




 
 
 
 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Всього годин 
Денна  
форма  

навчання 

Заочна 
форма навчання 

Кількість кредитів/годин 8,0/240 8,0/240 
Усього годин аудиторної роботи 108 30 

в т.ч.:   
- лекційні заняття, год. 40 16 
- практичні заняття, год. 68 14 
- лабораторні заняття, год. - - 
- семінарські заняття, год. - - 

Усього годин самостійної роботи 132 210 
Вид  контролю                     Залік, екзамен 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: для денної форми 
навчання – 45,9 %; для заочної форми навчання – 13,2%.  

 
2.  ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1.Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 
Предметом дисципліни є методики розвитку силових якостей, техніки виконання 

змагальних вправ, підходи до організації навчально-тренувальної та змагальної діяльності у 
силових видах спорту. 

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і методичних 
підходів у атлетизмі та силових видах спорту, а також набуття практичних вмінь і навичок їх 
застосування у професійній діяльності. 

 
2.2.Завдання навчальної дисципліни(ЗК,ФК) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої  
освіти таких компетентностей:  

Фахові компетентності (ФК):  
- Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості (ФК1). 
- Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення (ФК 
3).   
 -Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, 
раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя (ФК5).  
-Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар(ФК12). 
Здатність використовувати засоби базових видів спорту у навчально-тренувальному процесі та 
при проведенні занять рекреаційного, оздоровчого спрямування для формування навичок 
здорового способу життя у осіб різної статі та віку (ФК 15). 

2.3 Програмні результати навчання (ПРН) 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати такі 

результати навчання:  
- Здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем (ПРН1).   
-  Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, 

володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового 
спілкування (ПРН 2). 



 -Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й 
застосовувати досвід колег ( ПРН 5). 
 -Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм 
організації занять фізичними вправами (ПРН 7). 
 -Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров'я шляхом 
використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, 
проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення (ПРН 9).  
 -Оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та реалізовувати програми 
кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи (ПРН 10).  
 -Використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами рухової активності 
оздоровчої спрямованості (ПРН 13). 
 -Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати (ПРН 21).  

3.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
3.1.Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма здобуття освіти 

 (ДФЗО) 
Заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 
усьог

о  
у тому числі усьо

го  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Теоретичні та 
методичні основи атлетизму 

16 4 4   8 20 2    18 

Тема 2. Техніка виконання і 
методика навчання 
змагальних вправ з важкої 
атлетики 

26 4 12   10 26  4   22 

Тема 3. Основи методики 
розвитку сили 

28 4 4   20 24 4    20 

Тема 4. Техніка виконання і 
методика навчання 
змагальних вправ з 
пауерліфтингу 

28 4 12   12 26  4   22 

Тема 5. Змагання та 
змагальна діяльність 

24 4 4   16 20 2    18 

Тема 6. Техніка виконання і 
методика навчання 
змагальних вправ з 
гирьового спорту 

30 4 10   16 26  4   22 

Тема 7. Основи організації 
навчально-тренувальних 
занять з атлетичних видів 
спорту 

20 2 4   14 20 2    18 

Тема 8. Техніка виконання і 
методика навчання 
змагальних вправ з 
бодібілдингу 

28 4 12   12 24  2   22 

Тема 9. Основи  6 4    22 4    18 



раціонального харчування 
та засоби відновлення 
організму 
 

18 
 
 

    

8 
 
 

  
Тема 10. Матеріально-
технічне забезпечення в 
атлетизмі 

10 4 2   4 18 2    16 

Підготовка до навчальних 
занять і контрольних заходів 12     12 14     14 

Усього годин 240 40 68   132 240 16 14   210 

 
 

3.2. Лекційні заняття 
 

№ 
з/п 

Назви тем та їх короткий зміст  
Кількість годин 
ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1. Теоретичні та методичні основи атлетизму 
Визначення і зміст атлетизму як складової системи фізичного 
виховання і спорту.  Основні поняття і терміни. Силові види спорту. 
Мета, основні завдання та роль атлетичних видів спорту у системі 
силової підготовки.  
Загальна характеристика та основи техніки силових видів спорту 
(важка атлетика, пауерліфтинг, гирьовий спорт, бодібілдинг).Історія 
розвитку силових видів спорту в Україні. Травматизм і його 
профілактика на тренувальних заняттях. Причини виникнення 
травматизму та методичні рекомендації щодо його уникнення. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 Тема 2. Техніка виконання і методика навчання змагальних 
вправ з важкої атлетики  
Основи техніки змагальних вправ у важкій атлетиці. Біомеханічне 
обґрунтування техніки змагальних вправ у важкій атлетиці. Основи 
техніки ривка. Основи техніки поштовху. Основи техніки 
спеціально-підготовчих і загально-підготовчих вправ у важкій 
атлетиці. Методика навчання техніки ривка. Методика навчання 
техніки поштовху. Основні помилки, які виникають під час вивчення 
техніки змагальних вправ у важкій атлетиці. 

