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1. ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Успішне виконання курсової роботи залежить значною мірою від техніки 

письмового викладу студентом результатів власного дослідження, тому автор 

повинен глибоко продумати план, композицію викладу матеріалу, а також 

ознайомитися із вимогами щодо змісту і технічного оформлення курсових 

робіт. 

 

1.1. Структура й зміст роботи 

 

Курсова робота повинна містити:  

–  титульний аркуш,  

– зміст,  

– перелік умовних позначень (за необхідності),  

– вступ,  

– основну частину,  

– висновки,  

– список використаних джерел,  

– додатки (за необхідності). 

  

Вимоги до змісту 

 1.1.1. Титульний аркуш (Додаток 1)  

Титульний аркуш курсової роботи містить назву міністерства, 

найменування наукової організації або закладу вищої освіти, а також кафедри, 

на якій виконувалась робота, повну назву теми курсової роботи, прізвище, ім'я 

та по батькові студента із зазначенням факультету, на якому він навчається та 

спеціальності, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового 

керівника, місто і рік (зразок див. у Додатку 1).  

1.1.2. Зміст (Додаток 2)  

Зміст подають на початку роботи. У ньому зазначаються назви та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають 

заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 

додатків, списку використаної літератури тощо.  

1.1.3. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за 

необхідності)  

Якщо у роботі вжита специфічна термінологія, а також використано 

маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік 

може бути поданий у роботі окремим списком, який розміщують перед 

вступом.  

Перелік треба подавати двома колонками, у яких зліва за абеткою 

наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку.  

Якщо ж спеціальні терміни, скорочення, символи і т. ін. повторюються 

менше трьох разів, перелік не складають, а їх повну назву наводять у тексті при 

першому згадуванні.  
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1.1.4. Вступ  

Розкриває сутність і стан вивчення наукової проблеми та її значущість, 

підстави для розробки теми, обґрунтування необхідності дослідження, далі 

подають загальну характеристику роботи у такій послідовності:  

Актуальнicть теми  

Характеризуючи стан проблеми (на основі критичного аналізу літератури, 

вивчення практики її розв'язання), визначають актуальність теми курсової 

роботи, також, щоб занадто не розширювати обсяг вступу, в ньому 

зосереджується увага передовсім на основних питаннях; повний огляд 

літератури і характеристику стану вивчення досліджуваної проблеми зазвичай 

включають у перший розділ.  

Об 'єкт, предмет дослідження  

Об'єктом дослідження є професійна діяльність учителів фізичної 

культури, у якій функціонують ті факти, що є предметом дослідження.  

Предметом дослідження у курсових роботах, можуть бути функції 

процеси тощо.  

Мета і завдання  

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно виконати для її 

досягнення.  

Методи і прийоми дослідження  

У курсових роботах найчастіше використовують описовий, структурно-

семантичний та семантико-стилістичний методи, а також прийоми 

контекстуального, компонентного, статистичного (кількісного) аналізу, 

зіставлення, класифікації та систематизації.  

 

1.1.5. Основна частина  

Основна частина курсової роботи складається із розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають із нової сторінки. Основному 

тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом 

обраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень.                 

У кінці кожного розділу формулюють короткі висновки, що дає змогу 

вивільнити загальні висновки від зайвих подробиць.  

У першому розділі курсової роботи викладаються теоретичні основи і 

коротка історія поставленої проблеми. Студент шляхом огляду літератури 

окреслює основні етапи становлення й висвітлення питань дослідження, 

визначає своє місце у їх розв'язанні, виявляючи ті запити, які залишилися 

нез'ясованими.  

У наступних розділах із вичерпною повнотою викладають результати 

власних досліджень автора із виділенням того нового, що він вносить у 

розробку проблеми.  

 

1.1.6. Висновки  

У цій частині роботи викладають найбільш важливі результати, одержані 

під час самостійного дослідження.  
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1.1.7. Список використаних джерел  

Список використаної літератури, який наводиться у роботі, свідчить про 

обсяг опрацьованих автором курсової наукових джерел, рівень вивчення ним 

досліджуваної проблеми та навички роботи із методичною та управлінською 

літературою. Усі використані джерела нумеруються і розміщуються у списку в 

певній послідовності (більш детально про це йтиметься далі).  

