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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Професійна підготовка фахівця зі спеціальності «Право» 

забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі 

основоположних Теорії держави та права і Цивільного права. Важливою 

формою навчального процесу є написання курсової роботи, яку студенти 

виконують згідно з навчальним планом та затвердженою тематикою. 

Метою виконання курсової роботи є набуття та застосування 

студентами поглиблених професійних знань з низки навчальних дисциплін, 

прищеплення практичних навичок тлумачення  норм права, застосування 

юридичної термінології; розвиток вміння аналізувати літературні джерела, 

самостійно знаходити відповіді на питання, що постають перед юристами у 

практичній діяльності. Підготовка курсової роботи сприяє оволодінню 

знаннями не тільки з однієї теми, обраної студентом для курсової роботи, але 

й вимагає поглибленого опанування комплексом предметів важливих для 

обраного фаху в певній галузі, що базується на широкій науковій та 

практичній обізнаності. Водночас в ході виконання перевірки, захисту 

курсових робіт здійснюється контроль теоретичних знань та практичних 

вмінь студентів. 

1. Основний принцип при написанні курсової роботи – принцип 

науковості, згідно з яким зміст курсової роботи має бути узгоджений із 

сучасними науковими вимогами. 

2. Основна мета курсової роботи – виконання студентом комплексу 

взаємопов’язаних завдань: навчальних, наукових та практичних, що 

об’єднані певною загальною темою. 

Написання курсової роботи передбачає й реалізацію інших завдань, що 

випливають з основного, а саме: 

- поглиблення та закріплення теоретичних знань з певної дисципліни; 

- формування первинних умінь і навичок проведення наукових 

досліджень; 



 5 

- набуття навичок самостійної роботи з нормативними поняттями 

юриспруденції, їх тлумачення, узагальнення теоретичних матеріалів та 

аналізу практичної діяльності органів, діяльності установ і організацій 

державної, недержавної та змішаної форм власності, документів 

правоохоронних органів чи законодавчих; 

- отримання вмінь формулювання власних висновків, чіткої 

аргументації рекомендацій і пропозицій з теми роботи; 

- удосконалення особистих вмінь виступати, обґрунтовувати власний 

погляд; 

- закріплення вмінь використовувати наукову літературу; 

- формування здатності до систематичної самостійної роботи. 

3. Курсова робота повинна відповідати вимогам актуальності та 

практичної цінності. 

4. У процесі підготовки курсових робіт дидактично обґрунтованим є 

дотримання таких умов: 

- тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної 

дисципліни; може бути комплексною і охоплювати ряд взаємопов’язаних 

питань з різних дисциплін; 

- тематика курсових робіт має відповідати цілям та завданням 

професійної підготовки фахівців на сучасному рівні розвитку науки і 

практики спеціальності «Право». 
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2. ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Вибір теми курсової (кваліфікаційної) роботи 

Тематика курсових робіт розробляється на основі змісту навчальних 

дисциплін та науково-дослідної роботи, затвердженої науково-методичною 

радою закладу, актуальних сучасних юридичних проблем з широким 

залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної науки. Теми затверджуються  

на цикловій комісії. Окремі теми, що є постійно актуальними, можуть 

удосконалюватись, розширюватись, інші, з урахуванням накопиченого 

досвіду та змін актуальних наукових проблем та сфер практичної роботи – 

щорічно змінюються. 

Вибір запропонованих тем студентами відбувається в процесі спільної 

роботи студентів і викладача (наукового керівника). При цьому доцільно 

враховувати актуальність теми, ступінь її розробки в науковій літературі, 

здібності студента до наукової роботи, його наукові інтереси тощо. Вибрана 

тема узгоджується з науковим керівником. Можливі корекція та уточнення 

теми відповідно до наукових та практичних інтересів виконавця, об’єкту та 

місця збору фактичного матеріалу. Студент має право запропонувати власну 

тему, яка його зацікавила або над якою він працював раніше. Назва теми 

повинна бути лаконічною, точною, відповідати змісту навчальної 

дисципліни, з якої пишеться курсова (кваліфікаційна) робота. Тема 

узгоджується та затверджується керівником. Зміна або корегування не 

бажані. 

Регламент виконання роботи встановлюється на засіданні циклової 

комісії на початку навчального семестру, доводиться до відома студентів на 

першому практичному занятті. Студент несе відповідальність за дотримання 

встановлених вимог до написання курсової (кваліфікаційної) роботи і 

регламенту її виконання. 

 

2.2. Ознайомлення з літературою та складання змісту курсової 

роботи 



 7 

Опрацювання плану курсової роботи варто розпочинати лише після 

того, як у студента склалася загальна уява про ті головні поняття, юридичні 

процеси, які належить висвітлити у роботі. Це досягається передусім шляхом 

ознайомлення з відповідними розділами підручників, навчальних посібників, 

конспектами лекцій тощо. 

Зміст – важлива частина творчої праці виконавця в процесі написання 

роботи. Зміст може змінюватись і доповнюватись. 

Основні вимоги до написання змісту 

Зміст має бути коротким, чітким і змістовним. Зміст роботи містить: 

вступ, три частини: дві побудовані на компіляції та аналізі літературного 

матеріалу, третя – яка висвітлює зібраний фактичний практичний 

матеріал, висновки. Першу частину складають, як правило, 2-3 

взаємопов’язані і логічно сформульовані питання, що дозволяють у достатній 

мірі розкрити тему на основі літературних джерел. 

Друга частина також складається з 2-3 питань, які мають за мету 

висвітлити зібраний практичний матеріал. Така кількість питань є 

оптимальною. 

Збільшувати, або зменшувати кількість питань змісту з урахуванням 

обсягу роботи є недоцільним. 

В процесі написання роботи основні пункти змісту можна поділити на 

більш конкретні, що спростить роботу студента. Робота, яка не має плану, 

може вийти неконкретною, містити повторення, нелогічність та інше. 

Самостійно складений студентом зміст обговорюється з науковим 

керівником, у разі необхідності, корегується і лише після цього 

затверджується. 

Вступ – це третя сторінка роботи. З неї починають вести нумерацію 

сторінок. 

Вступ розміщується з нової сторінки. Слово ВСТУП друкується 

великими літерами. 



 8 

Рекомендований обсяг вступу – 3-4 сторінки друкованого тексту. 

Згідно з вимогами до наукових текстів вступ обов’язково має містити 

визначену послідовність положень, що дають загальне уявлення про роботу. 

Неодмінними складниками вступу є обґрунтування актуальності теми 

дослідження, формулювання мети, завдань, об’єкта, предмета дослідження. 

Ці складові необхідно виділяти жирним шрифтом. 

Обґрунтування актуальності теми дослідження не повинно бути 

багатослівним. У ньому потрібно виявити проблему, яка зумовила вибір теми 

дослідження, а також показати, що робота спрямована на вирішення цієї 

проблеми, при обґрунтуванні актуальності теми необхідно виявити своє 

бачення сучасного стану проблеми. У вступі наводять лише основні 

дослідження із зазначенням провідних фахівців у даній сфері. 

