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Силабус освітньої компоненти 

Міждисциплінарна курсова робота 
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Галузь знань – 23 Соціальна робота  
Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 
Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення» 
 

Рік навчання: IV Семестр: 7 

Кількість кредитів: 3 Мова викладання: українська 

Контактна інформація Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу 
(0352) 475050*10139 

 

 

Опис освітньої компоненти 
Міждисциплінарна курсова робота – самостійне дослідження, присвячене актуальним 

питанням у сфері соціального забезпечення, одна із найважливіших форм навчально-

дослідної роботи і підготовки майбутніх фахівців до практичної діяльності. Це один із видів 

навчальної роботи, в якій студенти повною мірою виявляють і розвивають свої творчі 

здібності, здатність до аналітичного мислення, виконуючи обрану тему для дослідження.  

Мета: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань, 

їхнє ефективне застосування для виконання науково-прикладного завдання шляхом 

поглибленого опанування обраної теми та методів дослідження, демонстрації вмінь логічно-

послідовного викладу дослідницького матеріалу, а також навичок практичного застосування 

теоретичних знань для виконання завдань відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми «Соціальне забезпечення».  

 

Послідовність виконання міждисциплінарної курсової роботи 
Виконання міждисциплінарної курсової роботи передбачає такі етапи:   

 вибір та затвердження теми міждисциплінарної курсової роботи;  

 робота над бібліографією – користування каталогами та науковою літературою, 

статистичними й інструктивними матеріалами;  

 структуризація змісту роботи;  

 визначення мети та завдань дослідження;  

 виклад матеріалів міждисциплінарної курсової роботи;  

 формулювання висновків;  

 оформлення списку використаних джерел;  

 редакційне оформлення міждисциплінарної курсової роботи відповідно до 

загальновстановлених вимог;  

 подання завершеної міждисциплінарної курсової роботи на кафедру для 

рецензування та перевірки; 

 дотримання студентом необхідної кількості авторського тексту;  

 доопрацювання міждисциплінарної курсової роботи (у разі необхідності) згідно 
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із зауваженнями керівника;  

 захист міждисциплінарної курсової роботи. 

 

Пререквізити  

Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП «Соціальне 

забезпечення».  

Постреквізити  

Можливість здійснення подальшої науково-дослідної роботи за спеціальністю.  

 

Інформація про освітню компоненту 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Спеціальність 232 Соціальне забезпечення 

Галузь знань 23 Соціальна робота 

Курс (рік навчання) 4 

Семестр  7 

Рік викладання  2022/2023 н. р. 

Нормативна/вибіркова Нормативна  

Загальна кількість год. / кредитів 90 / 3 

 

Політика оцінювання 

 
Система оцінювання та вимоги. Міждисциплінарна курсова робота повинна 

відповідати встановленим вимогам та виконуватися автором самостійно на основі 

опрацьованого актуального теоретичного, нормативно-правового і статистичного матеріалів, 

містити власні розробки і пропозиції, відзначатися практичною цінністю представлених до 

захисту результатів дослідження, бути належно структурованою та технічно оформленою. 

Перелік документів, необхідних для написання та захисту міждисциплінарної курсової 

роботи, а також вимоги щодо змісту, структури та порядку оформлення тексту, наведені у 

відповідних методичних рекомендаціях до виконання даного виду робіт.  

Політика щодо дедлайнів написання міждисциплінарної курсової роботи. 

Міждисциплінарна курсова робота подається на перевірку науковому керівнику у визначені 

ним терміни. Не пізніше як за 10 днів до запланованої дати захисту робота у завершеному 

вигляді має бути представлена керівнику для підготовки рецензії.  

Політика щодо академічної доброчесності. Міждисциплінарні курсові роботи, які 

механічно переписані з літературних джерел, нормативних документів, неопрацьовані і 

неоформлені належним чином, а тим більше виконані шляхом дослівного використання 

тексту, ідей інших авторів без посилання на відповідні джерела інформації, до захисту не 

допускаються. Перевірка тексту міждисциплінарної курсової роботи на унікальність 

проводиться на основі програми Unicheck. Допустимий рівень схожості тексту 

міждисциплінарної курсової роботи – не більше 10%. Якщо в тексті міждисциплінарної 

курсової роботи виявлено плагіат у межах від 10 до 25%, то студенти готує спеціальну 

таблицю, у якій зазначає яким чином він виправив запозичений текстовий матеріал; після 

чого робота допускається до захисту. 

 

Підсумкове оцінювання 
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Оцінка за міждисциплінарну курсову роботу виставляється за результатами її 

публічного захисту та змістового наповнення із врахуванням питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Підготовка тексту роботи 40 

Захист роботи 60 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 
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