
  
 

Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт студентів другого курсу 
Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки 

 

Вимоги до курсової роботи 

 
Курсова робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження 

студента, яке виконується на завершальному етапі отримання освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст», за спеціальністю 7.01020201 Спорт (за 
видами), спеціалізація теорія і методика підготовки в обраному виді спорту. 

За рівнем наукового дослідження курсова робота може бути теоретичною та 
прикладною, залежно від області й предметного напрямку результатів 
дослідження. 

Мета виконання курсової роботи - розв'язання конкретних практичних 
завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування 
комплексу теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього 
періоду навчання. 

Курсова робота має бути написана державною мовою. Курсова робота 
повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким 
вимогам: 

- містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження; 
- результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз 

прикладних проблем сфери відповідно до узагальненого об'єкта діяльності; 
- вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних 

аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження; 
- бути належно оформленою і мати усі необхідні супровідні документи 

(відгук наукового керівника та рецензію). 
Тема курсової роботи повинна мати проблемний характер і відображати 

актуальні питання теорії і методики підготовки в обраному виді спорту відповідно 
до основних функцій та типових завдань, що формують складові професійної 
компетентності спеціаліста. 

За структурою курсова робота складається зі вступу, основної частини 
(розділи: теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний), висновків, 
списку використаних джерел, додатків. 

3міст курсової роботи визначається її темою. Рекомендований обсяг курсової 
роботи спеціаліста - 25-30 сторінок. До цього обсягу не зараховуються список 
використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ±10%. 

Набір тексту курсової роботи здійснюється на комп’ютері через 1,5 
міжрядкових інтервали (29-30 рядків на сторінці), друк – на принтері з одного боку 
аркуша білого паперу, формату А4 (210х297 мм); шрифт текстового редактора 
Times New Roman чорного кольору. Висота шрифту – 14 мм. Поля: зліва – не 
менше 20 мм, справа – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. Шрифт 
друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою. 



Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки 
структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 
«ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 
«ДОДАТКИ» виконуються великими літерами симетрично до тексту по центру 
сторінки (без крапки). Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові 
символи, позначення, то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту 
як «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ». Сторінки роботи нумеруються 
арабськими цифрами у правому верхньому куті аркуша. 

Оформлення посилань виконується у квадратних дужках. Перша цифра у 
квадратних дужках відповідає номеру джерела, друга цифра – номеру сторінки, 
звідки взято посилання. У списку використаних джерел, всі джерела вказуються 
тією мовою, якою вони написані. 

Додатки оформлюються як продовження наукової роботи на наступних її 
сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Додатки позначають 
великими літерами української абетки, за винятком Ґ,Є,І,Ї,Й,О,Ч,Ь. Наприклад, 
Додаток А, Додаток Б. 

Курсова робота, як метод оцінювання рівня якості підготовки спеціалістів, 
має продемонструвати вміння студента: 

- працювати з інформаційними джерелами (законодавчою і нормативною 
базами, науковою спеціальною літературою, у т.ч. іноземними мовами, 
матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної і фінансової 
звітності); 

- логічно та аргументовано викладати матеріал; 
- коректно використовувати наукові методи для аналізу проблем та 

обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності; 
- опановувати сучасні методи наукового дослідження; 
- використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і 

рекомендацій з предмета дослідження; 
- робити висновки. 
Захист   курсової   роботи   відбувається   прилюдно   на засіданні 

випускаючої кафедри в період останньої екзаменаційно-залікової сесії. 
До  захисту курсової роботи допускаються студенти, які успішно склали 

заліково-екзаменаційну сесію, пройшли практику за профілем майбутньої 
спеціальності та захистили звіт з неї. 

