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ВСТУП

Дисципліна є фундаментальною в сфері підготовки фахівців галузі 0201

Культура і мистецтво. 

Мета навчальної  дисципліни  – надання  студентам знань  про  суть

управління організацією в сфері культури, розкриття основ теорії, методології

та практики менеджменту за умов дії ринкового механізму господарювання. 

Структура навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Менеджмент у сфері  культури» складається з  з

таких змістових модулів:

1. Сфера культури і технологія менеджменту.

2. Організаційно-економічні умови менеджменту у сфері культури.

3. Технологія планування у сфері культури.

4. Залучення й акумулювання фінансових коштів з різних джерел.

5. Організація комунікаційних процесів у сфері культури.

6. Облік. Звітність. Контроль.

7. Управління персоналом у сфері культури.

8. Ефективність менеджменту у сфері культури.

9. Менеджмент культурно-освітньої і дозвіллєвої сфер.

10. Менеджмент у сфері виконавського мистецтва і кінематографії.

У результаті засвоєння курсу студент повинен 

знати: основи теорії менеджменту: сутність, роль та методичні основи

менеджменту, закони та принципи менеджменту, еволюційний розвиток теорії

та практики менеджменту; зміст існування організацій сфери культури, склад

елементів  та  їх  взаємозв’язки,  а  також  діяльність  у  сучасних  економічних

умовах;  процеси,  методи  менеджменту,  специфіку  їх  реалізації  у  сфері

культури;

уміти:  чітко  визначати  місію  та  цілі  організацій  сфери  культури;

раціонально використовувати ресурси організації із застосуванням принципів,
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функцій і методів управління; розрізняти та вміти будувати різні типи структур

управління, приймати ефективні рішення.

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ 

ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВЇ РОБОТИ

У  процесі  вивчення  навчальної  дисципліни  «Менеджмент  у  сфері

культури» студенти  виконують  одну  курсову  роботу.  Її  мета  полягає  у

виробленні  вмінь  та  навичок  самостійного  засвоєння  знань;  опрацюванні

наукової  літератури,  здатності  формулювати  висновки.  Курсова  робота

передбачає  самостійний  аналіз  запропонованої  літератури,  розкриття  теми  в

логічній та хронологічній послідовності, достатню аргументованість висновків.

Основними завданнями при виконанні курсової роботи є:

– закріплення знань, отриманих під час лекцій та самостійної роботи;

– формулювання навиків і досвіду праці з джерелами;

– засвоєння категорій науки.

Структура курсової роботи:

– титульний аркуш (Додаток А);

–  лист завдання на курсову роботу, який складається з  двох сторінок і

друкується на одному аркуші з обох боків (Додаток Б);

– зміст, який повинен обов’язково складатися зі вступу, основної частини

та висновків (Додаток В);

– основна частина;

– перелік посилань;

– додатки (за необхідності).

Курсова  робота  повинна  мати  таку  структуру:  вступ,  основна  частина,

висновки, список використаних джерел та додатки.

Головним  завданням  вступу є  обґрунтування  актуальності  й  практичної

значущості обраної теми курсової роботи, особливостей порушення й вирішення

питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, у цій частині слід чітко
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визначити  мету  й  завдання  роботи  (спираючись  на  план),  предмет,  об’єкт

дослідження. Також у вступі дається огляд наукової літератури з теми (монографії,

публікації та ін.), навчальної, довідкової та іншої літератури, що стосується теми,

із  посиланням  на  джерела,  що  дозволяє  зробити  висновок  щодо  рівня

розробленості теми.

