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Вступ 

Шлях до вирішення наукових проблем лежить через уміння 

аналізувати сучасні досягнення провідних науковців України та світу. 

Створення аналітичних оглядів – це творчий процес, який потребує від 

науковця не лише глибини знань дисциплін, що викладаються у ВНЗ, але і 

уміння знаходити та аналізувати наукову та науково-технічну інформацію 

в джерелах літератури, періодичних виданнях, патентах тощо. Від якості 

визначення стану наукової проблеми та грамотного формулювання мети та 

задач досліджень суттєво залежить кінцевий результат науково-дослідної 

роботи (НДР).      

Методичні вказівки складено у відповідності до ДСТУ 3008-95. 

 

1 Мета та завдання курсової роботи 

Метою курсової роботи є набуття практичних умінь при пошуку та 

аналізі науково-технічної інформації та складання математичних моделей. 

Завданнями курсової роботи є уміння: 

– визначати наукову проблему; 

– проводити пошук необхідних джерел літератури; 

– аналізувати знайдену науково-технічну інформацію;  

– визначати не вирішенні та дискусійні питання розглядуваної 

проблеми; 

– формулювати мету та завдання, предмет та об’єкт  досліджень; 

– вибирати методи дослідження; 

– розробляти математичні моделі процесів. 
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2 Завдання на курсову роботу 

Завдання на курсову роботу вибирається відповідно до тематики 

тематиці майбутньої магістерської дисертації і повинно відповідати 

основним напрямкам наукової роботи кафедри, а у разі виконання 

магістерської дисертації на базі науково дослідних інститутів, з якими 

діють договори про співпрацю, діючим угодам.  

Зразок титульного аркуша курсової роботи наведений в додатку А, 

зразок бланку завдання до курсової роботи  в додатку Б, перелік тем 

курсових робіт  в додатку В. 

3 Склад, структура та обсяг курсової роботи  

Курсова робота передбачає розробку документації у вигляді 

пояснювальної записки, яка включає аналітичний огляд джерел літератури, 

що стосуються досліджуваної наукової проблеми, а також обґрунтування 

вибору, опис та методику розв’язання математичної моделі процесу. 

Пояснювальна записка складається з розділів і підрозділів. 

Приблизний зміст пояснювальної записки наведений у додатку Г. 

Враховуючи специфіку об’єкта досліджень допускається вводити в 

перший розділ записки додаткові розділи. Орієнтовний обсяг 

пояснювальної записки 40-50 аркушів формату А4.  

 

4 Вказівки до виконання розділів курсової роботи  

 

Пояснювальна записка формується у відповідності до 

рекомендованого кафедрою змісту.  

Матеріал у розділах пояснювальної записки викладається згідно 

таких вимог: 

 



8 

 

Реферат 

 

Обсягом 0,5...1 сторінка державною та іноземною мовами повинен 

стисло відображати загальну характеристику та основний зміст роботи і 

містити: 

– відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрації, 

таблиць, креслень, додатків і бібліографічних найменувань та переліком 

посилань; 

– об’єкт та предмет досліджень; 

– мету роботи, використані методи та отримані результати; 

– рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження 

рохзробок та досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, 

публікація в наукових журналіх, акти про впровадження); 

– перелік ключових слів (не більше 20). 

 

Вступ 

 

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, 

підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності 

проведення дослідження. 

Далі подають загальну характеристику курсової роботи в 

рекомендованій нижче послідовності. 

 

Актуальність теми 

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями 

проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність 

роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на 

користь України. 
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Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить 

кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового 

завдання. 

 

Мета і задачі дослідження 

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для 

досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як 

«Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб 

досягнення мети, а не на саму мету. 

Об 'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та 

його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована 

основна увага дисертанта, оскільки предмет дослідження визначає тему 

дисертаційної праці, яка визначається на титульному аркуші як її назва. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх 

треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, 

що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу 

пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. 

 

1. СТАН ПИТАННЯ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Загальні відомості про проблему 

 

Наводяться інформації про походження розглядуваної науково-

технічної проблеми, та існуючі методи її вирішення. Обґрунтовується 

вибір шляху вирішення проблеми в даному дослідженні. 
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1.2 Теоретичні дослідження проблеми 

 

Наводяться основні результати провідних дослідників теоретичного 

вирішення проблеми. Вказуються основні підходи до моделювання 

процесу, та основні підходи до моделювання процесу. Вказуються основні 

методи розв’язання відомих моделей процесу.  

 

1.3 Експериментальні дослідження проблеми  

 

Наводяться основні факти з даної проблеми виявлені 

експериментальним шляхом.. Проводиться аналіз методик 

експериментальних досліджень. 