Мета дослідження формулюється після обґрунтування актуальності 

теми дослідження. Визначаючи мету дослідження, формулюють бажаний 

науковий результат дослідження і конкретні кроки дослідника на цьому 

шляху. Мета дослідження – це запланований результат. 

Завдання дослідження, які необхідно вирішити для досягнення 

поставленої мети, формулюються за допомогою безособових дієслів. 

Завдання потрібно формулювати відповідно до мети. Зазвичай це роблять у 

вигляді переліку (вивчити…, описати…, встановити…, з’ясувати…, 

проаналізувати…). 

Варто звернути увагу на те, що сформульовані завдання дослідження 

визначають назви розділів і підрозділів основної частини курсової 

(кваліфікаційної) роботи. 

Об’єкт дослідження – це обраний для вивчення процес або явище, що 

породжує проблемну ситуацію.  

Предмет дослідження – це те, що перебуває в межах об’єкта. В 

об’єкті вичленовується та частина, яка служить предметом дослідження. 

Предмет дослідження визначає тему курсової роботи. 
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Методи дослідження роз’яснюють, шляхом яких саме наукових 

методів відбуватиметься дослідження, які експериментальні заходи при 

цьому будуть проведені. 

Обов’язково у вступі висвітлюється новизна і ступінь розробки 

проблеми у вітчизняній та іноземній науковій літературі, тобто 

методологічна основа дослідження. 

Основна частина роботи складається з розділів і підрозділів. Кожний 

розділ та підрозділ має назву згідно визначеного, скорегованого змісту і 

починається з нової сторінки. 

Викладений в основній частині матеріал підпорядковується темі та 

меті, що визначені у вступі. Основний зміст присвячено вирішенню 

поставлених завдань. У теоретичній частині має бути вказівка на 1-3 

посилань. 

У кінці кожного розділу студент повинен сформулювати самостійні 

висновки щодо вирішення поставленої проблеми та запропонувати 

рекомендації щодо практичної їх реалізації. 

Рекомендований обсяг основної частини – 20-25 сторінок друкованого 

тексту. 

Висновки – це судження, які логічно випливають з певного змісту 

первинних даних. У висновках узагальнюються викладені в розділах 

теоретичні та практичні матеріали, визначається рівень та якість розв’язання 

поставлених завдань теми. 

Висновки повинні бути чіткими, виразними, дійсно випливати з 

реальних результатів роботи над завданнями теми, що розглядалася, давати 

вичерпні відповіді на питання, які були зазначені в плані роботи. 

У висновках мають міститися практичні рекомендації щодо 

розглянутих і вирішених в роботі завдань, визначаються неопрацьовані 

питання, що охоплюються даною темою, даються пояснення, чому вони не 

розглянуті в даній роботі. Рекомендований обсяг висновків – 2-3 сторінки 

друкованого тексту. 
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2.3. Вивчення нормативних документів, наукової літератури та 

написання тексту курсової роботи 

У процесі підготовки до написання курсової роботи обираються та 

вивчаються першоджерела, складається бібліографія. Консультативну 

допомогу студентам у цьому надає науковий керівник, а також працівники 

бібліотек. Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за 

допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного), 

реферативних журналів, бібліографічних довідників. 

Особливу увагу слід звернути на періодичні видання, журнали і газети, 

а також на інформаційні бюлетені, закони, укази, постанови та інші джерела, 

що містять результати сучасних досліджень, а також статистичну 

інформацію. Студент має приділити увагу сучасним зарубіжним розробкам з 

даної теми. Кількість та якість відібраних наукових джерел повинна 

забезпечити всебічне та повне розкриття теми. 

Методика вивчення законодавчих документів і наукової літератури як 

основа наукового дослідження в курсовій роботі залежить від характеру та 

індивідуальних особливостей студента, його загальноосвітнього рівня і 

спеціальної підготовки, ерудиції та особливостей пам’яті, звичок і 

працездатності. Разом з тим доцільним є дотримання загальних правил 

опрацювання літератури. На першому етапі слід ознайомитися з основною 

літературою (підручниками, монографіями, теоретичними статтями), далі – з 

прикладною (законодавчими актами, інструктивними матеріалами, статтями 

про конкретні дослідження чи досвід з даної роботи тощо). Вивчати складні 

джерела (монографії) бажано після вивчення загальної методичної літератури 

(підручників). Вивчення матеріалів підручників має передувати вивченню 

статей журналів, найновіших джерел, а також видань минулих років. 

Відібрана для роботи література підлягає уважній обробці. Попереднє 

ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання передмови, анотації.  

Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи старанно 

вивчаються, звертається особлива увага на ідеї та пропозиції щодо вирішення 
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проблемних питань з обраної теми, дискусійних питань, фіксується наявність 

різних поглядів і протиріч у них. 

У процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або картках 

роблять конспективні записи, виписки з тексту, цифрового матеріалу, цитат. 

При цьому потрібно робити повні й точні бібліографічні записи джерел, 

користуючись бібліографічною довідкою на 2-й сторінці видання. 

Бібліографічні записи повинні вміщувати: прізвище та ініціали автора, 

назву книги, журналу, газети, назву статті з газети або журналу, назву 

видавництва, рік видання, номер періодичного видання, обсяг друкованих 

сторінок та посилання на конкретну сторінку першоджерела. Це дозволить 

грамотно скористатись цими записами при підготовці списку використаної 

літератури. Якщо в підручнику чи монографії визначені ті чи інші поняття, їх 

можна зафіксувати, зробивши посилання на сторінку, з якої занотована дана 

цитата, чи абзац на окремих картках, бажано окремо записувати особисті 

думки з приводу прочитаного, оскільки вони згодяться надалі під час аналізу 

й оцінки міркувань авторів. 

2.4. Вимоги до виконання курсової роботи 

При виконанні курсової роботи студенти повинні керуватись 

наступним: 

- здійснюючи аналіз відповідних сучасних явищ та фактів, правильно 

використовувати теоретичні положення з редагування окремих видів 

літератури;  

- в повній мірі використовувати нормативні документи (прийняті 

закони, укази, постанови), правильно аргументуючи доцільність їх 

застосування;  

- оперувати найновішими науковими даними та методичними 

рекомендаціями в галузі видавничої справи та редагування; 

- чітко формулювати свої думки та пропозиції. 

Курсова робота повинна бути конкретною, відповідати темі, завданням, 

плану. Всі питання слід викладати у відповідній логічній послідовності, 



 12 

літературною мовою, не захаращуючи роботу загальновідомими 

теоретичними положеннями або цитатами. 

Формулювання тексту відбувається шляхом систематизації та обробки 

зібраних матеріалів, вирішення відповідних завдань із кожної позиції плану. 

До тексту включаються тільки адекватно підібрані і ґрунтовно 

проаналізовані матеріали. На цьому ж етапі аналізу літературних джерел 

обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки з теоретичних джерел, 

безпосередньо обирається ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, 

таблиці), які служать основою для подальшого збору фактичного матеріалу. 