 

1.1.8. Додатки  

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприймання роботи:  

– таблиці допоміжних цифрових даних;  

– ілюстрації допоміжного характеру;  

– картки;  

– списки слів чи конструкцій, що вивчаються в роботі тощо.  

 

1.2. Правила технічного оформлення курсової роботи 

 

1.2.1. Загальні вимоги  

Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні 

аркуша білого паперу формату А4 (210Ч297 мм) через два міжрядкових 

інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Обсяг її повинен становити 30 

рукописних сторінок.  

Усі сторінки мають бути зброшуровані й переплетені або ж прошнуровані 

і вкладені у папку.  

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий 

- не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній та нижній - не менше 20 

мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору.  

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти, 

підпункти.  

Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами 

симетрично до тексту або пишуть маленькими (крім першої великої) і 

підкреслюють. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім 

першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. 

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу.  

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту й підпункту) та 

текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.  

Кожну з указаних структурних частин роботи треба починати із нової 

сторінки.  
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1.2.2. Нумерація  

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 

таблиць тощо подають арабськими цифрами без знака №.  

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок курсової. На титульному аркуші номер сторінки 

не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють вгорі посередині 

сторінки або ж у правому верхньому куті.  

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.  

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу скла-

дається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять 

крапку. У кінці номера підрозділу також ставиться крапка, потім у тому ж 

рядку йде заголовок підрозділу, наприклад:  

 

РОЗДІЛ 2 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ЗАКЛАДАХ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Характеристика процесу формування координаційних здібностей 

учнів початкових класів 

 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. У кінці номера також повинна бути крапка, наприклад: "1.3.2." 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде 

заголовок пункту.  

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як і пункти.  

Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки, карти тощо) і таблиці необхідно 

подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках 

курсової, включають до загальної нумерації сторінок.  

Примітки до тексту і таблиць, у яких подають довідкові і пояснювальні 

дані, нумерують послідовно у межах відповідної сторінки.  

Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова 

"Примітки"ставлять двокрапку, наприклад:  

Примітка:  

1. …  

2 . …  

Якщо є одна примітка, то її не нумерують після слова "Примітка" 
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ставлять крапку.  

 

1.2.3. Ілюстрації  

 

Кожна ілюстрація, яка подається безпосередньо у роботі чи додатках до 

неї, повинна мати точну і коротку назву, що вказується після номера ілюстрації. 

В окремих випадках ілюстрації доповнюють необхідними поясненнями.  

 

1.2.4. Таблиці  

 

Цифровий матеріал зазвичай повинен оформлятися у вигляді таблиць. Усі 

таблиці у роботі треба оформляти однотипно.  

Приклад побудови таблиці:  
Таблиця (номер). 

 Назва таблиці 

 
 

Головка 

 

     Заголовки граф 

      Підзаголовки 

граф 

       

      Рядки 

       

       

     Боковик                     Графи (колонки) 

           (заголовки рядків) 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею. Назву 

і слово "Таблиця" починають із великої літери.  

Заголовки граф повинні починатися також із великої літери, підзаголовки 

– із маленької, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, 

якщо є самостійними.  

Запис цифр у таблицях виконується за такими правилами:  

а) у кожній із граф класи чисел повинні знаходитися один під іншим,  

б) частини цілого повинні виражатися десятковими дробами,  

в) в одній і тій же графі усі числові величини повинні мати однакову 

кількість десяткових знаків ( на місці відсутніх значущих цифр ставляться нулі, 

наприклад: "5,38", "4,80" і под.),  

г) якщо цифрові або інші дані у якому-небудь рядку таблиці не подають, 

то в ньому ставлять прочерк.  

