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Мета курсової роботи
Виконання курсової роботи передбачене учбовим планом і обов'язково для кожного студента. В результаті виконання курсової роботи студент повинен показати готовність до володіння основними уміннями вести дослідницьку діяльність. З цією метою студентам необхідно:
	навчитися користуватися бібліографічними покажчиками;
	вивчити певний мінімум літератури по темі і уміти фіксувати потрібну інформацію;
	грамотно викласти стан питання, що вивчається, в сучасній літературі на основі її аналізу;
	виконати фрагмент дослідно-експериментальної роботи, обробити отриманий емпіричний матеріал, проаналізувати, систематизувати, інтерпретувати його і зробити висновки. 

	Курсова робота є складним видом самостійної  учбової роботи студента, завершеною працею, що відбиває його інтереси, знання, навички і уміння. Курсова робота має бути зв'язним викладом тієї або іншої теми. В ній проявляється здатність студента до аналізу і узагальненню теоретичного і практичного матеріалу, до аналітичного  мислення і систематизації знань. Студентом отримуються необхідні навички письмової мови. Цілісність курсової роботи відбивається в її структурі: вступ, основна частина, висновки, бібліографія (список використаної літератури). 
	Крім того, курсова робота є формою перевірки ступеня  засвоєння програмного матеріалу із дисципліни  «Загальна теорія здоров’я». 

Терміни виконання і представлення роботи на рецензування
Курсова робота має бути представлена на кафедру не пізніше ніж за  місяць до початку екзаменаційної сесії. Захист курсової роботи проводиться індивідуально за узгодженням з кафедрою. 
Після того, як вибрана і узгоджена з науковим керівником тема курсової роботи, складається календарний план, в якому визначаються терміни виконання її основних етапів. План полегшує контроль за ходом виконання дослідження і допомагає студентові самостійно і усвідомлено виконувати курсову роботу.

Вимоги до об'єму і оформлення роботи
Курсова робота вкладається в спеціальну теку (без шнурків, на швидкозшивачі) і має бути набрана на комп'ютері. Об'єм курсової роботи приблизно 40 тис. знаків (+- 20%). Це відповідає 30-35 сторінкам машинописного тексту (формат А4). Друкувати слід на лицьовій стороні білого паперу стандартного формату А4 (210 х 297 мм). Кожна сторінка основного тексту і додатків повинна мати поля: ліве - 30 мм, верхнє - 20 мм до основного тексту, праве - 10 мм, нижнє - 25 мм. Текст друкується через 1,5 інтервалу, відступ - 1,25 см. Шрифт: Times New Roman Cyrr, розмір шрифту - 14 пт. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом - не менше 2 рядків. У рядку має бути не більше 65 знаків (букв, пропусків, розділових знаків). Число рядків на сторінці не повинне перевищувати 30.
Курсова робота повинна мати правильно оформлений науковий апарат: виноски, посилання, цитати та ін. Цитати, виноски, список літератури повинні задовольняти наступним вимогам: необхідно вказувати прізвища і ініціали авторів робіт; повна назва роботи (книги, статті і тому подібне); місце, де видана робота (назва видавництва іноді опускається); рік видання і кількість сторінок. Суворість і точність цитування, правильне оформлення виносок - ознака достовірної наукової роботи.
Слід правильно оформляти виноски. Виноска в рядку робиться в квадратних дужках, де даються порядковий номер джерела в списку літератури і сторінка посилання. Наприклад [1, с. 121].
Курсова робота відкривається титульним листом  (зразок дивися в дод. А). Після титульного листа  на окремій сторінці слідує зміст (дод. Б).
Курсова робота складається з наступних розділів:
	титульний лист;
	план роботи (зміст);
	вступ;
	розділи 1-3 роботи;
	висновки;
	список використаної літератури (бібліографія);
	додатки (блок-схеми, таблиці, графіки, діаграми, ілюстрації і таке інше).

Зміст. В ньому послідовно викладаються назви розділів і підрозділів  курсової роботи. При цьому їх формулювання повинні точно відповідати змісту роботи, бути короткими, чіткими, послідовно і точно відбивати її внутрішню логіку.
Обов'язково вказуються сторінки, з яких починається кожен розділ або підрозділ роботи.
Вступ. Ця частина роботи містить обгрунтування актуальності теми  дослідження, основні характеристики курсової роботи (мета, завдання, об'єкт, предмет). Він повинен займати не більше 2 сторінок тексту.
Для того, щоб перевірити чи правильно сформульовані основні характеристики дослідження, потрібно відповісти на наступні питання:
	при виборі теми дослідження:

	чи знайшло віддзеркалення проблема дослідження в його назві?

	при обгрунтуванні актуальності:

	чому цю проблему необхідно вивчати саме сьогодні?