У процесі роботи визначається необхідність доповнення її додатковими 

матеріалами. Чорновий варіант теоретичного розділу курсової роботи, в 

процесі збору фактичного матеріалу, надалі доповнюється, уточнюється, 

деякі окремі положення остаточно формулюються (як і всі висновки та 

пропозиції) на етапі повного завершення роботи. Якщо при вивченні 

літератури зустрічається декілька думок з певного питання, необхідно 

розглянути їх у хронологічному порядку, визнати основні, висловити і 

пояснити свій власний погляд щодо них. Необхідно аргументувати його з 

посиланням на нормативні й наукові джерела та практичні дослідження. 

Текст курсової роботи повинен бути відредагованим, стилістично 

оформленим як наукове дослідження. В роботі потрібно використовувати 

наукові та спеціальні видавничо-редакційні терміни, при їх відсутності – 

загальноприйняті (згідно з тлумачним словником).  

Не рекомендується у курсовій роботі вести виклад від першої особи 

однини: «Я спостерігав», «Я вважаю», «Мені здається» тощо, чи множини: 

«Ми отримуємо», «Ми спостерігаємо» і т. д. Допускаються звороти зі 

збереженням першої особи множини, з яких виключається займенник «ми», 

тобто вживаються означено-особові речення: «спостерігаємо», 

«встановлюємо», «маємо на увазі». 

В окремих випадках можна використовувати вирази «на наш погляд»; 

«на основі зробленого аналізу можна стверджувати...»; «... дають підстави 
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вважати, робити висновки...» тощо. Остаточне оформлення курсової роботи 

здійснюється у відповідності до вимог, які детально описані в розділі 2.7. 

У процесі виконання курсової роботи науковий керівник проводить 

групові та індивідуальні консультації. Всі консультації мають 

присвячуватися питанням, які є типовими для роботи кількох студентів. 

Індивідуальні консультації допомагають розвитку самостійної роботи 

студентів, оскільки консультант не повинен давати готових відповідей та 

рішень, а лише допомагати зрозуміти допущені помилки, знайти правильний 

шлях для розв’язання поставлених завдань і досягнення відповідних 

результатів. 

2.5. Вибір методів добору та збір фактичного матеріалу 

Практична частина курсової роботи – це невелике експериментальне 

дослідження.  

Студент має виявити вміння практично застосовувати набуті знання, 

використовувати методи редагування та коректури, які забезпечують 

навчання, аналіз, оцінку, правку різних видів літератури. 

Експериментальне дослідження студент проводить у природних умовах 

того соціуму (редакції газети, журналу, радіо, телебачення тощо), в якому 

перебуває. Здійснення позитивного впливу повинне відбуватися в процесі 

суб’єктних стосунків студента з обраною групою. Окрім безпосереднього чи 

опосередкованого спілкування студент обирає інші види діяльності, 

адекватні до віку, індивідуальних особливостей та читацької адреси суб’єкта. 

Таким чином студент концентрує свою увагу на пошуку способів вирішення 

поставлених завдань. 

Тривалість експериментального дослідження – 2-3 місяці. Дослідження 

складається з кількох етапів.  

Етапи визначаються спільно з керівником та у відповідності з темою. 

Загальна схема експериментальної роботи така: 

I етап – пошуковий або констатуючий експеримент, який виявляє стан 

та рівень досліджуваного явища. 
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II етап – формуючий, перетворюючий експеримент, який містить 

навчально-виховні впливи відповідно теми та визначених завдань. 

III етап – контрольний експеримент, виявляє зміни, які відбулися в 

результаті роботи на II етапі.  

Для виявлення стану, рівня досліджуваних якостей (ознак) певного 

явища, процесу, сформованість у нього певних знань, умінь необхідно 

визначити (або запозичити з наявних у літературі) критерії та показники 

його оцінювання у відповідності з поставленими завданнями дослідження. 

Обрати такі методи дослідження, як бесіда, анкетування, створення 

проблемних ситуацій, вивчення карти розвитку галузі, видавничої 

документації, продуктів редакційної діяльності, різноманітних методик, 

виявлення недоліків редагування текстів. У роботі потрібно використовувати 

комплекс методів дослідження, що забезпечуватиме взаємоперевірку 

отриманих результатів, прагнути до більш повної та об’єктивної фіксації 

видавничо-редакційних явищ, особливостей діяльності редакцій і 

видавництв. 

Отримані за допомогою констатуючого експерименту дані, 

допоможуть визначити завдання, розробити зміст і методику формуючого чи 

корегуючого етапу дослідження. В процесі роботи перевіряється дієздатність 

змісту і методики, результативність умов, поетапність застосування методів 

редагування, навчання, корекційних заходів тощо. У процесі 

перетворюючого експерименту доцільним є здійснення проміжних 

контрольних зрізів з використанням методів констатуючого етапу. 

Початкову фіксацію збору матеріалу краще робити у вигляді 

протоколів спостережень, висловлювань. Окремі матеріали варто піддавати 

кількісній обробці, результати якої далі узагальнюються у вигляді таблиць, 

графіків, схем, які створюються на основі зібраних фактичних даних. 

Шляхом співставлень, порівняння аналізованих даних можна 

встановити певні тенденції перебігу досліджуваного явища, ефективність чи 

недостатність методики перетворюючого або констатуючого експерименту. 



 15 

Водночас з кількісним опрацюванням здійснюється якісний аналіз 

зібраних даних, співставлення його з кількісними показниками, що дає 

можливість обґрунтувати їх появу, зміну чи стабільність. Результати такого 

подвійного аналізу дають матеріал для опису характерних ознак 

досліджуваного явища, власне їх пояснення (тлумачення), дозволяючи 

з’ясувати сутність процесів, які відбуваються, правильно сформулювати свої 

судження, грамотно використати наукові терміни. Цей етап роботи 

завершується виробленням навчально-видавничих узагальнень та 

формулюванням висновків, які містять сконцентровані результати вирішення 

поставлених на початку дослідження завдань і мають бути викладені у 

відповідності з ними. 

Після формуючого, перетворюючого етапу проводять контрольний зріз 

за тією ж методикою, що й констатуючий. Він має зафіксувати зміни (чи їх 

відсутність), що відбулися під впливом перетворюючого експерименту. 

Матеріали дослідження служать для визначення методичних 

рекомендацій, які мають практичне значення.  

2.6. Оформлення курсової роботи, додатків 

Курсова робота повинна бути логічно побудована і мати характер 

цілісного й завершеного самостійного дослідження. Структура і зміст роботи 

мають бути чітко регламентованими. 

Композиційна структура та основні елементи курсової 

(кваліфікаційної) роботи: 

- титульний аркуш; 

- зміст; 

- вступ; 

- основна частина; 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки (за необхідністю). 
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Титульний аркуш є першою сторінкою курсової (кваліфікаційної) 

роботи і оформляється за відповідними правилами (зразок оформлення 

титульного аркуша наведено в додатку А. 

Зміст оформляється у вигляді переліку назв розділів роботи, для 

кожного з яких вказується відповідний номер початкової сторінки тексту 

(див. додаток Б). 