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Якщо 

вона складається із великої кількості рядків, то її можна переносити на інший 

аркуш. При перенесенні назву вміщують тільки над їі першою частиною.  
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1.2.5. Посилання  

Під час написання курсової роботи студент повинен подавати посилання 

на наукові джерела, на ідеях, висновках яких ґрунтується дослідження, або на 

матеріали, окремі результати з яких наводяться у роботі. Якщо використовують 

відомості з монографій, оглядових статей тощо з великою кількістю сторінок, 

тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок джерела, на яке дано 

посилання.  

У тексті роботи посилання потрібно зазначати порядковим номером за 

переліком у списку використаної літератури. Цей номер, а також через кому 

номер сторінки, на якій знаходитися цитований матеріал, подається у 

квадратних дужках, наприклад [14, с. 48]. Якщо якась робота описується 

повністю, то у дужках зазначається тільки й порядковий номер, наприклад, " ... 

у працях [1; 4] ... ".  

Такий спосіб посилань дозволяє значно зекономити обсяг тексту роботи, 

оскільки відпадає необхідність виносок на сторінках, хоча допускається 

наводити посилання і у виносках. При цьому оформлення посилання на певне 

джерело має відповідати його бібліографічному опису за списком використаної 

літератури.  

 

1.2.6. Список використаних джерел  

У список включаються усі використані автором курсової роботи джерела 

незалежно від того, де вони надруковані: в окремому виданні, у збірнику, 

журналі, інтернет-ресурсах тощо, а також без уваги на те, чи є у тексті роботи 

посилання на праці, що були використані автором під час роботи над темою, чи 

таке цитування відсутнє.  

Джерела можна розміщувати у списку одним із таких способів: у порядку 

появи посилань (найбільш зручний для користування) і в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків. Якщо наводяться кілька праць одного 

автора, то їх треба подавати за хронологією.  

У списку використовується загальна нумерація використаних джерел, а 

не нумерація за розділами.  

Відомості про праці, які включені до списку, необхідно подавати згідно з 

вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв джерел. 

Приклад оформлення відомостей подано у Додатку 3.  

 

1.2.7. Додатки  

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних й сторінках, 

розміщуючи їх у порядку посилань у тексті.  

Кожен додаток повинен починатися із нової сторінки, обов'язково мати 

заголовок, розміщений симетрично до тексту і надрукований чи написаний 

угорі малими літерами із першої великої букви. Посередині рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої розміщують слово "Додаток" і 

його порядковий номер.  
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2. Захист курсової роботи 

2.1. Презентація 

 Основна мета презентації – підвищення сприйняття результатів захисту 

членами комісії та присутніми.  

При створенні презентації студенти повинні підготувати :  

- короткий анотований конспект курсової роботи (виступ); 

- допоміжні анімаційні ефекти для підвищення сприйняття викладеного 

матеріалу (5-7 слайдів). 

Презентація до курсової роботи виконується за допомогою програмного 

забезпечення МS POWERPOINT 2000.  
Зразок 

 

Південноукраїнський національний педагогічний університет  

ім. К.Д. Ушинського 

Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту та реабілітації  

«Експериментальна технологія формування координаційних здібностей учнів 

початкових класів в закладах загальної середньої освіти» 

 

Чернова Валентина Олександрівна 

 

Науковий керівник: Черненко Наталія  Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Одеса, 2020 

 

Актуальнicть теми  

 

Об 'єкт, предмет дослідження 

 

 

 

Мета курсової роботи:  

Завдання:  

 

Висновки:  
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Додаток 1 

Форма № Н-6.01 

Державний заклад  «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту та реабілітації 

Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін 

 

 
 

 

 
 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КУРСОВА  (ФАХОВА) РОБОТА 

на тему: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ 

КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В 

ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

 
                                                                                                Здобувачки 4 курсу денної форми навчання 

 першого бакалаврського рівня  вищої освіти 

                                                                                     зі спеціальності  014 Середня освіта 

                                                                                                    «Фізична культура»  

Комарової С.К. 

\                                                                                                       

                                                                                                        Керівник: доцент кафедри теорії і 

методики фізичної культури та спортивних дисциплін , 

к.пед.н., доц. 