Обов’язковим  елементом  вступу  є  формулювання  об’єкта  і  предмета

дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й

обраний  дослідником  для  вивчення;  частина  об’єктивної  реальності,  на  яку

направлено теоретичне дослідження.  Предмет – це те,  що перебуває в межах

об’єкта, тобто окремі аспекти, властивості,  якості об’єкта, що досліджуються з

певною  метою.  Правильне,  науково  обґрунтоване  визначення  об’єкта

дослідження – це не формальна, а суттєва, змістовна наукова акція, яка покликана

зорієнтувати  самого  дослідника  на  виявлення  місця  і  значення  предмета

дослідження в більш цілісному і широкому понятті, яким є дослідження. Предмет

дослідження є таким його елементом,  який включає сукупність властивостей і

відношень об’єкта, опосередкованих людиною (суб’єктом) у процесі дослідження

з певною метою в конкретних умовах.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також

з його кінцевим результатом та способом його досягнення. Мета спрямована на

одержання  нових  знань  та  експериментальну  апробацію.  Кінцевий  результат

дослідження  передбачає  вирішення  студентами  проблемної  ситуації,  яка

відображає  суперечність  між  типовим  станом об’єкта  дослідження  в  реальній

практиці  і  вимогами  суспільства  до  його  ефективного  функціонування.  Мета

роботи досягається в ході вирішення конкретних завдань дослідження, досягнення

цілей з урахуванням предмета дослідження.

Наявність  чітко  поставленої  мети  дослідження  дозволяє  визначити  його

завдання,  всебічно  проаналізувати  стан  проблеми,  яка  вивчається.  Завдання

дослідження можуть включати в себе такі елементи:

– вирішення  певних  теоретичних  питань,  які  входять  до  загальної

проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності  понять,  явищ, процесів,
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подальше  удосконалення  їх  вивчення.  Розробка  ознак,  рівнів  функціонування,

критеріїв ефективності, принципів та умов застосування тощо);

– усебічне (за потреби й експериментальне) вивчення практики вирішення

даної проблеми, виявлення її типового стану, типових недоліків і труднощів, їх

причин,  типових  рис  передового  досвіду  (таке  вивчення  дозволяє  уточнити,

перевірити  ті  дані,  які  опубліковані  в  спеціальній  літературі,  періодичних

виданнях, підняти їх з рівня думок окремих авторів на рівень наукових фактів,

обґрунтованих у процесі спеціального дослідження);

– обґрунтування  необхідної  системи  заходів  для  вирішення  даної

проблеми;

– експериментальну  перевірку  запропонованої  системи  заходів  з  точки

зору  відповідності  її  критеріям  оптимальності,  тобто  досягнення  максимально

важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблеми при певних

витратах часу і зусиль;

– розробку  методичних  рекомендації  та  пропозицій  щодо  використання

результатів дослідження в практиці роботи документально-комунікаційних систем

суспільства.

Крім того, у вступі студент зазначає методи, які він використовував у ході

дослідження.

У першому розділі слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної

теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (у тому числі і власні) на ті чи

інші питання, показати аспекти, які потребують розгляду як у суто методичній, так

і в прикладній сфері, що й має бути розглянуто в наступному розділі на прикладі

об’єкта  дослідження.  Особливу  увагу  потрібно  звернути  на  викладання

найновіших теоретичних розробок та критичний аналіз різних точок зору з теми

дослідження,  а також на викладання методик діагностики (аналізу) визначених

проблем, які використовуватимуться в наступних частинах роботи. Обсяг першого

розділу  не  повинен  перевищувати  25%  загального  обсягу  основної  частини

курсової роботи.
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Аналітико-дослідницький,  другий розділ (2 – 4 підрозділи), забезпечуючи

логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного третього

розділу і  поєднати набуті  теоретичні  знання та  вміння використовувати обрані

методи  й  певний  методичний  інструментарій.  Аналіз  проблеми  повинен

здійснюватися  з  урахуванням  чинників  позитивної  та  негативної  дії.  Для

виконання другого розділу студент мас зібрати фактичні дані під час опрацювання

матеріалу  з  обраної  теми.  Особливе  значення  має  правильне  узагальнення

накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких

провадиться кваліфікований аналіз,  обґрунтовуються пропозиції.  Другий розділ

висвітлює  причинно-наслідкові  зв’язки  основної  частини  курсового  проекту

(роботи), у тому числі досліджуваних явищ, у ньому аналізується досліджувана

проблема. Обсяг другого розділу – у межах 30 – 35% загального обсягу курсового

проекту (роботи).

