риму. 

7. Еліністичне мистецтво. 

8. Характерні риси мистецтва Сходу. 

9. Оригінальність арабського мистецтва. 

10. Специфіка візантійського мистецтва. 

11. Характерні риси давньоруського мистецтва. 

12. Давньорурська архітектура. 

13. Філософська платформа романського стилю. 

14. Романське мистецтво. 

15. Готичний стиль. Готична архітектура. Особливості готичних 

храмів. 

16. Мистецтво середньовічної Європи. 

17. Проторенесанс. 

18. Гуманістичний ідеал в епоху Відродження. Поезія, музика, театр. 

19. Живопис періоду Відродження. 

20. Скульптура епохи Відродження. 

21. Італійські художники епохи Відродження. 

22. Особливості мистецтва Відродження в Нідерландах. 

23. Відродження в Німеччині. 

24. Особливості Відродження у Франції. 

25. Духовна криза пізнього Відродження. Маньєризм у мистецтві. 

26. Особливості українського ренесансу. Українська ренесансна 

архітектура. 
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27. Італійське барокко. 

28. Особливості барокко Голландії. 

29. Барокко Іспанії. 

30. Особливості барокко Франції. 

31. Особливості козацького барокко. Жовківська школа. 

32. Архітектура барокко. 

33. Живопис барокко. 

34. Барочна скульптура. 

35. Європейська гравюра ХVІІ – ХVІІІ ст. 

36. Українське барокко. 

37. Особливості романтизму. 

38. Класицизм та його риси. 

39. Архітектура класицизму в Росії й Україні. 

40. Українська сецесія. 

41. Мистецтво ХІХ ст. у Європі. 

42. Мистецтво ХІХ ст в Україні. 

43. Скульптура кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Підготовка та організація захисту курсової роботи 

Захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка, затвердженого 

кафедрою, у присутності комісії у складі керівника та двох-трьох членів 

кафедри. 

Захист курсової роботи має на меті перевірку самостійності виконання 

роботи, тобто, наскільки глибоко студент розуміє матеріал теми, чи правильно 

обґрунтовує рекомендації та висновки, подані в роботі. 

Процедура захисту включає: 

• доповідь студента про зміст роботи; 

• запитання до автора; 

• оголошення відгуку наукового керівника або його виступ; 

• відповіді студента на запитання членів комісії із захисту та осіб, 

присутніх на захисті; 

• заключне слово студента; 

• рішення комісії про оцінку роботи. 

Вступне слово слід підготувати заздалегідь у формі виступу, в якому 

доцільно висвітлити такі важливі питання: обґрунтування актуальності теми 

дослідження; мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження; що вдалося 

встановити, виявити, довести; якими методами це досягнуто; елементи новизни 

у теоретичних положеннях та в практичних рекомендаціях; з якими 

труднощами довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення не 

знайшли підтвердження. У виступі мають міститися також відповіді на основні 

зауваження наукового керівника. Доповідь студента не повинна перевищувати 

за часом 5-10 хвилин. 

Для кращого сприймання присутніми матеріалу бажано підготувати 

презентацію, в яку включити власні таблиці, діаграми, графіки та використати 

мультимедіа. 
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Кращі роботи можна рекомендувати на конкурси студентських робіт, а 

також до друку в студентських збірниках. Курсові роботи подаються на 

конкурси, коли вони містять розробки, проведені студентами в процесі 

навчання, і отримані в них результати опубліковані, впроваджені в практику 

або в навчальний процес. При цьому учасниками конкурсу можуть бути 

студенти поточного навчального року або ті, хто закінчив ВНЗ у поточному 

навчальному році. 

Якщо курсову роботу оцінено незадовільно, то студент другий раз виконує 

роботу за даною темою. 

Оцінює курсову роботу науковий керівник та комісія. Остаточне рішення 

щодо оцінювання роботи приймає комісія. 

 

2.2. Загальні критерії оцінювання курсової роботи 

Оцінювання курсової роботи здійснюється за чотирьохбальною 

шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій 

формі й оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за 

ЄКТС 

 

Шкала в 

балах 

Національна 

шкала 

Шкала 

ЄКТС 
90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 
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