Черненко Н.М.    

 
 

 

 

 

                                                                                            Національна шкала ________________     

 

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      

                                                                                                       ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                 ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

 

 

 

 

 

м. Одеса - 2020 рік 
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Додаток 2 

ЗМІСТ 

Вступ 4 

Розділ I. Науково-теоретичні засади формування координаційних 

здібностей  як наукова проблема 

 

1.1. Сутність поняття “координація”, “координаційні здібності” 7 

1.2. Мета, завдання і основні положення розвитку координаційних 

здібностей 

11 

1.3 Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку  

  

Розділ II. Технологія формування координаційних здібностей 

учнів початкових класів в закладах загальної середньої освіти  

 

2.1. Основи методики формування координаційних здібностей учнів 

початкових класів 

16 

2.2. Розробка алгоритму формування координаційних здібностей 

учнів початкових класів в закладах загальної середньої освіти 

22 

2.3. Рекомендації вчителям фізичної культури щодо формування 

координаційних здібностей учнів початкових класів 

26 

Висновки 30 

Список використаних джерел 32 

Додатки 34 

 
 
Примітка: сторінки у змісті вказано умовно 
 
Додаток 3  

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій 
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роботі згідно ДСТУ 2015  

 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія 

Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). 

Запоріжжя, 2017. 113 с. 

3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на 

еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 

4. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 

2017. 102 с. 

5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 

6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства: 

теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с. 

7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. 

Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 

8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : 

Талком, 2016. 340 с. 

Два автори 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : 

монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 

3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління 

освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 

4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2016. 102 с. 

5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 

6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною 

організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 

212 с. 

Три автори 

1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні 

системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 

312 с. 
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2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та 

правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 

с. 

3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани 

студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. 

Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 

4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки 

та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с. 

Чотири і 

більше авторів 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : 

станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. 

О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : 

навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с.  

4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. 

Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 

5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. 

Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2015. 84 с. 

Автор(и) та 

редактор(и)/ 

упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. 

наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : 

навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної 

власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 

Без автора 

1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991-

2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 

с. 

2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. 

Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 

3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за 

ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: 

С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 

5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. 

ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 
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6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 

7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних 

проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 

с. 

8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 

9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої 

освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-

6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с. 

10. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. пр. 

/ редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії 

НАН України, 2016. 306 с. 

11. Антологія української літературно-критичної думки першої половини 

ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904 с. 

Багатотомні 

видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : 

САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 

2. Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 

А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ 

им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 

3. Новицкий О. М.  Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 

А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; Мелитополь: НПУ 

им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1. 382 с. 

4. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. 

прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади 

правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. 

Ю. П. Битяк. 576 с. 

5. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 

2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 

законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. 

Київ, 2005. 20 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і 

роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. 

наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та 

конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... канд. 
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юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с. 

Дисертації 

1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї 

(кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / 

Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для 

дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-

мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 

3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-

економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. 

наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 

3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-

VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536. 

4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата 

оновлення: 28.09.2017. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18 (дата звернення: 15.11.2017). 

5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 

2017. № 4. С. 530–543. 

6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента 

України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. 

(№ 35). С. 10. 

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ 

Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник 

України. 2017. № 20. С. 136–141. 

8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : 

затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 

05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16. 

Архівні 

документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради 

Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та 

сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів 

громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71. 

2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної 

Республіки.ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 

3. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника 

НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

Патенти 

1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, 

G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. 

№ 13. 4 с. 

2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: 

пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, 

Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 

Препринти 

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 

визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. 

Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. 

(Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1). 

2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного 

повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL USA 

с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов. 

Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. НАН Украины, 

Нац. науч. центр«Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ2006-4). 

Стандарти 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 

збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. 

(Інформація та документація). 

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 

(ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 

4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 

2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. 

(Інформація та документація). 

Каталоги 

1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Донец. 

ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 

2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. 

б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. 

Харків, 1996. 64 с. 

3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-

упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. 
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музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с. 

