








  

Закріплення тем курсових робіт за студентами, затвердження графіку 

проведення консультацій та дати захисту роботи здійснюється наказом 

директора коледжу. 

Одну і ту ж тему можуть виконувати декілька студентів, але 

використовують практичний матеріал різних підприємств. Одночасно з 

вибором теми визначається об’єкт на матеріалах якого виконується курсова 

робота. Цим об’єктом може бути будь-який заклад будь-якої форми власності. 

У разі потреби можна змінювати тему курсової роботи за письмовою 

заявою студента та погодженням з керівником, проте не пізніше ніж за місяць 

до закінчення терміну виконання курсової роботи. 
Термін подання завершеної курсової роботи має бути не пізніше, ніж за 

два тижні до захисту. Дата подання фіксується в Журналі обліку і рецензування 

курсових робіт (додаток 2). 

Оформлення спеціального бланку-завдання на курсову роботу 

студента, у якому зазначається тема, план, а також терміни подання певних 

розділів та готової курсової роботи здійснюється після закріплення за 

студентом теми курсової роботи наказом. Завдання підписується керівником та 

студентом (додаток 3). 

Захист курсових робіт повинен обов'язково проводитися до початку 

екзаменаційної сесії. 

3.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Робота виконується з одного боку аркуша білого паперу формату А4 

(210x297 мм), шрифт – Times New Roman, розміром 14 кеглів, інтервал між 

рядками - 1,5; поля: зліва - 30 мм, справа - 10 мм, зверху та знизу - 20 мм. Роботи 

виконані в іншому форматі не реєструються та не розглядаються і до захисту не 

допускаються. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№». Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці. Першою сторінкою 

вважається титульна, на якій цифра «1» не ставиться. Загальна нумерація 

роботи починається на наступній сторінці (Зміст курсової роботи) з цифри «2». 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з порядкових номерів розділу (перша цифра) і порядкового номера 

підрозділу (друга цифра). 

У тексті курсової роботи повинні бути посилання на літературні джерела, 

причому вказується тільки порядковий номер, під яким вони містяться в списку 

літератури. Наприклад, [5]. 
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