 

1.4 Мета та задачі досліджень 

 

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для 

досягнення поставленої мети. 

 

2 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ 

2.1 Фізична модель процесу 

 

Наводиться опис фізичної моделі процесу. 

 

2.2. Математична модель процесу 

 

Наводяться рівняння, що описують процес. У разі крайової задачі 

вказуються початкові і граничні умови. Вказуються методики розв’язання 

моделі. 
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5 Рекомендації до виконання пояснювальної записки 

5.1 Структура пояснювальних записок 

Пояснювальна записка для курсової роботи розпочинається 

титульним листом з надписом „Пояснювальна записка”(додаток А), 

наступним листом є „Завдання на проектування”(додаток Б). 

Далі в курсовій роботі розташовують „Реферат (українською, у разі 

потреби й іноземною мовами)” , „Зміст” (додаток Г) та „Перелік 

скорочень, умовних позначень та термінів”. Після цього розташовується 

основний текст записки, висновки та перелік посилань.  

 

5.2 Вимоги до форматування пояснювальних записок 

Текст пояснювальної записки розділяють на розділи і підрозділи, 

відповідно до змісту. 

Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа 

(частини), позначені арабськими цифрами з крапкою. Підрозділи повинні 

мати нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються 

з номерів розділів або підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера 

підрозділу крапка не ставиться. Розділи, як і підрозділи, можуть 

складатися з декількох пунктів. 

Найменування розділів повинні бути короткими. Найменування 

розділів посередині сторінки великими літерами, а підрозділів записують у 

вигляді заголовків з абзацу прописними літерами (окрім першої великої 

літери). Використання курсного та напівжирного форматування, 

підкреслення та переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку 

наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох 
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речень, їх розділяють крапкою. Розташовувати назву розділу, підрозділу та 

тексту на різних сторінках забороняється.  

Відстань між заголовком розділу або підрозділу і текстом повинна 

бути у 3 інтервали. Відстань між заголовками розділу і підрозділу – 1,5 

інтервали. Кожен розділ пояснювальної записки починають з нового листа 

(сторінки).  Відстань між попереднім підрозділом та наступним заголовком 

підрозділу повинна бути 3 інтервали. 

 

Приклад оформлення заголовку: 

 

1 СТАН ПИТАННЯ ЗА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1.1 Стан та проблеми водних ресурсів 

  

Нумерація сторінок повинна бути наскрізна для всієї записки, 

включаючи додатки. 

 

5.3 Виклад тексту пояснювальної записки 

Повне найменування об’єкту  дослідження (досліджуваного 

процесу) на титульному листі, в основному написі і при першому 

згадуванні в тексті документа повинне бути однаковим з найменуванням 

його усіх інших документах. Найменування, що наводяться в тексті 

пояснювальної записки і на ілюстраціях, повинні бути однаковими. 

 

5.4 Вимоги до оформлення записки 

Текстові документи виконуються за допомогою комп’ютерної 

техніки на листах формату А4, в разі потреби (для схем, таблиць) 
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допускається формат А3. Текст друкується на одному боці аркуша через 

півтора інтервали, шрифт – Times New Roman 14 пт.  

Рамки та основний напис в звітах з НДР – відсутні. 

Для НДР відстань від границь аркушу до границь тексту потрібно 

залишати: на початку та наприкінці рядків не менш 3 мм. Відстань від 

верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої та границі аркуша 

повинне бути не менш 10 мм.  

Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15...17 мм. 

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі 

виконання текстового документа, допускається виправляти підчищенням 

або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на це ж місце 

виправленого тексту (графіки) чорною ручкою або вклеюванням 

роздрукованих фрагментів тексту. 

Ушкодження аркушів текстових документів, помарки і сліди не 

цілком вилученого тексту (графіки) не допускаються. 

При аналізі стану наукової проблеми необхідно проаналізувати 

результати, отримані іншими дослідниками. При цьому необхідно давати 

посилання на джерело, з якого взято інформацію. Посилання потрібно 

давати перед використанням запозиченого матеріалу або в кінці цитати у 

квадратних дужках. 

 

Приклад: Питання моделювання процесу забруднення поверхні 

мембран викладено в роботі [12]. 

 

Усі формули, нумерують арабськими цифрами в межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули в даному розділі, розділених крапкою. Номер вказують із правої 

сторони листа на рівні формули в круглих дужках. Формула знаходиться 
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посередині рядка. Міжстрочний відступ перед формулою та після неї 

робиться у розмірі одного рядка.  