Курсова робота подається науковому керівникові для перевірки змісту та 
структури не пізніше, ніж за 10 днів до захисту курсових робіт на засіданні 
кафедри. Науковий керівник перевіряє відповідність оформлення роботи 
встановленим вимогам та надає відгук про курсову роботу, у якому зазначає: 

- актуальність дослідження; 
- використані методи дослідження; 
- рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань при 

виконанні дослідження; 
- вміння: самостійно вирішувати наукові та практичні проблеми, логічно, 

послідовно, аргументовано викладати матеріал та робити висновки; 
- повнота розкриття теми; 
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- перспективність запропонованих рекомендацій. 
- недоліки роботи. 
На випускаючу кафедру студенти здають: 
- курсову роботу з усіма підписами та висновком наукового керівника; 
- внутрішню рецензію. 
При рецензуванні курсової роботи рекомендується визначати: 
- новизну постановки і розроблення проблеми; 
- використання наукових методів дослідження; 
- аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій; 
- участь студента у наведених дослідженнях, теоретичній обробці 

отриманих результатів,формулюванні наукового положення (ідеї), методиці; 
- вміння студента чітко і аргументовано викладати матеріал, правильно 

оформлювати його; 
- недоліки та зауваження щодо змістової частини роботи, оформлення. 
Подана до захисту робота повинна містити  на титульній сторінці підписи 

студента, наукового керівника, рецензента. 
Після захисту курсових робіт на кафедрі вони разом із реєстром подаються 

науковим керівником в Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти. 
 

 

 

Вимоги до дипломної роботи 
 
 
Дипломна робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження 

студента, яке виконується на завершальному етапі отримання освітньо-
кваліфікаційного рівня "спеціаліст" для спеціальностей: 

- 7.01020201 Спорт (за видами), спеціалізації: менеджмент і маркетинг у 
спорті; психологія спорту; 

- 7.01020302 Фізична реабілітація; 
- 7.01020303 Фітнес та рекреація. 
Мета виконання дипломної роботи – розв’язання конкретних практичних 

завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування 
комплексу теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього 
періоду навчання.  

Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований 
характер і відповідати таким вимогам: 

- містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження; 
- результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз 

прикладних проблем сфери збереження та зміцнення здоров’я; 
- вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних 

аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження; 
- бути належно оформленою і мати усі необхідні супровідні документи. 
 



Дипломна робота має бути написана державною мовою.  
Дипломна робота виконується на матеріалах реально діючих організацій та 

закладів з оздоровчого фітнесу, фізичного здоров’я населення, фізичної рекреації, 
масового спорту, фізичної реабілітації, охорони здоров’я, структурних підрозділів 
центральних та місцевих органів виконавчої влади у сферах охорони здоров’я, 
фізичної культури і спорту, туризму. 

Тема дипломної роботи повинна мати проблемний характер і відображати 
актуальні питання розвитку системи збереження та зміцнення здоров’я людини, 
відновлення працездатності, втраченої внаслідок отримання травм, проблем 
психології спорту та спортивного менеджменту і маркетингу.  

За структурою дипломна робота складається зі вступу, основної частини 
(розділи: теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний), висновків, 
списку використаних джерел, додатків. 

Зміст дипломної роботи визначається її темою. Рекомендований обсяг 
дипломної роботи спеціаліста 55–60 сторінок. До цього обсягу не зараховуються 
список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення ± 10%. 

Набір тексту дипломної роботи здійснюється на комп’ютері через 1,5 
міжрядкових інтервали (29-30 рядків на сторінці), друк – на принтері з одного боку 
аркуша білого паперу, формату А4 (210х297 мм); шрифт текстового редактора 
Times New Roman чорного кольору. Висота шрифту – 14 мм. Поля: зліва – не 
менше 20 мм, справа – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. Шрифт 
друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою. 

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки 
структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 
«ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 
«ДОДАТКИ» виконуються великими літерами симетрично до тексту по центру 
сторінки (без крапки). Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові 
символи, позначення, то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту 
як «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ». Сторінки роботи нумеруються 
арабськими цифрами у правому верхньому куті аркуша. 

Оформлення посилань виконується у квадратних дужках. Перша цифра у 
квадратних дужках відповідає номеру джерела, друга цифра – номеру сторінки, 
звідки взято посилання. У списку використаних джерел, всі джерела вказуються 
тією мовою, якою вони написані. 

Ілюстрований матеріал (окремі слова і вирази) наводяться курсивом, в лапках 
(також курсивом) подають цитати з посиланням на автора та через кому на 
сторінку (прямим шрифтом). 

Додатки оформлюються як продовження наукової роботи на наступних її 
сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Додатки позначають 
великими літерами української абетки, за винятком Ґ,Є, І,Ї,Й,О,Ч,Ь. Наприклад: 
Додаток А, Додаток Б. 