Курсова робота має бути віддрукована на комп’ютері чітко, охайно, без 

помарок і виправлень. Загальний обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок 

друкованого тексту, шрифт Times New Roman текстового редактора Word 14 

кегля з міжрядковим інтервалом 1,5. Абзацні відступи дорівнюють 1,25 мм. 

У тексті не можна допускати виправлень, перекреслень, а також 

скорочення слів (крім загальноприйнятих). Текст роботи потрібно 

розміщувати тільки з одного боку аркуша на білому папері формату А4 

(210×297 мм), залишаючи поля зліва не менше 25 мм, справа – не менше 10 

мм, вгорі та внизу – не менше 20 мм. У друкованому варіанті на одній 

сторінці тексту міститься 38-40 рядків по 60-62 знаки у кожному.  

Викладення тексту кожного розділу з підрозділами, а також вступу та 

висновків потрібно починати з нової сторінки. 

Відстань між заголовками та текстом не повинна перевищувати двох 

міжрядкових інтервалів. Переноси слів у заголовках не дозволяються. 

Заголовки структурних частин роботи – ЗМІСТ, ВСТУП, НАЗВИ РОЗДІЛІВ, 

ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують 

великими літерами симетрично до тексту і починаються з нової сторінки. 

Не можна розміщувати заголовок у нижній частині сторінки, якщо 

після нього залишається тільки один рядок тексту. Назви підрозділів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої). Якщо назва 

складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Крапка після 

заголовка і назви розділу (підрозділу) не ставиться. 

Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною: номер 

сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому куті, на 
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титульному аркуші та на першій сторінці курсової (кваліфікаційної) роботи 

номер не ставиться. 

Основні складові структурні частини роботи (вступ, назви розділів, 

висновки, література) не нумеруються. Нумеруються розділи основної 

частини курсової роботи. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», яке 

також друкується великими літерами. Після номера крапку не ставлять.  

Заголовок розділу друкують з нового рядка. Підрозділи нумерують у 

межах розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового 

номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу 

також ставлять крапку. У цьому ж рядку наводять заголовок підрозділу. 

Додатки оформлюють, як окрему частину курсової (кваліфікаційної) 

роботи із зазначенням у змісті курсової роботи їх початкової сторінки. 

Додатки курсової (кваліфікаційної) роботи розміщуються після списку 

літератури в порядку появи посилань на них у тексті роботи. 

Кожен із додатків починають з нової сторінки і позначають словом 

«Додаток» з додаванням великої літери української абетки. Додатки слід 

позначати послідовно літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, 

І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

Позначений додаток повинен мати заголовок, який розміщується з 

нового рядка симетрично до тексту сторінки. 

При написанні курсової роботи дається посилання на джерело, звідки 

запозичено матеріал або окремі результати дослідження. Ці посилання 

забезпечують фактичну вірогідність відомостей про документ, що цитується, 

дають можливість знайомства з документом, та уяву про його зміст, обсяг, 

стилістико-синтаксичні ознаки тексту. Посилання слід робити на останні 

видання та публікації (на попередні видання можуть бути посилання лише в 

тих випадках, коли в них є необхідні матеріали, яких бракує в останніх 

виданнях). 

Якщо студент використовує відомості, матеріали з монографій, 

оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в 
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посиланні слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць з 

джерела, на яке здійснено дане посилання в курсовій роботі. 

Внутрішньотекстові посилання на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеними двома квадратними дужками, 

наприклад, «... у працях [2–5] ...». Даний запис означає, що у списку 

використаної літератури праці, на які є посилання в тексті, розміщені під 

номерами відповідно 2; 3; 4; 5, в такому випадку в тексті немає цитат з цих 

праць, а лише посилання на думки, що висловлені їх авторами. У записі [9, с. 

17] цифра 9 вказує на позицію цього видання у списку використаної 

літератури, а цитату можна знайти на 17 сторінці цього ж джерела. 

Ґрунтовний список використаних джерел є складовою частиною 

курсової (кваліфікаційної) роботи і відображає ступінь дослідженості 

пошукувачем даної проблеми. 

Важливу роль при оформленні списку має добір літератури. У списку 

використаних джерел повинна відобразитися достатня наукова база, яка є 

основою роботи. Розташування матеріалу в списку використаних джерел 

залежить від теми дослідження, характеру наведених джерел та їх обсягу.  

Найбільш розповсюджені способи розташування матеріалу в списку 

використаних джерел: алфавітний, систематичний, за розділами роботи, 

хронологічний – за роком видання. Для курсової (кваліфікаційної) роботи 

рекомендується – алфавітний. 

При алфавітному розташуванні література групується послідовно за 

алфавітом прізвищ авторів, заголовків книг і статей (розрізнено в 

українському, російському та латинському алфавітах). Роботи автора, які 

написані разом зі співавтором – за алфавітом першого прізвища співавторів. 

Роботи авторів-однофамільників – за алфавітом ініціалів. 

Законодавчі та нормативні акти розміщуються у систематичному 

порядку таким чином: 

1. Конституція України 

2. Закони України 
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3. Постанови Верховної Ради 

4. Укази Президента України 

5. Постанови Кабінету Міністрів України 

Автор курсової роботи оформляє розташування літератури у 

бібліографічному списку. (Див. додаток В). 

2.7. Підготовка до захисту та захист курсової роботи 

Оскільки курсова робота є видом індивідуальної роботи студента, 

позитивний результат захисту курсової (кваліфікаційної) роботи студентом є 

необхідною умовою допуску його до складання іспиту з даної дисципліни. 

Виконана курсова робота в установлений регламентом строк подається 

науковому керівнику для рецензування. 

Викладач готує рецензію, в якій визначає позитивні сторони і недоліки 

курсової роботи, оцінює ступінь самостійності формулювання основних 

положень і висновків, наявність елементів творчого пошуку та новизни; 

масштабність опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо змісту та 

оформлення роботи. 

У випадку не допуску студента до захисту, робота повинна бути 

перероблена з урахуванням зауважень рецензента (вдруге робота подається 

з попередньою рецензією). 

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим у навчальному 

закладі графіком та проводиться перед комісією у складі заступника 

директора з науково-методичної роботи та міжрегіональних зв’язків, 2 членів 

комісії та керівника курсової роботи. Студент за тиждень до захисту отримує 

свою роботу, знайомиться з рецензією, готує аргументовану відповідь на 

зауваження та запитання наукового керівника. Процедура захисту передбачає 

стислий виклад студентом головних проблем теми, відповіді на запитання та 

зауваження членів комісії. У процесі захисту оцінюється глибина знань 

студента з досліджуваної теми, вміння ним вести дискусію, обґрунтовувати і 

доводити свій погляд, чітко відповідати на поставлені запитання. Остаточна 

оцінка виноситься до спеціальної відомості та залікової книжки, результати 
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захисту перегляду не підлягають (повторному захисту). Перегляд 

допускається лише за умови отримання незадовільної оцінки. Передзахист 

курсової роботи приймається за наявності комісії з даної дисципліни, що 

створюється цикловою комісією. При невиконанні вимог щодо захисту 

курсових (кваліфікаційних) робіт студент може бути відрахований за 

невиконання вимог навчального плану або графіка навчального процесу. 

