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СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ І ПРАВИЛА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ 

 

1. Структура КР 

 

КР складається з пояснювальної записки і може містити електронні файли. 

Пояснювальна записка виконується на аркушах білого нелінійованого папера (з 

однієї сторони) скріплених швидкозшивачем, або будь-яким іншим образом. 

Вона містить у собі: 

1) титульний аркуш; 

2) завдання на курсове проектування; 

3) зміст; 

4) вступ; 

5) основна частина; 

6) висновок; 

7) список використаних джерел; 

8) додатки (якщо маються). 

 

Титульний аркуш є лицьовою частиною роботи і містить назву кафедри, 

проекту, прізвище і групу студента (див. приклади в додатках метод. вказівок). 

Завдання на курсове проектування являє собою лист, що містить вихідні 

дані для даного студентові варіанта проектування. Вихідні дані для проектування 

визначаються з таблиці 1 «Індивідуальне завдання» методичних  вказівок.  

Зміст відображає структуру КР і містить у собі назви розділів (і підрозділів), 

а також номера сторінок, з яких вони починаються (вертикальний стовпчик у 

правій частині листа).  

Вступ визначає постановку задачі на проектування і повинне коротко 

відображати, щонайменше, три моменти: задачі, що розраховуються; шляхи 

рішення цих задач; мета даної курсової роботи. Рекомендований обсяг 1-2 сторінки. 

Основна частина - це сукупність усіх розділів і підрозділів КР, у яких 

вирішуються дослідницькі завдання. Питання, необхідні для розгляду в даній 

роботі відображені в пункті 4 «Завдання на КР». Кількість розділів і їхня назва не 

обов'язкова повинні відповідати пункту 4, в такому випадку вони повинні бути 

узгоджені із викладачем. 

Висновок повинний коротко відображати основні результати роботи - 

прийняті проектні рішення і найбільш важливі числові величини.  Рекомендований 

обсяг - 1 сторінка. 

Список використаних джерел повинен містити перелік літературних 

джерел (книг, статей, ДСТ, ДСТУ і т.д.) які використовувалися при роботі над КР.  

Додаток створюються в разі потреби застосування в КР допоміжного 

матеріалу, який не відповідає безпосередньо на питання, що досліджуються 

(довідкові дані і т.п.). 

  



2. Правила оформлення КР 

Нижче перераховані деякі принципи оформлення пояснювальної записки і 

креслень, що необхідні для акуратного однакового виконання студентами звіту з 

КР. 

Нумерація сторінок виконується у правій верхній частині аркуша, вище 

тексту, арабськими цифрами. Титульний аркуш і завдання до нумерації включають, 

але номера на них не проставляють. 

Написання тексту на аркуші виконується комп'ютерним способом у 

текстовому редакторі (висота 12 пт, міжрядковий інтервал - 1,5) з урахуванням 

відступів: ліворуч - 20 мм, праворуч - 10 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. 

Текст основної частини за потреби розділяють на розділи, підрозділи, 

пункти. Якщо розділ поділяється на підрозділи, то не повинно бути тексту не 

вхідного в підрозділи. 

Заголовки розділів пишуться симетрично тексту (центруються) прописними 

буквами. Вони складаються з номера розділу (арабськими цифрами) відділеного 

крапкою від назви. Крапку наприкінці заголовків не ставлять, заголовки не 

підкреслюють. 

Заголовки підрозділів пишуть з абзаців, малими літерами, крім першої 

прописної. Номер підрозділу складається з номера розділу і підрозділу розділених 

крапкою і з крапкою наприкінці, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого 

розділу). 

Номер пункту пишеться з абзацу і складається з номера розділу, підрозділу, 

пункту розділених крапками. Наприкінці ставиться крапка, наприклад: «1.3.2.» 

(другий пункт третього підрозділу другого розділу). Пункт заголовка не має. 

Оформлення таблиць виконується наступним чином. Над правим верхнім її 

кутом пишеться слово «таблиця» і проставляється її номер, наприклад: «Таблиця 

1.2» (друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати заголовок, що 

поміщають над таблицею посередині (нижче слова «Таблиця»). Якщо величини 

зазначені у графах таблиці мають одиниці виміру, то вони також повинні бути 

зазначені.  

Рисунки повинні мати назву, розташовувану знизу і центровану щодо 

рисунка, і номер у межах розділу, розташовуваний по центру під рисунком. 