Дипломна робота, як метод оцінювання рівня якості підготовки спеціалістів, 
має продемонструвати вміння студента: 

- працювати з інформаційними джерелами (законодавчою і нормативною 
базами, науковою спеціальною літературою, у т.ч. іноземними мовами, 
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матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної і фінансової 
звітності); 

- логічно та аргументовано викладати матеріал; 
- коректно використовувати наукові методи для аналізу проблем та 

обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності; 
- опановувати сучасні методи наукового дослідження; 
- використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і 

рекомендацій з предмета дослідження; 
- робити висновки. 
Попередній захист   дипломної  роботи   відбувається   прилюдно   на 

засіданні випускаючої кафедри в період останньої заліково-екзаменаційної 
сесії. 

До  захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно 
склали заліково-екзаменаційну сесію, пройшли практику за профілем 
майбутньої спеціальності та захистили звіт з неї. 

Дипломна робота подається науковому керівникові для перевірки змісту 
та структури не пізніше, ніж за 10 днів до попереднього захисту дипломної 
роботи на кафедрі. Після захисту дипломної роботи на кафедрі вона, разом із 
супровідними документами (рецензією і поданням) зберігається в Центрі 
підвищення кваліфікації та перепідготовки до атестації здобувачів вищої 
освіти. Кінцевий термін здачі дипломної роботи до Центру підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 24.04.2017 року.  

Рецензент перевіряє відповідність оформлення роботи встановленим вимогам 
та надає відгук про дипломну роботу, у якому зазначає: 

- актуальність дослідження; 
- використані методи дослідження; 
- рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань при 

виконанні дослідження; 
- вміння: самостійно вирішувати наукові та практичні проблеми, логічно, 

послідовно, аргументовано викладати матеріал та робити висновки; 
- повнота розкриття теми; 
- перспективність запропонованих рекомендацій4 
- недоліки роботи. 
На випускаючу кафедру студенти здають: 
- дипломну роботу; 
- внутрішню рецензію. 
При рецензуванні дипломної роботи рекомендується визначати: 
- новизну постановки і розроблення проблеми; 
- використання наукових методів дослідження; 
- аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій; 
- участь студента у наведених дослідженнях, теоретичній обробці 

отриманих результатів,формулюванні наукового положення (ідеї), методиці; 
- вміння студента чітко і аргументовано викладати матеріал, правильно 

оформлювати його; 
- недоліки та зауваження щодо змістової частини роботи, оформлення. 



Рецензія надається письмово та повинна містити загальний висновок щодо 
рекомендації до захисту (рекомендовано та нерекомендовано). 

Подана до захисту робота повинна містити  на титульній сторінці підписи 
студента, наукового керівника, рецензента. 

Попередній захист дипломної роботи студент проходить на кафедрі. 
Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, 
допускаються завідувачем до захисту на атестації здобувачів вищої освіти. 

Дипломна робота як форма оцінювання рівня якості підготовки спеціаліста 
має продемонструвати вміння: 

- працювати з інформаційними джерелами (законодавчою і нормативною 
базами, науковою спеціальною літературою, у т.ч. іноземними мовами, 
матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної і фінансової 
звітності); 

- логічно та аргументовано викладати матеріал; 
- коректно використовувати наукові методи для аналізу проблем та 

обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності; 
- опанувати сучасні методи наукового дослідження; 
- використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і 

рекомендацій з предмета дослідження; 
- робити висновки.  
Студенту надається право вибирати тему курсової та дипломної робіт з числа 

визначених випускними кафедрами навчального закладу або запропонувати свою 
тему з обґрунтуванням доцільності її розробки. 

Керівництво курсовими та дипломними роботами здійснюється 
кваліфікованими науково-педагогічними працівниками. Організація і контроль за 
процесом підготовки й захисту випускних робіт покладаються на завідуючих 
кафедрами. 

Тематика курсових та дипломних робіт коригується згідно тематики 
досліджень кафедри відповідно Зведеного плану НДР.  