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом 3 років, після чого їх 

списують в установленому порядку. 

 



3. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Оцінюючи якість виконання курсової роботи, комісія із захисту керується наступними критеріями та показниками 

якості її виконання:  

1) науковість та теоретична обґрунтованість змісту дослідження;  

2) оформленість роботи відповідно до вимог;  

3) представлення (презентація) роботи під час захисту.  

На основі цих критеріїв окреслені відповідні показники, які покладені в основу характеристики шести рівнів 

виконання курсової роботи з відповідними кількісними показниками (балами). 

 

Рівні 

Критерії та показники 

Науковість та теоретична обґрунтованість змісту 

дослідження 
Оформлення роботи 

Представлення 

(презентація) роботи 

 

Високий 

 90-100 балів 

А 

 (відмінно) 

Обґрунтовано актуальність наукового напряму, 

проблеми і теми дослідження; чітко визначено та 

сформульовано основні компоненти наукового 

апарату дослідження: об'єкт, предмет, мету, 

завдання, методи, теоретичне значення 

дослідження; зміст дослідження відповідає 

поставленим науково-дослідницьким завданням;  

-  містить ґрунтовний, критичний аналіз 

використаних джерел (наукової, навчальної, 

методичної, історико-педагогічної літератури, 

періодичних видань, інтернет-ресурсів тощо) з 

досліджуваної проблеми;  

- обґрунтована достовірність висновків, 

рекомендацій;  

- виявляються самостійність, оригінальність суджень 

автора;  

   Обсяг роботи і комп'ютерний набір 

тексту відповідає вимогам;  

-  витримана логічна і змістова побудова 

роботи, забезпечена оптимальна 

рубрикація тексту;  

-  коректне використання понятійної 

термінології (з посиланнями на 

джерела);  

-  витриманий науковий стиль викладу 

змісту роботи з відповідними 

посиланнями на використані джерела;  

-  список використаних джерел 

оформлений згідно з вимогами;  

-  робота має естетичний вигляд. 

   Виступ з повідомленням про 

результати роботи 

побудований логічно і 

аргументовано та не 

виходить за окреслені 

часові межі (10 хв.);  

-  вільне володіння змістом 

роботи;  

-  компетентні та вичерпні 

відповіді на поставлені 

запитання;  

-  сформованість навичок 

публічного виступу;  

 - майстерне володіння 

власним психофізичним 

почуттям під час захисту 
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-  виклад матеріалу послідовний, логічний, стиль – 

науковий;  

-  забезпечено орфографічну, синтаксичну і 

стилістичну грамотність викладу матеріалу 

відповідно до норм сучасної української мови. 

роботи. 

 

Середній 

 80-89 балів 

 В 

 (добре) 

   Актуальність проблеми і теми висвітлені не 

повною мірою;  

-  компоненти наукового апарату дослідження 

(об'єкт, предмет, мета, завдання, методи, 

теоретичне значення дослідження) не завжди 

послідовні і пов'язані з темою;  

-  містить аналіз використаних джерел (наукової, 

навчальної, методичної, історико-педагогічної 

літератури, періодичних видань, інтернет-ресурсів 

тощо) з досліджуваної проблеми;  

-  зміст теоретичної частини роботи націлений 

переважно на аналіз об'єкта і предмета 

дослідження;  

-  висновки зроблені під впливом авторитетних 

джерел;  

-  у викладі матеріалу інколи присутня тавтологія, 

мають місце незначні синтаксичні чи стилістичні 

помилки;  

-  стиль викладу переважно науковий, іноді виклад 

носить публіцистичний характер. 

-  Обсяг роботи і комп'ютерний набір 

тексту, в основному, відповідає 

вимогам;  

-  рубрикація тексту відображає 

основний зміст роботи;  

-  науковий стиль викладу змісту роботи 

витриманий не повністю;  

-  в оформленні списку використаної 

літератури і посилань зустрічаються 

неточності;  

-  робота має естетичний вигляд.  

-  Виступ з повідомленням 

про результати роботи не 

зовсім логічно продуманий, 

перевантажений 

теоретичними 

положеннями, що негативно 

впливає часові межі (10 хв.) 

виступу, збільшуючи його 

тривалість;  

-  не досить вільне володіння 

змістом роботи;  

-  відповіді на запитання не 

завжди точні й 

аргументовані;  

-  через недостатнє володіння 

власним психофізичним 

почуття під час захисту 

роботи є незначні проблеми 

з уміннями виступати 

публічно. 

 

Середній 

 71-79 бали 

 С  

(добре) 

-  Актуальність проблеми і теми висвітлена в 

основному;  

-  у висвітленні компонентів наукового апарату 

дослідження (об'єкт, предмет, мета, завдання, 

методи, теоретичне значення дослідження) не 

завжди дотримана логічність викладу;  

- з міст теоретичної частини роботи частково 

націлений на аналіз об'єкта і предмета 

-  Обсяг роботи і комп'ютерний набір 

тексту в основному відповідають 

вимогам;  

-  рубрикація тексту відображає 

основний зміст роботи;  

-  науковий стиль викладу змісту роботи 

витриманий недостатньо;  

-  в оформленні списку використаної 

-  Виступ з повідомленням 

про результати роботи 

недостатньо логічно 

продуманий, 

перевантажений 

теоретичними 

положеннями, несуттєвою 

інформацією, що негативно 
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дослідження;  

- висновкам бракує самостійності;  

- у викладі матеріалу інколи присутня тавтологія, 

значні синтаксичні чи стилістичні помилки;  

   стиль викладу значною мірою носить 

публіцистичний характер. 

літератури і посилань зустрічаються 

неточності і помилки;  

-  робота має естетичний вигляд. 

впливає на тривалість 

виступу, збільшуючи його;  

-  мають місце труднощі у 

вільному володінні 

матеріалом дослідження;  

-  відповіді на запитання не 

завжди точні, іноді 

неаргументовані;  

-  через недоліки 

саморегуляції власного 

психофізичного 

самопочуття під час захисту 

робота мають місце 

проблеми з вміннями 

виступати публічно. 

 

Достатній 

 61-70 бали  

D 

 (задовільно) 

-  Актуальність досліджуваної проблеми і теми 

представлена не переконливо;  

-  компоненти наукового апарату дослідження 

(об'єкт, предмет, мета, завдання, методи, 

теоретичне значення дослідження) відзначаються 

нечіткістю формулювання;  

-  зміст теоретичної частини роботи частково 

націлений на аналіз об'єкта і предмета 

дослідження;  

-  не всіма обраними для дослідження методами 

автор володіє належним чином, допущені помилки 

у їх використанні;  

-  майже відсутнє підтвердження достовірності 

отриманих даних;  

-  відчувається значна залежність змісту роботи від 

літературних джерел (компілятивний характер 

роботи);  

-  висновки майже не несуть узагальнень, а 

   Обсяг роботи відповідає вимогам 

рубрикація тексту не повністю 

відображає зміст роботи; кількісні 

дані, майже не ілюстровані;  

-  в оформленні списку використаної 

літератури і посилань зустрічаються 

помилки;  

-  робота, в основному, має естетичний 

вигляд. 