Завданням  третього розділу  є  розробка  конкретних  рекомендацій,

пропозицій  на  базі  основних  теоретичних  положень,  методичних  підходів,

методичного інструментарію, що викладені в першому розділі, а також результатів

проведеного в другому розділі аналізу.

Кожен розділ повинен закінчуватися короткими висновками (0,5 сторінки),

які  не  потрібно  оформляти  з  нового  аркуша,  а  необхідно  продовжувати  після

тексту  розділу.  У  цих  висновках  узагальнюється  інформація,  подана  автором,

виділяються  найбільш  суттєві  моменти  дослідження,  що  ляжуть  в  основу

написання загальних висновків.

Завершують  курсову  роботу  загальні  висновки,  у  яких  у  формі  тез

підбивається  підсумок  дослідження,  викладаються  результати,  досягнуті  в

кожному розділі  курсової роботи. Їх зміст повинен розкривати розв’язання тих

завдань, які було зазначено у вступі роботи. Тут стисло наводяться найважливіші

теоретичні положення, які  містять формулювання розв’язаної  проблеми, оцінку

результатів  дослідження  з  точки  зору  відповідності  меті  курсової  роботи  та

поставленим у вступі завданням, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного
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напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано в третьому розділі.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 1 – 3 сторінки.

Вимоги до оформлення курсової роботи.

Текстовий  матеріал  оформлюється  машинописним  способом.  У

машинописному тексті висота літер повинна бути не меншою 2,5 мм, а відстань

(інтервал) між рядками – не менше 1,5 см.

Роботу виконують на аркушах формату А4 (210 х 297). Кожна сторінка

курсового проекту (роботи) повинна мати поля з усіх сторін – 20 мм. Поля не

виділяються рискою, сторінки не обводяться рамкою.

Заголовки структурних частин курсового проекту (роботи):

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 (НАЗВА РОЗДІЛУ)

РОЗДІЛ 2 (НАЗВА РОЗДІЛУ)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Заголовки  структурних  частин  друкуються  великими  літерами  жирним

шрифтом  симетрично  до  тексту  без  переносів.  Крапка  в  кінці  заголовка  не

ставиться. Кожна структурна частина повинна починатися з нової сторінки. Текст

розділів основної частини роботи поділяється на  підрозділи,  а в разі потреби і

пункти. Заголовки підрозділів (пунктів) друкуються маленькими літерами (крім

першої – великої) жирним шрифтом з абзацного відступу. Розділи та підрозділи

мають бути із заголовками, а пункти можна або називати, або ні. Крапка в кінці

заголовка не ставиться.

Відступи. (додаток Г)

 Відступ між заголовком структурної частини та основним текстом має

дорівнювати двом інтервалам.

 Відступ між заголовком структурної частини та заголовком підрозділу

має дорівнювати двом інтервалам.
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 Відступ  між  основним  текстом  та  заголовком  нового  підрозділу  має

дорівнювати двом інтервалам.

 Відступ  між  заголовком  підрозділу  та  пунктом  відсутній.  Заголовок

(номер) пункту друкується з наступного рядка.

 Відступ  між  заголовком  підрозділу  та  основним  текстом  відсутній.

Основний текст набирається з наступного рядка.

 Відступ  між  заголовком  (номером)  пункту  та  основним  текстом

відсутній. Основний текст набирається з наступного рядка.

Нумерація сторінок курсової роботи починається зі структурної частини

ВСТУП  (титульний  аркуш,  аркуш  завдання,  зміст  не  нумеруються,  але

враховуються  в  загальну  кількість).  Номер  сторінки  ставиться  у  верхньому

правому куті (без крапки).