Бібліографічні 

покажчики 

1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності : бібліогр. 

покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип. Н. М. Чала ; 

Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 60 с. 

2. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. Львів : Вид. 

центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Українська біобібліографія ; ч. 10). 

3. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 

незалежній Україні : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна та ін.; 

наук. ред. Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : 

Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя від 

дня заснування). 

4. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002) / 

ред. О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 с. 

5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні 

покажчики (1856-2013). Київ : Національна бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української біографістики ; 

вип. 3). 

Частина 

видання: книги 

1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и 

роль Конституционного Суда Украины в толковании международных 

договоров / М. А. Баймуратов. Михайло Баймуратов: право як буття 

вченого : зб. наук. пр. до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упоряд. та 

відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493. 

2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий 

аспект. Тридцать лет с экологическим правом : избранные труды. 

Харьков, 2013. С. 205–212. 

3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна 

деліктність. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

4. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у 

взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в 

Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в 

управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 

Частина 

видання: 

матеріалів 

конференцій 

(тези, доповіді) 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: 

порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати 

української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 

2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про 
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бюджет.Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : 

тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). 

Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 

3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных 

отношений. Формирование толерантного сознания в обществе : 

материалы VII междунар. антитеррорист. форума (Братислава,18 нояб. 

2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 

4. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб 

формування медіакультури читачів науково-популярних 

журналів.Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез 

доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. 

Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 

5. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії 

в старшій профільній школі. Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук : матеріали III 

регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. Запоріжжя, 

2014. С. 211–212. 

Частина 

видання: 

довідкового 

видання 

1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий енциклопедичний 

юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673. 

2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне право 

України : словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. 

Київ, 2014. С. 54–55. 

3. Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. С. 

699. 

Частина 

видання: 

продовжуваного 

видання 

1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві 

України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. Вісник 

Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 

2017. № 1. С. 36–46. 

2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного 

деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць 

типу Гріна. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-

математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 

3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання 

статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за 

допомогою матриць типу Гріна. Проблеми обчислювальної механіки і 

міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218. 

4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці 

Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. Вип. 115. 
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С. 200–206. 

Частина 

видання: 

періодичного 

видання 

(журналу, 

газети) 

1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини 

і громадянина та його гарантії. Часопис Київського університету права. 

2007. № 4. С. 88–92. 

2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного 

права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 

2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 

4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз 

вітчизняного і міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 

2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 

5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-

SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. Semiconductor 

Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–

108. 

Електронні 

ресурси 

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757

& (дата звернення: 15.11.2017). 

2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством 

України.Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–

118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 

3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в 

Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 

науки. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – 

URL:http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ 

VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 

4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової 

системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до 

ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. 

DOI:https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 

http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
https://doi.org/10.15407/scin12.06.006
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Додаток 5 

 Кожна завершена курсова робота рецензується. В рецензії потрібно 

аналізувати й оцінити:  

• актуальність теми; 

• вміння визначити основні питання і викласти матеріал в логічній 

послідовності й взаємозв’язку; 

• позитивні сторони та недоліки при висвітленні теми (глибина 

розкриття, повнота вивчення літературних джерел тощо); 

• самостійність, творчий підхід слухача до осмислення теоретичного і 

фактичного матеріалу; 

• вміння користуватись працями класиків вітчизняної і світової науки, 

нормативно-правовими актами, бібліографічним апаратом для 

ілюстрації своїх думок; 

• оформлення курсової роботи; 

• наявність висновків і пропозицій. 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання 

рецензента. Дата, підпис. 
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Орієнтована тематика курсових (фахових) робіт зі спеціальності 014 

Середня освіта (Фізична культура) 

1. Виховання рухових якостей у школярів молодших класів із застосуванням 

рухових ігор.  

2. Загальна витривалість і методика її виховання.  

3. Засоби й методи виховання силових здібностей.  

4. Застосування методу колового тренування на уроках фізичної культури  

5. Здоровий спосіб життя й фізична культура студентів.  