Приклад: 

Фактор розподілення рідини по поверхні частинки можна визначити 

за формулою [20]: 

' 1 2

' 3 ' 3

ч ч

6( )
η

( ) ( 2 )min

V V

k d d l




   
,    (1.5) 

де k – експериментальний коефіцієнт;  

'

чd  – діаметр зволоженої частинки;  

minl  – мінімальна товщина шару рідини на поверхні частинки.  

 

У випадку, коли у формулу підставляється значення, вона не 

нумерується. 

Приклад: 

Для визначення інтенсивності тепловідводу від псевдозрідженого 

шару до одиничної частки скористаємося формулою Забродського С.С. 

для розрахунку коефіцієнта конвективно-кондуктивної тепловіддачі: 

 

к.к.=35,8м
0,2
г

0,5
dэ

-0,36
 =35,8130

0,2
(4,810 

–2 
)

0,5
(4,510

-3
)

-0,36
 = 109 Вт/(м

2
К), 

 

де м – густина матеріалу, м =130 кг/м
3
; 

г – теплопровідність газу, псевдозріджуючого шар частинок 

сиоліту, г = 4,810 
-2 

Вт/мК; 

dэ - еквівалентний діаметр часток сиопору, dэ = 4,510
-3

 м. 

 

Посилання в тексті на номер формули подають у дужках. 

Приклад 3:  

"...в формулі (4.12)". 
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Ілюстрації повинні розташовуватися по тексту пояснювальної 

записки якнайближче до відповідних частин тексту. Всі ілюстрації 

нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер ілюстрації 

складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених 

крапкою, після номеру крапка не ставиться.  

Перед ілюстрацією в тексті повинне бути послання на цю 

ілюстрацію. 

Ілюстрації мають найменування і, при необхідності, пояснюючі 

дані (текст під малюнками). Пояснюючі дані поміщають під ілюстрацією. З 

наступного рядка розміщується номер рисунку та його найменування. 

Приклад: 

Варіант дискового диспергатора зображено на рисунку 1.11 [18]. 

 
1 – патрубок; 2 – кришка; 3 – отвори; 4 – ребра жорсткості; 5 – 

конічний диск; 6 – нижній диск; 7 – верхній диск 

І – Подача рідкої фази 

Рисунок 1.11 – Дисковий розпилювач [18] 
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Масиви цифрових даних (експериментальні дані, результати 

багатоваріантних розрахунків, порівняльні характеристики інших 

досліджень тощо), як правило представляють у вигляді таблиць. Усі 

таблиці нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер таблиці 

складається з розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. 

Над лівим верхнім кутом таблиці поміщають напис "Таблиця" із вказівкою 

номера таблиці, наприклад :"Таблиця 4.1". Таблиці повинні мати 

заголовки, які розміщується після номера таблиці через тире. На всі 

таблиці повинні бути посилання в тексті, причому посилання повинні 

зустрічатися раніше, ніж сама таблиця. Графу „Номер по порядку ” 

включати до таблиці заборонено. 

Приклад: 

Результати дослідів запишемо до таблиці 4.1. 

Таблиця 4.2– Результати експериментів 

Густина, кг/м
3 

Час, с Маса, кг 

1025 35 180 

1035 45 195 

1045 55 200 

1055 65 205 

1065 75 210 

 

Якщо таблиця не поміщається на одній сторінці, її можна 

продовжити на наступній, продублювавши заголовки стовпчиків таблиці 

або використавши нумерацію стовпчиків. При цьому потрібно над лівим 

кутом вказати «Продовження таблиці …». 

При наявності в пояснювальній записці додатків їх виконують на 

аркушах формату А4. Додаток нумерують українськими літерами на 

першому аркуші додатку, за винятком літер Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Кожний 
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додаток розпочинається з нової сторінки посередині тексту словом додаток 

з вказівкою номера додатку. В наступній строчці розташовується 

заголовок додатку. 

Приклад: 

Додаток А 

Результати експериментальних досліджень 

 

Текст кожного додатку при необхідності розділяють на розділи, 

підрозділи, які нумеруються окремо по кожному додатку. Додаток може 

мати свій зміст та перелік посилань. Ілюстрації і таблиці в додатках 

нумерують у межах кожного додатка. 

Для всієї роботи повинна бути наскрізна нумерація аркушів.  

 

Приклад:  

„Рисунок А.2.12”  

„Таблиця Б.4.2– Результати експериментів” 
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6 Рекомендації про порядок захисту роботи 

Курсова робота захищається після перевірки і затвердження на 

консультаціях всіх розділів пояснювальної записки і переліку посилань, а 

також підпису на титульному аркуші. 
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