4 - 



3 
 
 
 
 
 

    

Тема 3. Основи методики розвитку сили 
Поняття сили та її види. Сила як фізична якість людини. 
Максимальна сила. Вибухова та швидкісна  сила. Силова 
витривалість. Фактори, які впливають на розвиток сили. 
 Розвиток вибухової сили засобами важкої атлетики. Розвиток 
максимальної сили засобами пауерліфтингу. Розвиток силової 
витривалості засобами гирьового спорту. Збільшення анатомічного 
поперечника засобами бодібілдінгу. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

4 
 
 
 
 
 

   

Тема 4. Техніка виконання і методика навчання змагальних 
вправ з пауерліфтингу 
Основи техніки змагальних вправ у пауерліфтингу. Основи техніки 
присяду зі штангою на плечах. Основи техніки жиму лежачи. Основи 
техніки тяги станової. Основи техніки спеціально-підготовчих і 
загально-підготовчих вправ у пауерліфтингу. Методика навчання 
техніки змагальних вправ у пауерліфтингу. Основні помилки, які 
виникають під час вивчення техніки змагальних вправ у 
пауерліфтингу. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 5. Змагання та змагальна діяльність. 
Змагання як системоутворюючий фактор спорту. Види спортивних 
змагань.  
Класифікація та способи проведення змагань в силових видах 
спорту.  Документи, що регламентують проведення змагань у 
силових видах спорту. 
Структура, зміст і результати змагальної діяльності. Умови, які 
впливають на результативність змагальної діяльності.Змагання в 
системі підготовки спортсменів. 
Особливості змагальної діяльності в атлетичних видах спорту. 

4 
 
 
 
 
 
 

2 

6 Тема 6. Техніка виконання і методика навчання змагальних 
вправ з гирьового спорту  
Основи техніки змагальних вправ у гирьовому спорті. Основи 
техніки ривка гирі поперемінно. Основи техніки поштовху двох 
гирь. Основи техніки спеціально-підготовчих і загально-підготовчих 
вправ у гирьовому спорті. Методика навчання техніки змагальних 
вправ у гирьовому спорті. Основні помилки, які виникають під час 
вивчення техніки змагальних вправ у гирьовому спорті. 

4 - 



7  Тема 7. Основи організації навчально-тренувальних занять з 
атлетичних видів спорту. 
Основи організації та особливості проведення навчально-
тренувальних занять з атлетизму. Техніка безпеки та профілактики 
травматизму. Методика побудови тренувальних занять. 
 

2 2 

8 Тема 8. Техніка виконання і методика навчання змагальних 
вправ з бодібілдингу   
Основи техніки змагальних вправ у бодібілдингу. Основи техніки 
обов’язкової програми. Основи побудови композиції довільної 
програми. Основи техніки спеціально-підготовчих і загально-
підготовчих вправ у бодібілдингу. Методика навчання техніки 
змагальних вправ у бодібілдингу. Основні помилки, які виникають 
під час вивчення техніки змагальних вправ у бодібілдингу. 
 

4 - 

9 Тема 9. Основи раціонального харчування та засоби відновлення 
організму  
Харчування та його вплив на розвиток атлетичних можливостей. 
Раціональне харчування. Режим і характер харчування.Білки, жири, 
вуглеводи в раціоні спортсмена. Вітаміни, мінерали та питний 
режим. Калорійність.  
Харчування як засіб відновлення організму. Раціональний режим 
дня; Фармакологічні засоби відновлення. .Бальнеологічні та 
фізіотерапевтичні засоби відновлення. Вплив масажу на суглобово-
зв'язковий апарат, м’язеву і нервову систему, обмін речовин та 
дихальну систему.Прийоми  спортивного масажу. Самомасаж.  
 