Курсова і  дипломна роботи мають свою специфіку, їх деталі завжди 
потрібно узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури та оформлення 
вони мають подібні риси, тому будуть подані спільно. 
 Дипломна робота повинна містити: 

•   титульний аркуш; 
•   зміст; 
•   перелік умовних позначень (за необхідності); 
•   вступ; 
•   основну частину; 
•   висновки; 
•   список використаних джерел; 
•   додатки (за необхідності). 

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на засіданні екзаменаційної 
комісії атестації здобувачів вищої освіти, склад якої затверджують в установленому 
порядку. Студент готує виступ на 5- 7 хвилин з використанням необхідного 



ілюстративного матеріалу (таблиць, графіків, слайдів) – зміст яких перевіряє 
науковий керівник. 
 
 
 Курсові та дипломні роботи після попередньої перевірки 
науковим керівником зберігаються в центрі підвищення кваліфікації 
та перепідготовки, куди подаються випускаючою кафедрою разом із 
реєстром, поданнями, рецензіями до всіх дипломних робіт до 
офіційного захисту на засіданні екзаменаційної комісії з атестації 
здобувачів вищої освіти. 



 
ПРИКЛАД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО  

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ`Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 

 
 

Кафедра психології і педагогіки 
 

 
 
 

Дипломна робота 
 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  «спеціаліст» 
 
 

_____________________________________ 
назва теми 

 
 

Студента ІІ курсу, групи ДВ 28 
Прізвище, ім’я, по-батькові 
спеціальність:  
7.01020201 «Спорт (за видами)»   
спеціалізація: «Психологія спорту» 

 
 

Науковий керівник: 
Науковий ступінь, звання, посада 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
(наукового керівника) 

 

Рецензент: 
Науковий ступінь,  
звання, посада 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
(рецензента) 
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ПРИКЛАД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ`Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 
 
 
 

Кафедра менеджменту і економіки спорту 

 
 

 
 

Дипломна робота 
 

На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  «спеціаліст» 
 
 

_____________________________________ 
назва теми 

 
 

Студента ІІ курсу, групи ДВ 27 
Прізвище, ім’я, по-батькові 
спеціальність:  
7.01020201 «Спорт (за видами)»   
спеціалізація: «Менеджмент і 
маркетинг у спорті» 

 
 

Науковий керівник: 
Науковий ступінь, звання, посада 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
(наукового керівника) 

 

Рецензент: 
Науковий ступінь,  
звання, посада 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
(рецензента) 

 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ -2017 



ПРИКЛАД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ`Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 
 
 
 

Кафедра фізичної реабілітації 

 
 

 
 

Дипломна робота 
 

На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  «спеціаліст» 
 
 

_____________________________________ 
назва теми 

 
 

Студента ІІ курсу,  
групи ДВ 23, 24,25 
Прізвище, ім’я, по-батькові 
спеціальність: 7.01020302 «Фізична 
реабілітація» 

 
 

Науковий керівник: 
Науковий ступінь, звання, посада 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
(наукового керівника) 

 

Рецензент: 
Науковий ступінь,  
звання, посада 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
(рецензента) 

 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ -2017 



ПРИКЛАД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ`Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 
 
 
 

Кафедра __________________ 

 
 

 
 

Курсова робота 
 

На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  «спеціаліст» 
 
 

_____________________________________ 
назва теми 

 
 

Студента ІІ курсу,  
групи ДВ 21, 22 
Прізвище, ім’я, по-батькові 
спеціальність: 7.01020201 «Спорт (за 
видами)» 
спеціалізація: «Теорія та методика 
підготовки в ___________» 

 
 

Науковий керівник: 
Науковий ступінь, звання, посада 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
(наукового керівника) 

 

Рецензент: 
Науковий ступінь,  
звання, посада 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
(рецензента) 

 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ -2017 



ПРИКЛАД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ`Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 
 
 
 

Кафедра здоров'я, фітнесу та рекреації 
 

 
 
 

Дипломна робота 
 

На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  «спеціаліст» 
 
 

_____________________________________ 
назва теми 

 
 

Студента ІІ курсу,  
групи ДВ 26 
Прізвище, ім’я, по-батькові 
спеціальність: 7.01020303 «Фітнес та 
рекреація» 

 
 

Науковий керівник: 
Науковий ступінь, звання, посада 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
(наукового керівника) 

 

Рецензент: 
Науковий ступінь,  
звання, посада 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
(рецензента) 

 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ -2017 
 

 