Нумерація структурних частин курсової роботи номер розділу ставлять

після  слова «РОЗДІЛ» (наприклад:  РОЗДІЛ 1.;  РОЗДІЛ 2.)  У кінці  номера  має

стояти крапка. Потім у тому ж рядку йде заголовок розділу.

Ілюстрації (схеми, графіки, карти, діаграми тощо) і таблиці слід подавати в

роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці.

Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної

нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за

50% формату А4, бажано розміщувати у додатках. На всі ілюстрації мають бути

посилання в тексті. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно

в  межах  розділу,  за  винятком  ілюстрацій  у  додатках.  Номер  ілюстрації  має

складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставлять

крапку  (наприклад:  «Рис.  1.2.  Схема  руху  внутрішніх  документів  в  установі»

(другий рисунок  першого розділу)).  Номер  ілюстрації,  її  назва  і  пояснювальні

підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією по центру.

Цифровий  та  інший  матеріал,  як  правило,  має  оформлятись  у  вигляді

таблиці.  Таблиця повинна мати нумераційний заголовок (слово «Таблиця» та її

номер) і тематичний заголовок (назва таблиці). Таблиці нумерують послідовно (за

винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому
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куті розміщують напис «Таблиця» з великої літери із зазначенням її номера, який

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставлять

крапку  (наприклад:  «Таблиця  2.3»  (третя  таблиця  другого  розділу),  нижче

розміщують  тематичний  заголовок).  Тематичний  заголовок  розміщують  над

таблицею і друкують відразу від правого берега. Назву починають з великої літери

і  не  підкреслюють.  Заголовки  граф  таблиці  починають  з  великої  літери,

підзаголовки  –  з  малої,  якщо вони складають  одне  речення  із  заголовком,  і  з

великої  –  якщо  вони  є  самостійними.  Якщо  таблиця  займає  кілька  сторінок,

потрібно під планкою пронумерувати стовпці і  на наступні сторінки перенести

тільки рядок з номерами стовпців. Зверху треба писати «Продовження табл.» або

«Закінчення табл.» із зазначенням номера таблиці.

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер) 

Тематичний заголовок (назва таблиці)

№
 з

/п

Заголовок боковика Назва 1 Назва 2

Посилання в  тексті  роботи  на  джерела  інформації  слід  зазначити

порядковим номером джерела за списком, виділеним двома квадратними дужками,

наприклад: ... у працях [1–9] або [1; 5; 48]. На цитати, наведені в тексті, а також

цифри  та  факти,  запозичені  з  літературних  джерел,  слід  давати  точні

бібліографічні  посилання.  Посилання  в  тексті  на  першоджерела  (використану

літературу)  необхідно  зазначати  у  квадратних  дужках  після  цитати  в  такому

вигляді: порядковий номер видання за списком використаної літератури та номер

сторінки, наприклад: 

– для посилання на сторінку джерела – [5, с. 15];
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– якщо цитата розміщена на двох сторінках у одному джерелі – [7, с. 5-6];

– для посилання на кілька різних сторінок у одному джерелі – [5, с. 15, 19,

38];

– для посилання на сторінки у різних джерелах – [5, с. 15; 7, с. 317];

Приклади:

Цитата в тексті:  «...етикет  – сукупність правил поведінки, що регулюють

зовнішнє виявлення людських взаємин» [26, с. 137].

Відповідно, позиція книги у переліку використаних джерел:

26. Фельзер А. Б. Техніка роботи керівника : навч. посібник / А. Б. Фельзер,

О. В. Доброневський. – К. : Вища шк., 1993. – 383 с.

Список  використаних  джерел  курсової  роботи  містить  бібліографічні

відомості  про джерела і  розміщується після висновку, перед додатками. Зразок

оформлення списку використаної літератури наведено в додатку Д.

Загальна кількість використаних джерел має бути в межах 30 найменувань.