6 4 

10 Тема10. Матеріально-технічне забезпечення навчально-
тренувальних занять. Види тренажерів, штанг,гантелей. 
Додаткове обладнання та інвентар у силових видах спорту 

4 2 

Усього годин 40 16 
 

 
 

3.3. Практичні заняття 
 

№ 
з/п 

Назви тем та їх короткий зміст 
Кількість годин 

ДФЗ ЗФЗО 
1 2 3 4 
1 Тема1. Теоретичні та методичні основи атлетизму  

Історія розвитку силових видів спорту в Україні. Травматизм і його 
профілактика на тренувальних заняттях. Причини виникнення 
травматизму та методичні рекомендації щодо його уникнення. 
 

4 - 



2 Тема 2. Техніка виконання і методика навчання змагальних вправ 
з важкої атлетики  
 Методика навчання техніки ривка. Методика навчання техніки 
поштовху. Основні помилки, які виникають під час вивчення техніки 
змагальних вправ у важкій атлетиці. 

12 4 

3 Тема 3. Основи методики розвитку сили 
Розвиток вибухової сили засобами важкої атлетики. Розвиток 
максимальної сили засобами пауерліфтингу. Розвиток силової 
витривалості засобами гирьового спорту. Збільшення анатомічного 
поперечника засобами бодібілдінгу.  

4 - 

4 Тема 4. Техніка виконання і методика навчання змагальних вправ 
з пауерліфтингу 
 Основи техніки спеціально-підготовчих і загально-підготовчих вправ у 
пауерліфтингу. Методика навчання техніки змагальних вправ у 
пауерліфтингу. 

12 4 

5 Тема 5. Змагання та змагальна діяльність. 
Класифікація та способи проведення змагань в силових видах спорту.  
Документи, що регламентують проведення змагань у силових видах 
спорту. 
 

4 - 

6 .Тема6.Техніка виконання і методика навчання змагальних вправ 
з гирьового спорту  
 Методика навчання техніки змагальних вправ у гирьовому спорті. 
Основні помилки, які виникають під час вивчення техніки змагальних 
вправ у гирьовому спорті. 
  

10 4 

7 Тема 7. Основи організації навчально-тренувальних занять з 
атлетичних видів спорту. 
Основи організації та особливості проведення навчально-тренувальних 
занять з атлетизму. 

4 - 

8 Тема8.Техніка виконання і методика навчання змагальних вправ з 
бодібілдингу   
Основи техніки змагальних вправ у бодібілдингу. Основи техніки 
обов’язкової програми. Основи побудови композиції довільної 
програми. 

12 2 

9 Тема 9. Основи раціонального харчування та засоби відновлення 
організму  
Бальнеологічні та фізіотерапевтичні засоби відновлення. Прийоми  
спортивного масажу. Самомасаж. 

4 - 

10 Тема10. Матеріально-технічне забезпечення навчально-
тренувальних занять. Види тренажерів, штанг,гантелей. 
Додаткове обладнання та інвентар у силових видах спорту 

2 - 

Усього годин 68 14 
 

 
 
 
 



3.4.Самостійна робота 
№  
з/п  

Назва теми  Кількість Годин  

ДФЗО  ЗФЗО  

1  Історичні аспекти виникнення та розвитку атлетизму. Зародження 
силових видів спорту в світі. 

8 18 

2 Вдосконалення  техніки виконання змагальних вправ  у важкій 
атлетиці. 

12 22 

3  Силова підготовка осіб різного віку і статті. 
 

20 20 

4 Вдосконалення  техніки виконання змагальних вправ 
пауерліфтингу. 

10 22 

5 Функціональні обов‘язки суддівського апарату у силових видах 
спорту. 

16 18 

6 Вдосконалення  техніки змагальних вправ у гирьовому спорті. 16 22 

7  Особливості проведення навчально-тренувальних занять з 
атлетизму з особами , що мають порушення опорно-рухового 
апарату. 

14 18 

8  Вдоконалення техніки змагальних вправ у бодібілдингу. 12 22 

9  Педагогічні та психологічні засоби відновлення після 
тренувальних навантажень в атлетизмі та силових видах спорту. 

8 18 

10  Підбір тренажерів та обтяжень для локального розвитку мязів у 
атлетизмі. 

