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3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

 

 

3.1. Структура пояснювальної записки до курсової роботи 
 

Пояснювальна записка повинна обов’язково мати такі розділи: 
1. Титульний аркуш затвердженого зразка. 
2. Завдання на КР. 
3. Вступ, у якому подається загальні теоретичні відомості про 

об’єкт, з яким працює студент та постановка задачі згідно з 
персональним завданням на КР. 

4. Опис та обов’язкове обґрунтування структури даних (якщо вона 
не визначена в завданні), яка буде використовуватись у математичних 
моделях для розв’язання задач КР. 

5. Декомпозиція задачі, формулювання базових логічно завершених 
операцій, за допомогою яких буде розв’язуватись задача, яка 
поставлена в КР. 

6. Детальні алгоритми базових операцій з необхідними 
поясненнями. 

7. Вигляд загального інтерфейсу КР (копія екрану з формою). 
8. Детальна інструкція користувачу щодо роботи із програмою та 

інтерфейсом. 
9. Текст програми із необхідними коментарями (тільки власно 

розроблених базових процедур та обробників подій ). 
10. Тестовий(і) приклад(и), які розроблені таким чином, щоб за 

результатами їх виконання можна було скласти уявлення про 
працездатність програмного забезпечення (склад тестових прикладів 
узгоджується з викладачем заздалегідь, принаймні перед розробкою 
тексту програм). 

11. Правила оформлення звіту див. [1]. 
 

 

3.2. Захист та критерії оцінки курсової роботи 
 
Студент здає оформлену КР викладачу на перевірку в термін, який 

визначено навчальним планом здачі робіт, а також демонструє 
працездатність розробленого програмного забезпечення на комп’ютері. 
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Якщо вимоги щодо оформлення звіту виконані, викладач призначає час 
захисту роботи, який складається з контролю якості роботи 
програмного забезпечення на тестових прикладах (у певних випадках 
може з’явитися необхідність формування додаткових тестів) та 
контролю теоретичних знань за темою. 

Якщо робота здається із запізненням, то кількість балів за неї 

знижується на двадцять відсотків за кожен тиждень, який пройде після 

визначеного терміну. При захисті КР після закінчення занять, 

максимальна кількість балів за КР не може перевищувати 50 % від їх 

початковій кількості. 

Усі розділи обов’язково повинні бути присутніми в КР, якщо 

виявиться, що хоча б один розділ відсутній, робота повертається 

студенту на доробку. 

Робота оцінюється залежно від якості оформлення всієї роботи, її 

інтерфейсу, повноті та прозорості алгоритмів, структурованості 

програмного забезпечення (доцільності декомпозиції всієї задачі на 

базові процедури), наявності та повноти коментарів, а також 

теоретичних знань як за задачею, яка розв’язується у роботі, так і за 

складними поверхнями в цілому.  

Нижче наведено опис математичних моделей складних поверхонь, 

алгоритмів їх обробки, які цілком достатні для виконання будь-якого 

завдання з КР. 

 