При  побудові  списку  джерел  необхідно  використовувати  такий

класифікатор:

– нормативні документи (закони, укази, постанови, положення, інструкції,

ДСТУ);

– архівні джерела;

– фундаментальні  дослідження  (монографії,  підручники,  посібники,

брошури);

– періодичні  видання  (альманахи,  журнали,  газети,  збірки  матеріалів

конференцій, збірники наукових праць);

– видання іноземною мовою.

Додатки оформлюють як  продовження курсової  роботи  і  розміщують у

порядку  посилань  у  тексті  курсової  роботи.  Додаток  повинен  мати  заголовок,

написаний або надрукований малими літерами з першої великої симетрично до

тексту  сторінки.  Посередині  рядка  над  заголовком  малими  літерами  з  першої

великої друкується слово «Додаток» і поряд – велика літера, що позначає додаток.

Додатки  слід  позначати  послідовно  великими  літерами  української  абетки,  за
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винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад: Додаток А; Додаток Б і т.д.).

Єдиний додаток позначається як додаток А.

Обсяг текстової частини роботи має складати 25 – 30 сторінок.  Курсова

робота повинна бути переплетена в обкладинку. 

Курсову роботу студент подає викладачеві  не пізніше ніж за 10 днів до

початку екзаменаційної сесії. Студент повинен захистити її до заліку або іспиту

особисто  у  викладача,  який  викладає  навчальну  дисципліну.  Викладач

проводить консультації протягом семестра згідно з графіком.

Вибирати тему курсової роботи потрібно за списком групи.
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2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Арт-менеджмент: регіональний аспект.

2. Атракція креативного проекту.

3. Взаємодія установ культури і засобів масової інформації в культурному

розвитку особистості.

4. Виставковий бізнес в Україні: перспективи розвитку.

5. Виставковий проект: алгоритм творення.

6. Власність у сфері культури та її сучасна структура.

7. Гра в карти як різновид повсякденної комунікації.

8. Дендизм як феномен міської культури.

9. Державна  (регіональна,  місцева)  політика  в  галузі  охорони  об'єктів

культурної спадщини.

10.Event-менеджмент  в  Україні:  національні  особливості  проектного

менеджменту.

11.Економіка культури: тенденції розвитку в ХХI столітті.

12.Законотворчість України в сфері культури.

13.Індустрія дитячого дозвілля: способи локалізації ігрових просторів.

14.Кадрова політика організації сфери культури.

15.Кіноіндустрія як інтеграційна сукупність проектних напрямів.

16.Кіномаркетінг: актуальні тенденції розвитку.

17.Креативні індустрії: компаративний аналіз.

18.Маркетингові технології в установах сфери культури.

19.Міжнародне культурне співробітництво організацій сфери культури.

20.Мода як соціальний інститут.

21.Моделі управління політичним проектом: порівняльний аналіз.

22.Моделювання професійних якостей менеджера культури.

23.Мотивація творчої діяльності працівників сфери культури.

24.Організація індивідуального відпочинку населення.
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25.Організація культурного відпочинку за місцем проживання.

26.Організація сімейного дозвілля населення.

27.Організація та управління діяльністю організації в сфері культури.

28.Основні тенденції розвитку діяльності в сфері культури в Україні.

29.Особливості менеджменту державної й місцевої установи культури.

30.Особливості менеджменту комерційної установи культури.

31.Особливості менеджменту некомерційного установи культури.

32.. Проблема соціальної ефективності інститутів і установ культури.

33.Проект «приватна галерея».

34.Психологічні аспекти в управлінні галуззю культури.

35.Розробка іміджу компанії як напрям підвищення ефективності діяльності

підприємства сфери культури.

36.Роль процесу управління політикою комунікацій в системі менеджменту

компанії.

37.Соціальна реклама в установах соціально-культурної діяльності.

38.Створення нових типів організацій культури, їх юридичне та економічне

обґрунтування.

39.Стиль роботи керівника організації сфери культури.

40.Сучасна культурна політика в умовах світової економічної кризи.

41.Сучасний стан інфраструктури галузі сфери культури в регіоні.