*
	при визначенні об'єкту дослідження:

	що досліджуватиметься?

	при визначенні предмета дослідження:

	які нові стосунки, властивості, аспекти, сторони, функції і т. д. об'єкту підлягають дослідженню або поглибленому вивченню?

	при формулюванні мети дослідження:

	який результат дослідження Ви маєте намір отримати?

	при визначенні завдань дослідження:

	що треба зробити, щоб мета була досягнута? Чи дозволяє послідовне рішення цих завдань досягти поставлену мету?

- при висуненні положень, що підлягають публічному захисту:
	що не очевидно в об'єкті і предметі дослідження, що в нім такого, що не помічають інші?

В основній  частині роботи необхідно  розкрити саму тему. Це означає, що потрібно не лише освітити її проблеми і можливі (чи вже наявні) їх рішення, але зіставити їх, дати свою інтерпретацію, висловити свою точку зору, запропонувати своє рішення.
Розділ 1 носить теоретичний характер і займає 8-10 сторінок тексту. В ньому описується суть поняття, різні трактування цього поняття, шляхи введення і закріплення нового поняття. Узяти ці дані можна в різних підручниках.
Розділ  2  є аналітичною частиною роботи і складає 8-10 сторінок тексту. У ньому проводиться аналіз питань, що розглядаються в роботі.  Джерела інформації - різні підручники, спеціальна література, інформація організацій.
Розділ 3, присвячений розробці і обгрунтуванню шляхів вдосконалення даних явищ та процесів і також складає 8-10 сторінок тексту. В ньому за допомогою розглянутих в попередніх розділах теоретичних і аналітичних питань показується їх конкретна реалізація. 
У висновках  підводяться підсумки і даються рекомендації. 
Список використаної літератури складається в порядку її згадки з обов'язковою нумерацією робіт. Література включається в список тільки один раз. При оформленні початкових даних джерела вказуються прізвище і ініціали автора, назва роботи, місце і рік видання, загальна кількість сторінок. 
Наприклад:
Гладун З.С. Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації) : монографія / З.С. Гладун. – Тернопіль : Екон. думка, 2005. – 460 с. 
Москаленко В.Ф. Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня / В. Ф. Москаленко, Т. С. Грузєва, Г. В. Іншакова. – Х. : Контраст, 2006. – 295 с. 
Державне управління охороною здоров'я: навч. посібник. / за ред.                        І. Солоненка,  Л. Жаліло. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 106 с. 
Зразок оформлення статті: 
Кий-Кокарєва В.Г. Здоров'я працездатного населення як об'єкт державної політики / В.Г. Кий-Кокарєва // Менеджер. – 2011. - № 2 (56). – С. 171-175. 
При оформленні газетної статті після року, числа та місяця виходу   газети пишуться номер газети і сторінки на яких надрукована стаття. Наприклад:
Петражіцький Л.І. Техніка наукової самоосвіти / Л.І. Петражіцький // Татьянін  день. - 2001. –  2 серп. - №3 (23) . –  С. 8-10.
При використанні Інтернет-джерел вказується електронна адреса.
Кий-Кокарєва В.Г. Основи державної політики України у сфері профілактики грипу та ГРІ / В.Г. Кий-Кокарєва //  Публічне адміністрування: теорія та практика [ Електронний ресурс] : електронне наукове фахове видання – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. –  Вип. 2 (6).  – Режим доступу: http://vidr.dp.ua/zbirnik/2011- 02(6)" http://vidr.dp.ua/zbirnik/2011- 02(6) /index. html.
Використаною вважається  література, на яку є посилання (хоча б одно) в тексті.
Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючи наскрізну нумерацію по усьому документу. Номер проставляється у правому верхньому кутку сторінки  шрифтом № 10.
Титульний лист включається в загальну нумерацію, але номер сторінки на ньому ие проставляється. Ілюстрації, таблиці, графіки, розташовані на окремих листах, включаються в загальну нумерацію сторінок.
Основна частина роботи складається з розділів і  підрозділів залежно від її структури.  Вона може бути простою і складною. Проста структура складається тільки з розділів, а складна – з розділів і підрозділів. Вони нумеруються (окрім вступу, висновків, списку використаної літератури, додатків) арабськими цифрами. Приклад:
- Розділ 1.
- Підрозділ 1.1.
Вони  повинні мати заголовки. Слово «розділ» і «підрозділ» не пишеться. Заголовки розділів і підрозділів, Вступ, Висновки, Зміст, Список використаної літератури, Додатки розташовують в середині строчки без точки у кінці. Заголовки відділяються  від тексту трьома міжрядковими інтервалами. Перенесення в заголовках не допускаються. Кожен розділ  потрібно  починати з нової сторінки.
Цифровий матеріал рекомендується використовувати в роботі у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вона згадується уперше, або на наступній сторінці.
На усі таблиці мають бути посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах усієї роботи. Номер слід розміщувати в лівому верхньому кутку над заголовком таблиці після слова "Таблиця". Допускається нумерація таблиць в межах розділу.
Кожна таблиця повинна мати заголовок, який поміщається нижче за слово "Таблиця". Слово "Таблиця" і заголовок починаються з прописної букви, крапка у кінці заголовка не ставиться.
Заголовки граф таблиці повинні починатися з прописних букв, підзаголовки з рядкових, якщо останні підкоряються заголовку. Заголовки граф вказуються в однині. Графу "№ п/п" в таблицю включати не слід.