  Матеріал виступу з 

повідомленням про 

результати роботи 

недостатньо 

систематизований, частково 

переобтяжений зайвою, 

несуттєвою інформацією, 

що негативно впливає на 

тривалість виступу;  

-  є значна залежність автора 

від тексту виступу;  

-  відповіді на запитання 

неточні, недостатньо 

узагальнюють характер 

відповіді;  

-  є недоліки саморегуляції 

власного психофізичного 

самопочуття,  
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переважно повторюють зміст попередніх розділів 

роботи;  

-  виклад матеріалу відзначається повторами, мають 

місце орфографічні, стилістичні, синтаксичні 

помилки;  

-  домінує ненауковий стиль викладу. 

- під час захисту роботи  

студент демонструє суттєві 

недоліки в техніці 

публічного виступу. 

 

Достатній  

50-60 балів  

Е 

 (задовільно) 

-  Актуальність досліджуваної проблеми і теми 

представлена непереконливо і абстрактно;  

-  компоненти наукового апарату дослідження 

(об'єкт, предмет, мета, завдання, методи, 

теоретичне значення дослідження) відзначаються 

нечіткістю формулювання та логікою викладу;  

-  зміст теоретичної частини роботи незначною 

мірою націлений на аналіз об'єкта і предмета 

дослідження;  

-  відчувається повна залежність від літературних 

джерел,  

-  висновки до розділів роботи лаконічні та не 

відображають змісту розділів, мають місце суттєві 

зауваження до загальних висновків роботи, які 

сформульовані не за завданнями дослідження;  

-  у викладі матеріалу присутні повтори, мають місце 

орфографічні, стилістичні, синтаксичні помилки;  

-  відсутній єдиний стиль викладу змісту роботи. 

 

 

 

-  Обсяг роботи відповідає вимогам;  

-  рубрикація тексту не збігається зі 

змістом роботи;  

-  в оформленні списку використаної 

літератури і посилань мають місце 

значні неточності і помилки;  

-  робота переважно має естетичний 

вигляд. 

-  Матеріал виступу з 

повідомленням про 

результати роботи не 

систематизований, 

переобтяжений несуттєвою 

інформацією;  

-  повна залежність 

доповідача від тексту 

виступу;  

-  відповіді на запитання 

поверхневі, неточні, інколи 

не пов'язані зі змістом 

роботи;  

-  мають місце суттєві 

недоліки саморегуляції 

власного психофізичного 

самопочуття;  

-  під час захисту роботи 

студент демонструє значні 

недоліки в техніці 

публічного виступу. 

 

Низький 

30-49 балів 

FX 

 

0-29 бали F 

-  Відсутність аргументації актуальності теми 

дослідження та обізнаності з проблемою;  

-  фрагментарно і неточно представлені компоненти 

наукового апарату дослідження;  

-  зміст теоретичної частини роботи не розкриває 

об'єкта і предмета дослідження;  

-  Обсяг роботи не виповідає вимогам;  

-  рубрикація тексту не відображає зміст 

роботи;  

-  зміст роботи не відповідає темі та 

поставленим дослідницьким 

завданням;  

- Текст виступу не відображає 

основного змісту 

дослідження;  

- відчувається нездатність 

самостійно висловлюватися 

з питань проблеми, яка 



 25 

(незадовільно) -  відсутні висновки до розділів роботи, мають місце 

суттєві зауваження до загальних висновків роботи, 

які сформульовані не за завданнями дослідження;  

-  у викладі тексту допущені грубі орфографічні, 

синтаксичні і стилістичні помилки;  

-  суттєва відчутність плагіату. 

-  список використаних джерел 

оформлений не за вимогами, у 

посиланнях зустрічаються значні 

помилки;  

-  робота не має естетичного вигляду. 

досліджувалася;  

-  виявляє нерозуміння суті 

питань і неспроможність на 

них відповідати;  

-  під час захисту роботи 

студент не демонструє 

володіння технікою 

публічного виступу. 
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Додаток А 

Зразок титульної сторінки 

Карпатський коледж вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

Циклова комісія з правознавства 
 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни Цивільне право 

на тему: «Умови здійснення права притримання» 

 

Студента  

ІІІ курсу групи ПРВ 31-16 

денної форми навчання 

спеціальності 081Право  

Бойченка Сергія Олександровича 

 

Керівник:  

Викладач Роман В.П. 

 
Національна 
шкала:__________________ 
Кількість балів: 
______________________ 
Оцінка: ECTS _______________________ 
 
Члени комісії: 
___________________________________ 
(підпис) (прізвище та ініціали) 

___________________________________ 
(підпис) (прізвище та ініціали) 

___________________________________ 
(підпис) (прізвище та ініціали) 

 
 

 

м. Хуст – 2018 рік 
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Додаток Б 

Зразок змісту курсової роботи 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ  

Розділ 1. Журнал як вид періодичного видання       

1.1. Періодичне видання – оперативний вид документа      

1.2. Газета і журнал як вид періодичного видання, їх характеристика   

1.3. Історія розвитку журналу                 

Розділ 2. Матеріальна конструкція журналу               

2.1. Основні розмірні характеристики журналу              

2.2. Шрифти та їх застосування                 

Розділ 3. Класифікація журналів                 

3.1. Дитячі журнали                   

3.2. Журнали для дорослих                 

Висновки                     

Список використаних джерел                 

 



 33 

Додаток В 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА 

РЕДАГУВАННЯ» 

1. Авторські та видавничі текстові оригінали. 

2. Аналіз графічного образу дитячого видання 

3. Аналіз нетекстового матеріалу та його зв'язку з текстовим матеріалом у 

конкретному книжковому виданні світоглядного спрямування  

4. Визначення потенційної аудиторії конкретного книжкового видання 

світоглядного спрямування  

5. Ілюстрування та оформлення науково-популярного видання  

6. Ілюстрування творів художньої літератури 

7. Історія європейської друкарської справи 

8. Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври 

9. Видавнича справа в Україні ХVІІ ст.  

10. Друкарська справа на Галицько-Волинських землях 

11. «Пересопницьке Євангеліє» в духовному житті України 

12. Історія дитячої літератури в Україні у ХІХ-ХХІ ст.  

13. Історія дитячого пресовидання в Україні у ХІХ-ХХІ ст.  

14. Сучасне вітчизняне книговидання 

15. Історія світового наукового книговидання 

16. Історія вітчизняного наукового книговидання 

17. Історія розвитку зарубіжної дитячої літератури 

18. Історія формування та сучасний стан української наукової літератури  

19. Композиційні закони оформлення друкованих видань  

20. Композиція зовнішнього оформлення друкованих видань  

21. Мовностилістичний аналіз тексту дитячого видання  

22. Мовностилістичні особливості науково-популярних творів  

23. Наука і наукове книговидання  

24. Організація видання художньої літератури в Україні 

25. Основні дані паспорта художньо-технічного оформлення видання 

26. Основні етапи оформлення та опрацювання текстової інформації, 

елементів зовнішнього оформлення і титулів видань. 