Основні формули, а також формули, на які повинні бути посилання 

нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули повинний 

знаходитися з правої сторони листа на рівні формули в круглих дужках і містити 

номер розділу і порядковий номер формули розділені крапкою, наприклад: «(4.1)» 

(перша формула четвертого розділу). Пояснення значень символів і числових 

коефіцієнтів, що зустрічаються в КП уперше, варто приводити безпосередньо під 

формулою (кожен символ з нового рядка). Як що в даному КП часто зустрічається 

проведення двох-трьох розрахунків по одній формулі то можна тільки в одному 

випадку привести після формули повний чисельний розрахунок, а в інших - просто 

записати готовий результат. 

Посилання на літературу виконуються у квадратних дужках відповідно до 

номера джерела у списку використовуваних документів, наприклад: «... згідно [4] 

одержуємо...». 



3. Загальна частина завдання: 

Використовуючи набуті навички та знання з курсу “Системний аналіз та 

проектування інформаційних систем” розробити та реалізувати функціональну та 

інформаційну модель предметної області підприємства. 

Створені моделі повинні бути простими і зрозумілими як для людей з 

технічною освітою, так и для звичайного користувача/стейкхолдера системи. 

У таблиці 1 пропонуються варіанти предметних областей. За бажанням 

студент може запропонувати свій варіант предметної області, що ближче 

відповідає його досвіду і перевагам. Однак по складності він повинний відповідати 

зазначеним вище загальним вимогам і дозволяти вирішувати всі задачі даної 

роботи. 

Таблиця 1.  Індивідуальні завдання 

№ варіанту Підприємство /організація 

1.  Поліклініка 

2.  Медична лабораторія 

3.  Тренажерна зала 

4.  Дитячий басейн  

5.  Мережа автозаправок 

6.  Мережа автомийок 

7.  Салон краси 

8.  Хімчистка 

9.  Мережа магазинів квітів 

10.  Приватна стоматологічна клініка 

11.  Клінінгова служба 

12.  Мережа кав’ярень 

13.  Студія дитячої анімації 

14.  Центр вивчення іноземних мов 

15.  Туристична агенція 

16.  Ріелторська компанія 

17.  Мережа ІТ-курсів 

18.  Веб-студія 

19.  Кондитерська по виробництву тортів на замовлення 

20.  Охоронне підприємство 

21.  Притулок для тварин 

22.  Хостел 

23.  Тепличне господарство з вирощування мікрозелені 

24.  Мережа барбершопів  

25.  Школа 

26.  Кінне господарство 

27.  Фотостудія 

28.  Компанія з організації івентів 

29.  Кейтерінгова компанія 

30.  Гольф-клуб 

 



Пояснювальна записка КР повинна містити такі розділи: 

1. Призначення та структура підприємства 

1.1. Сфера діяльності підприємства 

1.2. Організаційна структура підприємства 

1.3. Виробнича структура підприємства 

2. Аналіз програмно-апаратних засобів підприємства 

3. Розробка та аналіз функціональної моделі підприємства 

4. Розробка та аналіз морфологічної моделі підприємства 

5. Розробка та аналіз інформаційної моделі підприємства 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Звіт з виконання завдання повинний бути оформлений на стандартних 

аркушах формату А4. Використовувати тільки однин бік аркушу (зворотній бік 

залишати чистим). 

 

4. Методичні рекомендації з написання розділів КР 

 

1. Призначення та структура підприємства 

Даний розділ містить 3 пункти, які розкривають особливості організації та 

функціонування підприємства: 

1.1. Сфера діяльності підприємства 

В даному пункті необхідно описати особливості тієї галузі/сфери, до якої 

відноситься підприємство, вказати специфічні особливості сфери та визначити 

специфіку самого підприємства. Слід також звернути увагу на юридичні аспекти 

функціонування підприємства: форма власності, яким законодавством регулюється 

діяльність підприємств даної сфери, які види діяльності виконує підприємство 

згідно з класифікатором видів діяльності, на підставі яких юридичних документів 

здійснюється діяльність підприємства тощо. Обсяг пункту – близько 3 сторінок. 

1.2. Організаційна структура підприємства 

В даному пункті необхідно визначити, яку організаційну структуру має 

підприємство та як відбувається взаємодія окремих учасників в рамках даної 

структури. Для цього необхідно насамперед співвіднести наявну організаційну 

структуру з відомими видами, визначивши типові ознаки цієї структури. Далі треба 

побудувати схему організаційної структури та навести опис цієї схеми: основні 

елементи структури (філії, підрозділи, відділи, посадові особи тощо), яким чином 

та на підставі чого вони між собою взаємодіють. 