Таблицю слід розміщувати так, щоб читати її без повороту роботи. Якщо таке розміщення неможливе, таблицю розташовують так, щоб її можна було читати, повертаючи роботу за годинниковою стрілкою.
При перенесенні таблиці голівку таблиці слід повторити, і над нею розміщують слова "Продовження таблиці", з вказівкою її номера. Якщо голівка таблиці велика, допускається її не повторювати.  В цьому випадку слід пронумерувати графи і повторити їх нумерацію на наступній сторінці. Заголовок таблиці не повторюють. 
Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці відсутні, то ставиться прочерк. Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями не допускається.
Якщо усі показники, приведені в таблиці, виражені в одній і тій же одиниці, то її позначення поміщається над таблицею справа.
Замінювати лапками цифри, що повторюються в таблиці, математичні знаки, знаки відсотка, позначення марок матеріалу, позначення нормативних документів не допускається.
Головна вимога, що пред'являється до курсової роботи, самостійність її виконання. Механічно переписана з рекомендованого літературного джерела без творчої переробки, позбавлена суб'єктивного осмислення даних питань, не ілюстрована прикладами курсова робота не може бути допущена до захисту.
Не допускаються до захисту роботи, написані тільки на основі одного підручника, без використання додаткової літератури.
Включення в список використаної  літератури джерел, на які в роботі не зроблено виносок, забороняється.
При освітленні спірних концепцій студент повинен визначити і аргументувати власну думку з даного питання. До написання курсової роботи слід приступити після вивчення відповідного матеріалу, положень підручника, а також додаткової літератури.
Робота має бути написана логічно послідовно, літературною мовою. Не слід вживати як надмірно просторових і складно побудованих пропозицій, так і надмірно коротких, лаконічних фраз слабо між собою пов'язаних, допускаючих подвійне тлумачення і т.д.
 	Не рекомендується вести виклад від першої особи однини: "я спостерігав", "я вважаю", "на мою думку" і т. п. Коректно використовувати займенник "ми", але бажано обійтися і без нього. Допускаються обороти із збереженням першої особи множини, в яких виключається займенник "ми", тобто фрази будуються із вживанням слів "спостерігаємо", "встановлюємо", "маємо". Можна використовувати вирази: "на наш погляд", "на нашу думку", проте прийнятніше писати "на думку автора" (курсової роботи) або виражати ту ж думку в безособовій формі: "вивчення педагогічного досвіду свідчить про те, що."., "на основі виконаного аналізу можна стверджувати, що."., "проведені дослідження підтвердили, що .". і т. д.
У курсовій роботі має бути дотримана єдність стилю викладу, забезпечена орфографічна, синтаксична і стилістична письменність відповідно до норм сучасної  української  мови.
Недбало виконана, з великою кількістю помилок курсова робота може бути оцінена незадовільно. Курсова робота має бути виконана акуратно. Грубе порушення вимог є основою для повернення курсової роботи на доопрацювання.
Курсова робота і індивідуальні завдання виконуються тільки українською мовою.
Захист курсової роботи
Після написання курсова робота здається викладачеві кафедри  для рецензування. Допущена до захисту, вона повертається студентові разом з рецензією. В рецензії вказуються недоліки роботи, на які в першу чергу  він повинен звернути увагу при підготовці до захисту.
Захист курсової роботи відбувається в наступному порядку: студент коротко (протягом 5-6 хв.) викладає основний зміст своєї роботи, її цілі, завдання, результати кафедральної комісії. Доповідь має бути чітко написана, ретельно відпрацьована, щоб при захисті можна було виступати вільно. Гідність доповіді слід вимірювати повнотою інформації з основних питань теми курсової роботи, що показує результати дослідження і розкриває їх практичне значення. Аргументація в доповіді має бути змістовною і гранично стислою. Отже, студентові потрібно заздалегідь грунтовно продумати побудову своєї доповіді, щоб ясно викласти основні питання роботи. Після виступу студентові можуть бути поставлені питання, на які він зобов'язаний дати відповідь. Потім виступає опонент (хтось з членів кафедри, що читав курсову роботу і давав рецензію) з аналізом роботи і пропонує кафедральної комісії оцінку роботи студента. Може також виступити науковий керівник студента.
Для заощадження часу доповідач не повинен зупинятися на дрібницях, деталях, давати детальні пояснення, тому що в ході захисту вони можуть бути приведені у вигляді відповідей на окремі питання. Говорити потрібно ясно, чітко формулювати виводи і пропозиції. У кінці доповіді необхідно уміло підсумувати результати роботи, ще раз внести пояснення, підкріпити значення сказаного, створити відповідний настрій у присутніх на захисті.
На підставі прослуханого захисту і запропонованих оцінок комісія  вирішує питання про оцінку курсової роботи і доводить її до зведення студентів. За результатами захисту виставляється диференційована оцінка по стобальній системі.
У разі незадовільної оцінки, отриманої при повторному захисті, робота виконується наново по аналогічній або іншій темі з наступним захистом. Студенти, що не захистили курсову роботу, до здачі екзамена з загальної теорії здоров’я не допускаються.