27. Особливості видань релігійного спрямування 

28. Особливості видань розважального та прикладного спрямування 

29. Особливості ілюстрування й оформлення творів художньої літературі  

30. Особливості підготовки видань політичного спрямування 

31. Особливості роботи редактора над науковими творами при підготовці їх до 

видання  
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32. Особливості та основні принципи складання і верстання різних видів 

сторінок складання 

33. Особливості текстологічної підготовки творів класичної літератури  

34. Підготовка елементів довідкового апарату науково-популярного видання 

35. Принципи і прийоми популяризації у науково-популярних творах  

36. Редагування бібліографічних, реферативних та аналітично-оглядових 

видань 

37. Редагування перекладів художньо-літературних творів  

38. Редакторська підготовка видань ужиткової літератури 

39. Редакторський аналіз тексту дитячого видання  

40. Реклама та промоція наукової книги  

41. Робота редактора над апаратом наукового видання  

42. Робота редактора над апаратом науково-інформаційних видань 

43. Робота редактора над редакційно-технічним оформленням наукового 

видання 

44. Робота редактора над творами сучасних письменників 

45. Робота технічного редактора над пробними відбитками і оцінювання якості 

книжкового видання 

46. Розробка апарату видань художньої літератури залежно від читацького 

призначення та теми твору  

47. Система засобів масової комунікації 

48. Специфіка видань ужиткової літератури 

49. Специфіка науково-інформаційних видань  

50. Специфічні особливості науково-популярної літератури  

51. Тематичне планування у видавництвах художньої літератури 

52. Технічне редагування журналу, газети та некнижкових видів друкованої 

продукції 

53. Типологічний аналіз конкретного видання світоглядного спрямування  

54. Типологічні особливості дитячих творів і видань 

55. Типологія видань світоглядної літератури 

56. Типологія видань художньої літератури 

57. Типологія дитячих видань 

58. Типологія наукової літератури  

59. Типологія науково-популярних видань 

60. Удосконалення композиції та викладу в дитячих творах 

61. Удосконалення мовностилістичного оформлення тексту дитячого видання 

62. Формування видавничого репертуару дитячої книги 

63. Формування репертуару сучасної української дитячої книги  

64. Функціональне призначення видань світоглядної літератури 

65. Художнє оформлення різних типів видань  

66. Художнє оформлення службового апарату видання 
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Додаток Г 

Форма рецензії наукового керівника на курсову роботу 

РЕЦЕНЗІЯ 

наукового керівника на курсову роботу 

__________________________________________________________________ 
(назва роботи) 

студентки(а) спеціальності __________________________________________ 
(вказується шифр та назва спеціальності) 

__________________________________________________________________ 
(зазначається повністю прізвище, ім’я, по батькові студента) 

 

Основні положення, які повинен розглянути керівник: 

1. Обґрунтування актуальності теми дослідження (проекту).  

2. Аналіз пояснювальної записки та опису. 

3. Рівень самостійності розробки: фаховий рівень запропонованого 

проекту (продукту).  

4. Якість оформлення кваліфікаційної роботи  

5. Мова та стиль роботи. 

6. Зауваження та рекомендації. 

Загальні висновки про відповідність кваліфікаційної роботи основним 

вимогам «Положення» та можливість допуску до захисту на ЕК. 

 

 

 

 

Науковий керівник: 

__________________________ _______________ 
(прізвище, ініціали, посада, (підпис) 

науковий ступінь, учене звання) 

 

Дата _______________ 
(число, місяць, рік). 
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Додаток Д 

Форма завдання на курсову роботу 

 

Карпатський коледж вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

Циклова комісія з правознавства 

 

Спеціальність 081 «Право» 

Дисципліна «Теорія держави і прави» 

 

ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу  

Студента групи ____________________________________________________ 
(шифр групи, прізвище, ім’я, по батькові) 

Тема роботи _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Дата видачі завдання __________ Дата захисту закінченої роботи __________ 
 

Вихідні дані курсової роботи: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Календарний план 
№ п/п Найменування етапів курсової роботи Термін виконання Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент    __________________ ( ____________________ ) 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

Керівник роботи  __________________ ( ____________________ ) 
(підпис) (прізвище, ініціали) 
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Додаток Ж 

Сучасні вимоги до оформлення списку використаних джерел 

1. Опис багатотомних видань 

Франко І. Зібрання творів : У 50 т. / Редкол.: І. Басс, М. Бернштейн, Г. Ве-

рес та ін. – К.: Наук. думка, 1976-1986.  

 

Шевченко Т. Твори : В 5 т. / Вступ ст. Б. Олійника; Прим. Л. Кодацької. –  

К. : Дніпро, 1884-1985.  

Т. 1 : Поетичні твори (1837-1847). – 1984. – 351 с.  

 

Окремий том 

Федькович Ю. А. Твори : У 2 т. – Т. 1 : Поезії / Упорядкував., передм і 

прим. М. Ф. Нечиталюка. – К : Дніпро, 1984. – 463 с.  

 

2. Опис монографій 

Романюк М. М. Українська преса Північної Буковини (1870-1918 рр.) / 

НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики. – Львів, 1998. – 200 с.  

 

3. Опис збірників, статей, документів, матеріалів 

Україна в ХХ столітті, 1900-2000: Зб. док. і матеріалів: Навч. посіб. для 

студ. іст. спец. вищ. навч. закладів / Упоряд. А. Г. Слюсаренко та ін. – К.: 

Вища шк., 2000. – 350, [1] с.: іл., табл. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. у кінці ст.  

 

4. Опис навчальних посібників та підручників 

Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії : Дожовтневий період : 

(Нариси). – Х. : Кн. палата УРСР, 1971. – 371 с. 

 

5. Опис семінаріїв 

Козира Є. В. Українська та зарубіжна культура : Навч. посібник для 

студентів вищ. мед. закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. – К. : Здоров’я, 

2001. – 245, [2] с.: іл. – Бібліогр. : с. 242-246 (114 назв).  

 

6. Опис наукових вісників, міжвідомчих наукових збірників 

Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопед. словника / За 

ред. М. М. Романюка; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики. – 

Вип. 7. – Львів, 2000. – 488 с. – Імен. покажч.: с. 439-479.  

 

7. Опис тез наукових конференцій, симпозіумів 

Голод-геноцид 1933 року в Україні : історико-політологічний аналіз 

соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків : Міжнар. 

наук.-теорет. конф.; Київ, 28 листоп., 1998 р. : Матеріали / Редкол.: С. Куль-

чицький (відп. ред.) та ін. – Київ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць; Логос,  
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2000. – 533, [1]с.: табл. – У надзаг.: Асоц. дослідників голодоморів в Україні, 

Ін-т історії України НАН України. – На тит. арк. та опр.: До 65-річчя 

голодомору. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. у кінці доп.  