42.Управління діяльністю установ сфери культури.

43.Управління  іміджем  організації  сфери  культури  як  інструментом  її

реклами.

44.Управління приватним підприємством у сфері дозвіллєвого бізнесу.

45.Устрій і функціонування ринку сучасного мистецтва.

46.Фандрейзинг як інтегральна частина культурного проекту.
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Студент  для  успішного  складання  іспиту  з  навчальної  дисципліни

повинен виконати курсову роботу й отримати за неї відповідну кількість балів.

Уся інформація для зручності розміщена у таблицях.

Таблиця 4.1 Критерії оцінювання курсової роботи

Критерії оцінювання тексту курсового проекту

(роботи)

Кількість балів

Аргументованість вибору дослідження 5 
Грамотність та логічність  викладу матеріалу 10 
Системність і повнота у розкритті теми 15 
Наявність схем, таблиць, ілюстрацій 10 
Аргументованість висновків 10 
Грамотність викладу, культура оформлення 

посилань

10

Усього 60 

Таблиця  4.2  Процедура  захисту  курсової  роботи  оцінюється  за  такими

показниками

Критерії оцінювання захисту курсової роботи Кількість балів
Чіткість, логічність викладу матеріалу 10
Використання наукової термінології 5
Вільне володіння матеріалом 10
Повнота, вичерпність відповідей 10
Культура мовлення 5
Усього 40

Критерії оцінювання знань під час захисту курсових робіт

«Відмінно» 90 – 100 балів «А» – студент глибоко та повно розкрив тему

роботи,  повна  відповідність  змісту  роботи  темі,  правильно  визначено

концептуальний  апарат  дослідження,  дотримані  норми  наукової  культури  і

грамотності написання тексту, витримані вимоги до написання та оформлення

роботи,  курсовий проект (робота)  виконаний на високому рівні  складності  й
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науковості,  студентом  повноцінно  використана  джерельна  база,

систематизовано  та  якісно  оформлено  систему  ілюстративного  матеріалу.

Курсовий  проект  (робота)  представлений  на  розгляд  викладача  згідно  з

графіком.

«Добре» 83 – 89 балів «В» – студент достатньо повно та глибоко розкрив

тему,  зміст  повністю  відповідає  темі  роботи,  правильно  визначено

концептуальний  аппарат  дослідження,  у  цілому  дотримані  норми  наукової

культури  і  грамотності  написання  тексту, допущені  незначні  відхилення  від

вимог  написання  та  оформлення наукових робіт, у  курсовій  роботі  показано

достатньо високий рівень складності й науковості виконаної роботи, належним

чином представлено й використано джерельну базу, систематизовано та якісно

оформлено систему ілюстративного матеріалу. Курсова робота представлена на

розгляд викладача згідно з графіком.

«Добре» 75 – 82 балів  «С» – студентом тему в цілому розкрито,  зміст

відповідає темі роботи, у цілому правильно визначено концептуальний апарат

дослідження,  наявні окремі порушення норм наукової  культури і грамотності

написання  тексту,  допущені  окремі  відхилення  від  вимог  написання  та

оформлення курсової  роботи,  у  курсовій  роботі  показано  достатньо  високий

рівень  складності  й  науковості  виконаної  роботи,  належним  чином

представлено  й  використано  джерельну  базу,  систематизовано  та  якісно

оформлено систему ілюстративного матеріалу. Курсова робота представлена на

розгляд викладача згідно з графіком.

«Задовільно»  68  –  74  балів  «D» –  студент  недостатньо  повно  розкрив

тему,  зміст  роботи  значною  мірою  відповідає  темі  роботи,  дослідження

потребує  окремих  уточнень,  допущені  окремі  порушення  вимог  наукової

культури та літературного оформлення тексту, посередній рівень складності й

науковості  виконаної  роботи,  джерельну  базу  представлено  й  виконано  не

повністю, ілюстративний матеріал  фрагментарно представляє  зміст роботи,  є

суттєві  зауваження  до  його  оформлення,  студент  не  виявив  самостійності  у
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процесі планування та виконання дослідження. Курсова робота представлена на

розгляд викладача зі значними порушеннями графіка.