6. Методика занять з виду спорту (назвати конкретний вид спорту) під час 

секційної роботи в ЗЗСО з учнями старшого шкільного віку.  

7. Методика проведення уроків з фізичної культури в молодших класах.  

8. Методика педагогічного аналізу уроку з фізичної культури в ЗЗСО.  

9. Принципи системи фізичного виховання.  

10. Програмно-нормативна основа системи фізичного виховання.  

11. Розумове виховання в процесі фізичного виховання.  

12. Спорт як різновид діяльності учня і його соціальне значення.  

13. Структура процесу навчання руховим діям.  

14. Спортивні змагання, їх класифікація і основні вимоги до організації і 

проведення у поза навчальний час.  

15. Фізичне виховання в дитячому фізкультурно-оздоровчому таборі.  

16. Фізичне виховання дітей в сім’ї.  

17. Форми занять фізичними вправами.  

18. Професійно-прикладна фізична підготовка.  

19. Моральне виховання в процесі занять фізичною культурою і спортом.  

20. Взаємодія навиків і послідовність навчання руховим діям.  

21. Використання тренажерів і тренажерних пристроїв у фізичному 

вихованні дітей шкільного віку.  

22. Виховне значення колективу фізичної культури в ЗЗСО.  

23. Домашні завдання з фізичної культури для учнів середніх класів.  
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24. Завдання і форми фізичного виховання в ЗЗСО.  

25. Засоби й методи виховання гнучкості в учнів початкових класів.  

26. Ігровий метод як основний засіб навчання рухових дій та створення 

емоційного клімату і виховання стійкого інтересу до занять фізичною 

культурою у дітей молодшого шкільного віку.  

27. Методи навчання і виховання, що застосовуються в процесі занять 

фізичною культурою і спортом.  

28. Методика фізичного виховання у НУШ.  

29. Розвиток рухових якостей на гурткових заняттях зі спортивної боротьби.  

30. Формування мотивації до занять фізичною культурою й спортом у 

шкільному віці.  

31. Ігровий і змагальний методи у фізичному вихованні.  

32. Виховання морально-вольових якостей на уроках фізичної культури в 

учнів початкових класів.  

33. Завдання, засоби і методи спортивного тренування.  

34. Загальна характеристика витривалості і методика її розвитку.  

35. Засоби й методи виховання координаційних здібностей.  

36. Засоби й методи виховання швидкісних здібностей.  

37. Здоровий спосіб життя людини і місце в ньому занять фізичною 

культурою і спортом.  

38. Індивідуальний підхід до учнів на уроках з фізичної культури.  

39. Методика занять фізичними вправами з учнями, які мають відхилення в 

стані здоров’я.  

40. Методика планування роботи з фізичної культури в ЗЗСО.  

41. Навчання рухам (методика поетапного формування рухових дій).  

42. Особливості побудови окремих тренувальних занять та мікроциклів 

тренування з обраного виду спорту.  

43. Патріотичне виховання учнів на уроках фізичної культури.  

44. Урок – основна форма організації занять з фізичної культури в ЗЗСО. 
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45. Особливості тренувального процесу спортивних гімнастів (хлопців) 

дошкільного віку (5 років) 

46. Сучасні методики лікувальної гімнастики для дітей молодшого віку з 

руховими порушеннями 

47. Фундаментальні методики лікувальної гімнастики для дітей з руховими 

порушеннями 

48. Реалізація тренувального процесу борців (старший шкільний вік) 

49.Методика побудови уроку фізичної культури дітям молодшого шкільного 

віку в умовах інклюзивного класу 

50. Особливості реалізації уроку фізичної культури у роботі з дітьми 

середнього шкільного віку 

51. Основи планування уроку фізичної культури у ЗЗСО 

52. Історія розвитку фігурного катання в Світі 

53. Методологія спеціальної фізичної підготовки каратистів 

54.Теоретико-методологічні засади авторських методик фізичної підготовки 

юних каратистів 

55. Організаційно-методичні основи проведення уроку фізичної культури в 

закладі загальної середньої освіти. 
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