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1. Загальні положення 

1.1. Дане положення підготовлене з метою створення єдиного організаційного 

напрямку курсових проектів для студентів коледжу та забезпечення 

комплексного підходу до його організації, систематизації та послідовності в 

навчальному процесі на всіх його етапах. 

1.2. Курсовий проект є формою індивідуальної роботи студентів з окремих 

фахових дисциплін, яка виконується самостійно при консультуванні в терміни, 

визначені навчальним  планом. 

       Перелік дисциплін з курсового проектування визначається навчальним 

планом. 

1.3. Метою курсового проектування є: 

- систематизація, закріплення та розширення теоретичних та практичних 

знань з окремої дисципліни або їх комплексу та вміння застосовувати їх при 

вирішенні конкретних технічних, економічних та інших фахових задач; 

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження 

та експерименту при вирішенні проблем і питань, що поставлені  в курсовому 

проекті; 

- підготовка студентів до самостійної роботи в умовах сучасного 

виробництва. 

1.4. Визначення основних термінів та положень. 

- Курсовий проект передбачає, як правило, безпосереднє проектування 

(дослідження, розрахунок, експеримент) чітко визначених об'єктів ( приладів, 

структур, програм, мереж тощо  або їх окремих частин). 

- Пояснювальна записка є обов’язковою складовою частиною курсового 

проекту. 

- Пояснювальна записка -  текстовий документ, що містить аналіз, опис та 

відповідні розрахунки (методи) щодо суті проектування (дослідження) об'єкту.   
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-  Для надання візуального уявлення щодо об’єкту проектування 

(дослідження) студенту може бути запропоновано викладачем-керівником 

курсового проекту надати графічну частину проекту або презентацію. 

   -  Графічна частина може включати креслення, плакати, ілюстративні 

матеріали та ін., які надають візуальне уявлення про форму, елементи, структуру 

тощо щодо об’єкту проектування (дослідження). 

1.5. Тематика курсових проектів  призначається викладачем-керівником 

курсового проекту, розглядається та схвалюється на засіданнях циклових комісій 

та затверджується розпорядженням по відділенню. 

 

2. Завдання на курсовий проект 

2.1. Завдання на курсовий проект  розробляє викладач-керівник курсового 

проекту відповідно до змісту і завдань дисципліни. Вони повинні бути чітко та 

коротко сформульованими, мати виробничий характер. Обсяг завдання повинен 

відповідати часу, відведеному навчальними планами на виконання курсового 

проекту. 

2.2. Завдання курсового проекту може бути розробленим на фактичному 

матеріалі, на замовлення підприємств, організацій. 

2.3. У завдання на курсовий проект  слід включати розробку технологічних 

процесів відповідної спеціальності, за якою вчаться студенти.  

2.4. Завдання для курсового проекту  повинні бути індивідуальними та 

різноманітними за змістом, але приблизно однакової складності. Їх видають 

кожному студенту на бланку затвердженому цикловою комісією. 

2.5. Тематика курсових проектів  розглядається і схвалюється на засіданнях 

циклових випускаючих комісій за поданням викладача-керівника та 

затверджується розпорядженням,  яке готують відділення протягом двох тижнів 

після початку навчального семестру. 

 2.6. Індивідуальні завдання студент подає керівнику курсового проекту  разом  

із курсовим проектом  на попередній захист, що проводиться за 2 – 3 дні до 

захисту за графіком. 
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3. Оформлення курсового проекту. 

        Відповідно від напрямку спеціальностей пояснювальна записка до 

курсового проекту виконується згідно загальних вимог до текстових документів. 

ГОСТ 2.105-95.           

        Текст пояснювальної записки має бути надрукованим державною мовою на 

одній стороні стандартних аркушів формату А4, шрифтом  Times New Roman, 

розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines. 

                   

4. Організація і порядок виконання курсового проекту 

4.1.  Безпосереднє керівництво курсовим проектом здійснює, як правило, 

викладач відповідної дисципліни.  

4.2. Керівник курсового проекту  зобов’язаний за півтора місяці до 

екзаменаційної сесії надати в навчальну частину пропозиції щодо графіку та 

розкладу роботи комісій по захисту курсового проекту. Захист курсового 

проекту  повинен пройти не пізніше ніж за 2 тижні до сесії. Графік має бути 

затверджений у заступника директора з навчальної роботи. 

       Керівник проводить консультації студентів за всіма питаннями курсового 

проекту  і забезпечує студентів необхідними методичними  розробками за 

рахунок часу, відведеного навчальними планами на курсовий проект з цієї 

дисципліни. 

4.3. Перед початком курсового проектування  студентам пояснюють їх завдання і 

значення для підготовки молодшого спеціаліста, повідомляють орієнтований 

план, вимоги щодо написання курсового проекту, орієнтований розподіл часу на 

виконання окремих частин завдання, список рекомендованої літератури та інше. 

       Необхідною умовою є проведення індивідуальних бесід керівника зі 

студентами за його завданням. 

4.4. Консультації з курсового проекту  проводять групові або індивідуальні. 

       Контроль за виконанням курсового проекту здійснює керівник курсового 

проекту на консультаціях. Звітність кожного студента керівнику курсового 

проекту про його хід виконання є обов'язковою. 
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4.5 Завідувач відділенням і голова циклової комісії здійснює контроль за 

виконанням розкладу консультацій, розглядає результати контролю, виконаного 

керівниками курсового проекту  і вживає, при необхідності, допоміжні заходи 

щодо покращення стану курсового проектування. 

4.6. Захист курсових проектів відбувається перед комісією у складі: голови 

комісії, керівника курсового проекту і викладача відповідної циклової комісії. 

Захист складається з короткої доповіді (презентації протягом 5-10 хвилин) та 

відповідей на запитання. Під час захисту можуть бути використані й інші активні 

форми та методи проведення цієї роботи. 

4.7. Результати захисту курсового проекту  оцінюються за чотирьохбальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і записуються у 

відомості за підписом членів комісії.  

4.8. Голова циклової комісії ставить на обговорення звіти керівників курсових 

проектів і на засіданнях циклової комісії пропонує заходи щодо підвищення 

методичного рівня організації курсового проектування. 

 

5. Зберігання курсових проектів 

5.1. Прийняті від студентів курсові проекти  здають в архів навчального закладу, 

де зберігають 3 роки. 

5.2. Здача до архіву здійснюється керівником курсового проекту  із поданням 

списку, в якому зазначене прізвище студента, який його виконував. 

       Кількість курсових проектів, наданих до архіву, повинна відповідати 

кількості студентів у групі. 

5.3. Після закінчення зазначеного терміну курсові проекти списує спеціально 

організована у навчальному закладі комісія, вони підлягають знищенню, про що 

складається відповідний акт. 

5.4. В окремих випадках з письмового дозволу директора або заступника 

директора з навчальної роботи відмінно виконані курсові проекти або їх окремі 

частини можуть видавати під розписку в методичний кабінет і використовувати 

їх як наочний посібник. 
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