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СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ І ПРАВИЛА ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ 

 

1. Структура КП 

 

КП складається з пояснювальної записки і електронних файлів проекту. 

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 наклеюється на лицьову частину швидкозшивача (папки) 

і містить назву кафедри, проекту, прізвище і групу студента. 

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 КП 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 даного курсового проекту. Рекомендований обсяг 1-2 

сторінки. 

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

вирішуються задачі проектування. Питання, необхідні для розгляду в даному 

проекті відображені в пункті 4 «Завдання на КП». Кількість розділів і їхня назва 

не обов'язкова повинно відповідати в пункті 4 «Завдання на КП». 

Висновок повинний коротко відображати основні результати проектування 

- 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 розробці КП.  

Додаток створюються в разі потреби застосування в КП допоміжного 

матеріалу не відповідає безпосередньо на питання проектування (довідкові дані і 

т.п.). 

  



2. Правила оформлення КП 

Нижче перераховані деякі принципи оформлення пояснювальної записки і 

креслень, що необхідні для акуратного однакового виконання студентами КП і 

підготовки їх до мінімальних вимог дипломного проектування. 

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: 

Створити веб-додаток на основі HTML, CSS та мови веб-програмування 

(PHP або/та JavaScript). За потреби додаток може включати у себе базу даних для 

розміщення на сервері MySQL. 

У таблиці 1 пропонуються варіанти предметних областей. За бажанням Ви 

можете запропонувати свій варіант предметної області, що ближче відповідає 

Вашим досвіду і перевагам. Однак по складності він повинний відповідати 

зазначеним вище загальним вимогам і дозволяти вирішувати всі задачі даної 

роботи. 

Таблиця 1.  Індивідуальні завдання 

Вид 

індивідуаль

них завдань 

Тематика індивідуальних завдань 
Всього 

годин 

Із них 

Ауд. 

занять 
СРС 

Теми 

курсового 

завдання 

1. Аналітичний портал 

2. Сайт веб-аналітики 

3. Інтернет-магазин "Комп’ютери" 

4. Веб-каталог магазину продуктів 

харчування 

5. Портал новин 

6. Аналітичний блог 

7. Фотохостинг 

8. Веб-сайт хлібокомбінату 

9. Інтернет-магазин "Меблі" 

10. Веб-сайт зоопарку 

11. Інтернет-магазин "Піцерія" 

12. Веб-сайт лікарні 

13. Веб-сайт ботанічного саду 

14. Інтернет-сервіс продажу авіаквитків 

15. Веб-сайт страхової компанії 

16. Веб-каталог туристичного агентства 

17. Веб-сайт риболовної компанії 

18. Інтернет-магазин радіотехніки 

19. Відеохостинг 

20. Веб-сайт книжкового магазину 

21. Інтернет-сервіс продажу залізничних 

білетів 

22. Сайт-візитка 

23. Інтернет-магазин радіотехніки 

24. Веб-каталог книжкового магазину 

25. Файлообмінник 

40 - 40 

Усього  40  40 

 



Контрольне завдання повинне містити такі розділи: 

 

1.Опис предметної області, функціональні вимоги до додатку.  

2. Загальний опис проекту та його складових частин. 

3. Веб-дизайн проекту. 

4. Верстка проекту. 

5. Схема бази даних та SQL-інструкції для роботи з нею (за наявності бази даних 

у проекті). 

6. Програмування. 

7. Отримані результати рішення інформаційних задач. 

8.Висновок. 

9.Список використаної літератури. 

 

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 КП 

 

1) Опис предметної області, функціональні вимоги до додатку 

У даному розділі потрібно детально описати предметну область, тобто 

вказати, для розв’язання яких проблем у реальному житті призначений 

створюваний додаток, а також вказати, яким вимогам повинен задовольняти 

останній для вирішення вказаних задач. Опис повинен бути детальним, 

зрозумілим і конкретним, тобто стосуватися виключно проблем, для розв’язання 

яких призначений додаток і не містити оглядової інформації, яка не 

використовується при виконанні проекту. 

Якщо в роботі використовується база даних, то потрібно визначити: 

- зміст інформації, що повинна зберігатися в БД; 

- джерела інформації (документи), на основі яких формується БД; 

- перелік інформаційних задач додатку, для яких планується 

використовувати БД. 

2) Загальний опис проекту та його складових частин 

При описі проекту необхідно вказати, з яких частин він складається і надати 

опис кожної з них із вказуванням, для виконання яких задач дана частина 

призначена. 

3) Веб-дизайн проекту 

Даний розділ включає у себе опис логічної структури веб-сайту проекту 

(тобто ескіз або прототип) та інших візуальних елементів проекту (за їх наявності) 

та його художнього оформлення. Для виконання цього розділу рекомендується 

використовувати графічні редактори, зокрема, Adobe Photoshop. 

Ескіз (або прототип) сайту – це схематичне зображення блоків, з яких 

складається веб-сайт. 

 

 



4) Верстка проекту 

У цьому розділі потрібно навести HTML та CSS-коду згідно розробленого 

дизайну. Використовувати потрібно семантичну верстку, стандарти мов розмітки 

та стилів повинні бути відповідно HTML5 і CSS3. 

5) Схема бази даних та SQL-інструкції для роботи з нею (за наявності бази 

даних у проекті) 

Якщо створюваний проект використовує базу даних, необхідно навести її 

структуру, вказавши зв’язки між таблицями, а також SQL-інструкції визначення 

та маніпулювання даними, які використовуються для розв’язання інформаційних 

задач проекту. 

6) Програмування 

У цьому розділ потрібно навести програмний код всіх частин проекту із 

вказуванням, до яких частин він відноситься і які дії виконує. Код пишеться на 

мовах PHP (back-end) або/та JavaScript (front-end). У роботі може 

використовуватися як тільки back-end, або тільки front-end програмування, так і 

поєднання їх обох. 

7) Отримані результати рішення інформаційних задач 

У цьому розділі необхідно навести результати роботи створеного проекту у 

вигляді скріншотів. 

8) Висновки 

Висновок може містити коротку оцінку проробленої роботи (підбити 

підсумок); ваші особисті оцінки (погляди) важливості, перспектив застосування 

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

рекомендації щодо реального використання, оптимізації та шляхи до 

удосконалення створеного веб-додатку. 

9) Список використаної літератури 

До списку включати тільки ту літературу, яку ви особисто використовували 

при виконанні курсової роботи. 

10) Додатки (за потреби) 

5. Рекомендована література 

1. Форта Б. SQL за 10 минут / Бен Форта. – 4-е изд. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2014. – 288 с. 

2. PHP, MySQL и другие веб-технологии [Електронний ресурс] : (веб-сайт) – Режим доступу: 

http://www.php.su. – Назва з екрана. 

3. Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения [Електронний 

ресурс] : (веб-сайт) – Режим доступу: 

http://muradalievna.ru/metodmaterial/books/HTML5_i_CSS3_Veb_razrabotka_2014.pdf. – Назва 

з екрана. 

4. Лоусон Б. Изучаем HTML5 : библиотека специалиста / Б. Лоусон, Р. Шарп – СПб : Питер, 

2012. – 304 с. 

5. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и 

HTML5 / Р. Никсон – СПб : Питер, 2016. – 316 с. 

6. Документация Zend Framework 2 [Електронний ресурс] : (веб-сайт) – Режим доступу: 

http://zf2.com.ua/doc. – Назва з екрана. 

Уильямс Б.Wordpress для профессионалов / Уильямс Б., Дэмстра Д., Стэрн Х. – СПб : Питер, 

2014. – 464 с. 