В цьому пункті окрім особливостей самої організаційної структури бажано 

визначити вузькі місця, які потребують впровадження методів та засобів 

системного аналізу. Обсяг пункту – близько 7 сторінок. 

1.3. Виробнича структура підприємства 

Виробнича структура підприємства містить опис просторової форми 

організації виробничих процесів підприємства: територіальне розташування 

підрозділів, філій, відділів тощо, просторові характеристики виробничих 

приміщень, складів, кабінетів тощо, які задіяні у виробничих процесах. Описують 



площини, схеми приміщень, їх місткість та інші ознаки, в тому числі, кількість 

людей, які одночасно можуть знаходитися в приміщеннях. За необхідності для 

опису цього пункту можна провести невключене моделювання безпосередньо на 

будь якому подібному підприємстві предметної галузі.  

Так само, як і для пункту 1.2, бажано визначити вузькі місця виробничої 

структури, які потребують впровадження методів та засобів системного аналізу. 

Обсяг пункту – близько 5 сторінок. 
2. Аналіз програмно-апаратних засобів підприємства 

Даний розділ містить опис всіх програмно-апаратних засобів, які 

використовуються на підприємстві у виробничих цілях. Якщо існують якісь засоби, 

які є приватними, але можуть вплинути на діяльність підприємства, їх також треба 

вказати. При розгляді програмного забезпечення слід звернути увагу на наявність 

та типи ліцензій. 

Результати аналізу повинні містити опис ризиків, недоліків, переваг та інших 

якісних показників, на підставі яких можна запропонувати модернізацію 

виробничих процесів. Обсяг пункту – близько 3 сторінок. 

Розробка моделей (розділи 2. Розробка та аналіз функціональної моделі 

підприємства, 3. Розробка та аналіз морфологічної моделі підприємства, 4. 

Розробка та аналіз інформаційної моделі підприємства) 

В розділах 2, 3, 4 необхідно виконати моделювання виробничих процесів 

підприємства із використанням вказаних моделей (див. лекційний матеріал). 

Морфологічна модель, в силу її складності, може не розглядатися в даній роботі, 

але її розробка вітається і буде оцінена додатковими балами (до 10 балів) в 

залежності від правильності, адекватності та необхідності розробленої моделі. 

Функціональну модель слід описати із застосуванням методології IDEF 

виконання системою своєї основної функції. Декомпозицію проводити не менше, 

ніж до третього рівня, не рахуючи концептуальної діаграми. Для кожної діаграми 

необхідно складати докладний текстовий опис. Розмір розділу - близько 15 

сторінок. 

При розробці інформаційної моделі необхідно застосовувати методологію 

DFD. Інформаційна модель повинна спиратися на функціональну і розширювати її. 

Отримані діаграми також слід детально описувати. Особливу увагу звернути на 

структуру сховищ даних. Бажано привести їх опис у вигляді реляційної моделі. 

Розмір розділу - близько 15 сторінок. 
Для кожної з моделей провести аналіз та визначити вузькі місця. 

Запропонувати 1-2 альтернативних рішення виходячи з потреб підприємства та 

його ресурсів. 

Висновки 

Висновки містять коротку оцінку проробленої роботи (підбити підсумок); 

ваші особисті оцінки (погляди) важливості, перспектив застосування результатів 

роботи; питання, що залишилися нез’ясованими. Обов’язково вказати рекомендації 

щодо реального використання розроблених моделей. 

Список використаних джерел 

До списку включати тільки ті джерела (статті, посібники, монографії, 

інтернет-джерела), яку ви особисто використовували при виконанні курсової 



роботи. Під час написання пояснювальної записки треба дотримуватись правил 

академічної доброчесності та, у разі наведення текстової чи графічної інформації з 

використаних джерел, треба коректно оформити відповідні посилання. 

Додатки (за потреби) 

Додатки можуть містити приклади/бланки документів, що їх використовує в 

свої діяльності підприємство чи подібні підприємства, протоколи невключенних 

спостережень, статистичні дані діяльності підприємства тощо. 

ВАЖЛИВО! Кожний розділ роботи треба починати з нової сторінки. 

5. Рекомендована література 

1. Dwyer B. Systems Analysis and Synthesis: Bridging Computer Science and 

Information Technology. Morgan Kaufmann, 2016. — 489 p. 

2. Gould Howard. Systems Analysis and Design. Bookboon, 2016. — 147 p. 
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