Пропонована тематика курсових робіт
1.Організм людини як єдине ціле, як складна біосоціальна система.
2.Поняття про здоров’я як найвищу цінність людини.
3.Сучасне визначення здоров’я. Поняття про валеологічну свідомість.
4.Складові здоров’я: фізична, соціальна, психічна, духовна. Критерії здоров’я.
5.Практичні аспекти валеології: активне формування, збереження, зміцнення здоров’я.
6.Показники тривалості життя в Україні та в інших країнах світу. Аналіз стану здоров’я населення України.
7.Причини погіршення стану здоров’я громадян України і шляхи його покращення.
8.Здоров’я дітей та підлітків – основа здоров’я нації.
9.Поширення захворювань і смертності, пов’язаних з алкогольною та наркотичною залежністю в Україні та в інших країнах світу.
10.Методи формування індивідуального здоров’ я, його значення.
11.Здоровий спосіб життя, його складові та значення для формування здоров’я.
12.Вплив біоритмів на працездатність людини.
13.Показники здоров’я та їх характеристика.
14.Стан здоров’я дітей і молоді в Україні за останні 10 років.
15.Соціальні умови і їх вплив на здоров’я людини.
16.Вплив здорового способу життя молоді України на формування здоров’я.
17.Здоров’я і спосіб життя в традиціях українського народу.
18.Стрес і його вплив на здоров’я людини,профілактика.
19.Методи психоемоційного розвантаження.
20.Історичні аспекти ставлення до шкідливих звичок.
21.Вплив фізичних вправ на збереження здорової постави.
22.Методи загартування організму ,його значення для формування здоров’я.
23.Проблеми здоров’я людини в сучасному суспільстві.
24.Вплив здорового способу життя на формування довголіття.
25.Надмірна вага тіла і здоров’я, профілактика.
26.Недоліки у харчуванні сучасної людини.
27.Значення рухової активності на формування здоров’я.
28.Вплив магнітних бурь на здоров’я людини.
29.Значення води і водного режиму для життєдіяльності людини.  
30.Валеологічні принципи  використання біоритмів. 
31.Культурна людина не тільки «споживач» свого здоров’я, але і його «виробник».
32.Гармонійне спілкування з природою й оточуючими людьми – показник високої культури здоров’я людини.
33.Валеологічний світогляд особистості як основа здорового способу життя.
34.Вплив національного менталітету у формуванні культури здоров’я українців.

Характерні приклади зауважень в рецензіях по курсових роботах
Не пронумеровані сторінки змісту і не повністю виділені розділи в тексті (тільки цифрами, без назви).
	План роботи не повністю відповідає вибраній темі і тексту роботи.
	У переліку використаної літератури не завжди повністю перераховані усі реквізити джерела (прізвище і ініціали автора, місце і рік видання, сторінка та ін.).
	У тексті немає посилань на джерела, тобто немає ніякої ув'язки тексту з переліком приведеної літератури. Передусім, необхідно робити посилання на цифри. При посиланнях на джерела необхідно брати цитати в "лапки".
	Перелік використаної літератури, необхідно розширити за рахунок монографій (по можливості), журналів і газет за останні два-три роки.
	Немає повної ув'язки посилань на літературу з переліком. Так, наприклад, в тексті є посилання на видання, якого немає в переліку використаної літератури.
	Немає зв'язку між розділами і підрозділами (частіше взагалі незрозуміла необхідність включення в курсову роботу того або іншого матеріалу). Говорячи літературною мовою, Ви повинні надати повість, а не збірку оповідань.
	Робота виконана з помилками, безграмотно.
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