4 16 

11 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 12 14 

                                               Усього годин 132 210 

 
 

4.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

     З метою покращення успішності здобувачів вищої освіти та підвищення його балів за 
поточний контроль, протягом семестру їм може додатково надаватися індивідуальне завдання 
(написання реферату і виконання описових завдань з таких тем: 

1. Досягнення українських спортсменів з силових видів спорту на Олімпійських Іграх.  
2. Особливості силової підготовки осіб різного віку і статі. 
3. Вправи з обтяженнями як засіб реабілітації. 
4. Бальнеологічні засоби відновлення у силових видах спорту. 
5. Організація анаболічного контролю в Україні 

 
Курсова робота охоплює теоретичну та методичну підготовку здобувача вищої освіти, 

відкриває можливість реалізації його практичних навичок та вмінь, творчих здібностей.  
 
 
 



Тематика курсових робіт: 
1. Методи розвитку силових якостей у важкій атлетиці. 
2. Тренування важкоатлетів різної статі у підготовчому, змагальному та перехідному 

періодах. 
3. Навчально-спортивна роботи у важкій атлетиці з юними спортсменами. 
4. Науково-методичні критерії відбору на етапі багаторічної підготовки  важкоатлетів. 
5. Програми підготовки з важкої атлетики для осіб середнього та похилого віку. 
6. Програми підготовки жінок із силових видів спорту та їх особливості. 
7. Регулювання маси тіла спортсменів важкоатлетів. 
8. Структура річної підготовки спортсменів у силових видах спорту. 
9. Контроль підготовки кваліфікованих важкоатлетів під час навчально-тренувальної 

роботи. 
10. Оцінка техніки виконання вправ важкоатлетів за допомогою оптико-електронних 

засобів контролю. 
11. Динамічна, ритмо-часова та просторова структура техніки важкоатлетичних вправ. 
12. Траєкторія піднімання штанги у спортсменів різної статі та вагової категорії.  
13. Тренажери, устаткування, інвентар для занять бодібілдингом та методика тренування 

на них. 
14. Змагальна діяльність спортсменів у бодібілдингу та підготовка до неї. 
15. Структура підготовки бодібілдерів у річному макроциклі. 
16. Аналіз програми тренувань бодібілдерів у базовому та  змагальному періодах. 
17. Методи розвитку загальної та спеціальної силової витривалості у спортсменів 

гирьового спорту. 
18. Підготовка та участь гирьовиків у змаганнях. 
19. Засоби відновлення спортсменів силових видів спорту. 
20. Особливості харчування спортсменів силових видів спорту.  
21. Засоби відбору для занять гирьовим спортом. 
22. Регулювання маси тіла спортсменів у гирьовому спорті. 
23. Тренування та змагальна діяльність у гирьовому спорті. 
24. Підготовки спортсменок-жінок у пауерліфтингу та її особливості. 
25. Навчально-тренувальна робота спортсменів різного віку та статі у пауерліфтингу. 
26. Методи розвитку силових можливостей спортсменів у пауерліфтингу. 
27. Науково-методичні критерії відбору на початковому етапі підготовки у 

пауерліфтингу. 
 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Під час вивчення предмету використовуються словесні методи: розповідь, пояснення, 
лекція,  бесіди, імітаційні активні методи (аналіз конкретних ситуацій). 

Наочні методи: демонстрація окремих завдань.  
Практичні методи: усне і письмове опитування, міні-лекції, бліц-опитування. 

 
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Форми проведення поточної перевірки: усна співбесіда; письмове фронтальне опитування; 

письмова перевірка з урахуванням специфіки предмету; консультації з метою контролю 
перевірки виконання самостійної роботи, тощо.  

 
 



7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

 
Контроль результатів навчання здобувачів є необхідним елементом освітнього процесу, 

який забезпечує об’єктивну оцінку якості освітньої діяльності. 
Суть контролю полягає у виявленні та вимірюванні рівня набутих компетентностей 

здобувачів. 
Оцінювання результатів навчання проводиться в балах, максимальна кількість яких за 

кожний підсумковий контроль становить 100 балів ЄКТС. 
Кожній сумі балів відповідає оцінка за національною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 1). 
 
 

Таблиця 1 
Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

 
За 100–бальною 

шкалою 
За національною шкалою За шкалою 

ЄCTS Екзамен, диференційований залік Залік 
90-100 Відмінно 

Зараховано 

А 
8 2 -8 9  

Добре 
В 

7 4 -8 1  С 
6 4 -7 3  

Задовільно 
D 

6 0 -6 3  Е 
35-59 Незадовільно (не зараховано)  

з можливістю повторного складання 
FX 

0 - 34  Незадовільно (не зараховано) 
 з обов'язковим повторним вивченням дисципліни 

F 

 
Оформлення результатів навчання 
Результати навчання заносяться викладачами в «Журнал обліку відвідування занять та 

контролю успішності студентів», «Залікову відомість», «Екзаменаційну відомість», «Залікову 
книжку», «Індивідуальний навчальний план студента». 