«Задовільно» 60 – 67 балів  «Е» – студент неповно розкрив тему, зміст

роботи значною мірою відповідає темі роботи, дослідження потребує окремих

уточнень,  допущені  порушення  вимог  наукової  культури  та  літературного

оформлення тексту, рівень складності й науковості виконаної роботи мінімально

достатній, джерельну базу представлено й виконано на мінімально достатньому

рівні, ілюстративний матеріал фрагментарно представляє зміст роботи, є суттєві

зауваження до його оформлення, студент не виявив здатності до самостійності

планування та виконання дослідження. Курсова робота представлена на розгляд

викладача зі значними порушеннями графіка.

«Незадовільно»  35  –  59  балів  «FX»  –  студент  не  розкрив  тему

дослідження,  спостерігаються  невідповідність  змісту  темі  роботи,

концептуальний апарат дослідження визначено неправильно, виявлено значну

кількість помилок у розкритті змісту дослідження, не дотримані норми наукової

культури  і  літературного  оформлення  тексту,  курсова  робота  не  відповідає

чинним  вимогам  до  написання  та  оформлення  наукових  робіт,  недостатній

рівень складності й науковості роботи, поверхово представлено і використано

джерельну  базу,  відсутність  або  низька  якість  ілюстративного  матеріалу,

виявлено  недостатність  самостійного  планування  та  виконання  дослідження.

Курсова робота представлена на розгляд викладача зі значними порушеннями

графіка.
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Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

Форма № Н-6.01у

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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                                                             ______________________________
                                                      Керівник доц., к.філол.н. Бутко Л. В.

                                                             Національна шкала _______________  

                                                                       Кількість балів: ___Оцінка:  ЄКТС ___

                                   Члени комісії      ________________  

                                                                     ________________  

                                                                      ________________ 

м. Кременчук 20_ рік
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Додаток Б

Зразок оформлення листа завдання на курсову роботу

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студенту

Савченку Петру Петровичу

1. Тема роботи «________________»

2. Термін здачі студентом роботи 25.12.2018 р.

3. Вихідні дані до роботи

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

4.  Зміст  розрахунково-пояснювальної  роботи  (перелік  питань,  що

підлягають розробці): _________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Дата видачі завдання 05.09.2018 р. 

22



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№
 п/п

Назва етапів курсової 
роботи

 Терміни  
виконання 
етапів 
роботи

Вказівки та 
зауваження 
викладача (з 
указанням 
дати 
консультації)

Оцінювання етапів 
роботи

за 
нац. 
шка-
лою

за 
шка-
лою  
ЄКТС

кіль-
кість
балів

1
1

Вибір  теми  курсової
роботи

05.09.2018

2 Опрацювання  джерел
з теми курсової роботи

03.10.2018

3 Складання  змісту
курсової роботи

10.10.2018

4 Складання
календарного  плану-
графіку  з  підготовки
курсової роботи

10.10.2018

5 Написання  розділів
курсової роботи

24.10.2018

6 Написання  вступу  і
висновків

31.10.2018

7 Оформлення  списку
використаних джерел

07.11.2018

8 Доопрацювання
роботи  після
зауважень керівника

14.11.2018

9 Підготовка  доповіді  і
презентації

21.11.2018

1
0

Захист  курсової
роботи

28.11.2018

Разом

Студент (ка)____________________
                                      (підпис)         

Керівник  _____________________     Л. В. Бутко
                                     (підпис)                                     

«05» вересня 2018 р.