 

8. Опис навчально-методичних матеріалів 

(програми, методичні вказівки, тексти лекцій) 

Дерев’янко С. М., Великочий В. С. Архівно-музейна практика: Метод. посіб. 

для студ. спец. “Історія”, “Правознавство”, “Релігієзнавство” / Прикарпат. ун-

т ім. В. Стефаника. Каф. всесвіт. історії. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 

Вип. 1. – 50 с.: табл. – Бібліогр.: с. 11, 12 (13 назв) .  

 

9. Опис авторефератів дисертацій 

Антонюк Н. В. Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939-

1944 роки) : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук / НАН України. Ін-т 

українознавства ім. І. Крип’якевича; Ін-т народознавства. – Львів, 1999. – 36 с. 

– Бібліогр.: с. 29-31 (21 назва).  

 

10. Опис дисертацій 

 Романюк М. М. Українська преса Північної Буковини як джерело вив-чення 

суспільно-політичного життя краю (1870-1940 рр.) : Дис. ... д-ра іст. наук / 

НАН України. Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського: 

07.00.06. – Захищена 25.01.2001; Зат. 13.06.2001. – К., 2001. – 413 с. – 

Бібліогр.: с. 317-413 (1259 назв).  

 

11. Опис періодичних видань 

а) газета 

 Рідний край : Незалежна газета: Два рази на місяць (1926), три рази на місяць 

(1927), щотижня (1928, 1930). – Чернівці, 1926-1930.  

Окремий номер 

 Поступ: Щоденна газета / Відп. за вип. І. Мельник. – Львів, 2002. – 13-14 

квіт. - № 55(912).  

б) журнал 

 Пам’ять століть: Історичний науковий та літературний журнал / Гол. ред. А. 

В. Денисенко. – К., 1999.  

Окремий номер 

 Київська старовина: Науковий історико-філологічний журнал : Двомі-сячник 

/ Голов. ред. Л. П. Голечко. – К., 2001. - № 5(341).  

 

12.  Опис словників,  

бібліографічних покажчиків, енциклопедій 

Словники 

 Дей О. Словник українських псевдонімів та криптонімів (ХVІ-ХХ ст.). – К. : 

Наук. думка, 1969. – 559 с.  
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Бібліографічні покажчики 

 Іван Франко : Бібліографія творів, 1874-1964 / Склав М. О. Мороз. – К. : 

Наук. думка, 1966. – 447 с. 

Енциклопедії 

 Енциклопедія Українознавства : Слов. частина : У 10 т. / Голов. ред.  

В. Кубійович. – Мюнхен; Нью Йорк : Молоде життя, 1955-1984.  

 

Окремий том 

 Енциклопедія Українознавства : Слов. частина. – Т. 1. – Перевид. в Україні / 

Авт. передм.: І. Гель, О. Романів. – Львів, 1993. – 400 с. – Репр. відтворення 

вид. 1955-1984 рр.  

 

Аналітичний опис творів друку 
1. Опис твору або статті із зібрання творів одного автора 

 Франко І. Борислав : Картини з життя підгірського народу // Зібр. творів : У 

50 т. – К., 1978. – Т. 14. – С. 175-239. 

2. Опис статей з наукового збірника, вісника, енциклопедичного видання 

 Романюк М. М. Ардан Іван // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т. 

1. – С. 632. 

3. Описи опублікованих тез та наукових доповідей 

 Дашкевич Я. Об’єктивне і суб’єктивне в просопографії // Український 

біографічний словник : Історія і проблематика створення : Матеріали наук.-

практ. конф., Львів, 8-9 жовт. 1996 р. – Львів, 1997, - С. 40-47.  

4. Опис газетних і журнальних статей 

 Городиський З. Бути собою за всяку ціну... // Самостійна Україна. – 1989. – Ч. 

1. 

5. Опис рецензій 

а) як окрему статтю у пресі (аналітично) з додаванням вставних слів: 

“Рец. на кн.”: 

Мацько В. Свіжа думка, творчий пошук // Майбуття. – Хмельницький, 

1997. - № 6. – С. 3. – Рец. на кн.: Романюк М. М. Українська преса Північної 

Буковини (1918-1940 рр.). – Львів : Фенікс, 1996. – 196 с. 

б) у вигляді примітки до рецензованого твору: 

Романюк М. М. Українська преса Північної Буковини (1918-1940 рр.). – 

Львів : Фенікс, 1996. – 196 с.  

Рец: Мацько В. Свіжа думка, творчий пошук // Майбуття. – Хмельниць-

кий, 1997. – № 6. – С. 3.  

в) як окремі статті у пресі, 

якщо подається кілька рецензій на одну книгу: 

Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Коломиї (1865-1994 

рр.) : Іст.-бібліогр. дослідж. / Передм. В. Качкана. – Львів, 1996. – 238 с.  

Рец. Глаголюк В. Документальне джерело інформації // За вільну 

Україну. – Львів, 1997. – 16 жовт.; Дисак Ф. В центрі уваги – преса Коломиї // 

Дзвін. – Львів, 1998. – № 3. – С. 145, 146.  
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6. Опис глави або розділу книги 

Грушевський М. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн.– К.: Наук. думка, 

1991. – Т. 1 : До початку ХІ віку. 

С. 1-20: Вступні замітки  

або 

Грушевський М. Вступні замітки // Грушевський М. Історія України-Руси 

: В 11 т., 12 кн.– К.: Наук. думка, 1991. – Т. 1 : До початку ХІ віку. – С. 1-20. 

7. Опис опублікованих документів і матеріалів 

Драгоманов М. Листи до Ів. Франка і инших (1887-1895) / Видав І. Фран-

ко. – Львів, 1908. – 432 с.  

8. Опис неопублікованих матеріалів (архівні джерела) 

Дирекція поліції у Львові // Державний архів Львівської обл.– Ф. 350, оп. 

1, спр. 2327.– Арк. 51-56.  

Карбулицький І. Спомини з мого життя // Літературно-меморіальний 

музей О. Кобилянської (Чернівці). – Інв. № 3709-3730. – Рукопис.  

9. Опис законів та нормативних документів 

Про автономну республіку Крим : Закон України від 17.03.95. – Чинний 

з 21.03.95 // Урядовий кур’єр. – 1995. – 21 берез.  

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види : Терміни та визначення : Вид 

офіц. – К. : Держстандарт України, 1995.  

10. Опис телерадіопередач 

Молодь – майбутнє України : [Виступи під час телемарафону] // Архів 

Львів. обл. телебачення. – 2001. – 1 черв. 

Сучасна політична ситуація в Україні : [Бесіда з І. Дусчуком] // Львів. 

радіо. – 2001. – 14 берез. 

11. Опис електронних носіїв інформації 

Фесенко В. Соціологічні рейтинги: політичний дрючок або інструмент 

вимірювання? [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.pravda.com.ua/archive/2003/january/27/4.shtml 
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