Результати поточного контролю за національною чотирибальною шкалою (табл.2) 
Таблиця 2  

 
Критерії поточного оцінювання 

 
Відповідь, виступ, 
контрольна робота 

виконання завдання 

Критерії оцінки 

5 У повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає, глибоко і всебічно розкриє зміст, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 
Правильно вирішив 90% тестових завдань. 

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає, в основному розкриє зміст завдань, використовуючи при 
цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не 
вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 
більшість тестових завдань. 

3 У цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний 
зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 
аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 
помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 



2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 
поверхнево (без аргументації та обґрунтування) викладає, недостатньо 
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань, допускаючи 
при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 
завдань 

 
Розподіл балів для дисциплін, які завершуються ЕКЗАМЕНОМ, є таким: 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100, 
де: 

50 (ПК) - 50 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати Здобувач 
за семестр; 

50 (Е) - 50 максимальних балів, які може набрати Здобувач за екзамен. 
У кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих 

Здобувачем оцінок із наступним переведенням його у бали за формулою: 

 
Розподіл балів для дисциплін, які завершуються ЗАЛІКОМ. 

 
Для Здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Максимальна кількість балів за засвоєння тем дисципліни протягом семестру становить 
100: 

100 (ПК) = 100, 
де: 

100 (ПК) - 100 максимальних балів з поточного контролю, які може набрати Здобувач за 
семестр. 

ПК = 100 САЗ / 5 = 20 САЗ 
 

Для Здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 
30 (ПК) + 70 (TCP) = 100 

30 (ПК) - 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати Здобувач 
під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії. 

70 (TCP) - бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний період за 
програмою курсу. 

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість здобувачу у графі «за 
національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/незараховано». 

 
 

Критерії оцінювання курсової роботи 
 

Максимальна кількість балів за курсову роботу становить 100, компонентами яких є бали 
за виконання практичної і теоретичної частини роботи, її оформлення, захист.  

Виконання курсової роботи має продемонструвати: вміння працювати з літературними 
джерелами, логічно та аргументовано подавати матеріал, коректно використовувати методи для 
дослідження та аналізу проблем, проводити експерименти, робити власні узагальнення і 
висновки. 

Критеріями оцінювання є: 

– чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану; 

– науковість стилю викладання; 

– правильне оформлення роботи відповідно до державних стандартів. 
 
 

 
 



 
Таблиця 3  

 
Оцінка за  

100 – бальною 
шкалою 

Критерії оцінювання 

1 2 

90-100 

Здійснено власну оцінку публікацій за темою дослідження. 
Використані кількісні методи аналізу. Зроблені власні дослідження і на їх 
основі аргументовані висновки та обґрунтовані пропозиції. Відповідність 
оформлення встановленим вимогам. 

82-89 

Зроблено власну оцінку публікацій за темою дослідження. 
Самостійно проаналізовано інформацію на базі якої зроблені висновки та 
сформульовано пропозиції, але окремі висновки не є достатньо 
аргументованими. Студент зумів захистити сформульовані положення та 
висновки. Відповідність оформлення встановленим вимогам. 

75-81 

Здійснено власну оцінку публікацій за темою дослідження. 
Самостійно проаналізовано інформацію на базі якої проводилися 
дослідження. Більшість висновків не є достатньо аргументованими. 
Відповідність оформлення встановленим вимогам. 

69-74 

Тему розкрито не повністю. Прореферовано використані джерела. 
Здійснено аналіз інформації. Сформульовано висновки без належного їх 
обґрунтування. Відповідність оформлення встановленим вимогам.  

60-68 
Частково розкрито тему. Прореферовано використані джерела,  
Сформульовано висновки без їх обґрунтування. Не повна відповідність 
оформлення встановленим вимогам. 

1-59 

Курсова робота з ознаками плагіату. Не розкрито тему. 
Не проаналізовано використані джерела. Не здійснено аналіз інформації. 
Не сформульовано висновки. Не відповідність оформлення встановленим 
вимогам. 

 
Захист курсових робіт здійснюється комісією у складі 2-3 викладачів кафедри, у тому числі 

керівника курсової роботи.  
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