23



Додаток В

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ
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РОЗДІЛ  1.  ОСОБЛИВОСТІ  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  ОСНОВИ
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6

1.1. Документи на паперовій основі…………………………………...... 6

1.2. Матеріали зафіксовані на плівкових носіях………………………. 10

РОЗДІЛ  2.  ОСНОВНІ  ФАКТОРИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗБЕРЕЖЕННЯ
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* Пункти змісту бажано розташовувати у режимі таблиці (1 стовпчик – назви розділів, 2

стовпчик – нумерація сторінок). Кордони таблиці прибрати.

** Відступ для пунктів (напр. 1.1.; 2.3.; 3.1.) – 1,25 см
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Додаток Г

Зразок оформлення відступів у курсовій роботі

Відступ між заголовком структурної частини та основним текстом

ВСТУП

Документи  є  інформаційною  основою  діяльності  організації,  оскільки

саме в них зосереджено понад 80% її інформаційних ресурсів. При архівному

зберіганні  документів  вони  в  тій  чи  іншій  мірі  піддаються  впливу  різних

чинників, які викликають незворотну зміну властивостей матеріалів – старіння. 

Відступ між заголовком структурної частини та підрозділом

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСНОВИ

ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗБЕРІГАННЮ

1.1. Документи на паперовій основі

Найпоширенішим  матеріалом  для  виготовлення  документів  протягом

останнього тисячоліття є папір. Це матеріал,  що складається,  в основному, із

рослинних  волокон,  відповідним  чином  оброблений  і  з'єднаний  у  тонкий

листок, в якому волокна зв’язані між собою поверхневими силами зчеплення.
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Продовження додатку Г

Відступ між основним текстом та заголовком нового підрозділу

Формування  системи  управління  ІР  для  України  на  даному  етапі  її

розвитку стає стратегічним напрямок і  потребує від органів державної влади

вирішення проблем, що виникають із єдиних методологічних позицій.

1.2. Матеріали, зафіксовані на плівкових носіях

До  архівних  документів  на  плівкових  носіях  належать  кінодокументи,

фотодокументи,  фонодокументи  на  магнітній  стрічці,  мікрофільми,

відеодокументи. Для їх виготовлення застосовують чорно-білі і кольорові кіно- і

фотоплівки, роликові і форматні фотоплівки, магнітні стрічки.

Відступ між заголовком підрозділу та пунктом

1.2. Матеріали, зафіксовані на плівкових носіях

До  архівних  документів  на  плівкових  носіях  належать  кінодокументи,

фотодокументи,  фонодокументи  на  магнітній  стрічці,  мікрофільми,

відеодокументи. Для їх виготовлення застосовують чорно-білі і кольорові кіно- і

фотоплівки, роликові і форматні фотоплівки, магнітні стрічки.
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Додаток Д

Зразок оформлення списку використаних джерел
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установи» :  станом на 24 грудня 1993 року /  Верховна Рада України //

Відомості Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, 1993. — №

15. – Ст. 86

2. Основи законодавства України про культуру на 14 лютого 1992 р. /

Верховна Рада України // Питання архівного будівництва в законодавчих

актах України. – К. : Парламент. вид-во, 1992. – № 19. – Ст. 18

3. Положення  Державної  установи  «Про  Центральний  державний

електронний  архів  України»,  від  21.05.2007  [Електронний  ресурс]  /

Держкомархів,  2007. – Режим  доступу  до  положення  :

http://tsdea.archives.gov.ua/ua/?page=97_21062007

4. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. ДСТУ

2732  :  2004. – [Чинний  від  2005-07-01]. – К.  :  Український  науково-

дослідний  інститут  архівної  справи  та  документознавства  Державного

комітету архівів України, 2005. – 231 с.

5. Архівний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

(далі АВВККМР). – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 1. Годовой отчет о работе Гороно

за 1957 год. – 101 арк.

6. Боряк Г. В. Національна архівна спадщина України та державний

реєстр  «Археографічна  україніка».  Архівні  документальні  ресурси  та

науково-інформаційні  системи  /  Г.  В. Боряк. – К  :  Держкомархів,

1995. – 347 с.
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Продовження додатку Д

7. Дубровіна  Л.  Національна  архівна  інформаційна  система:
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