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Съвети за текстовото оформление на курсовите работи 
 

Ще започна от най-важното: грамотното оформление на текста Ви е 

ключово за неговото възприемане по благоприятен за Вас начин от Вашите 

читатели. Имаше мисъл, че определени книги си струва да бъдат четени дума 

по дума, други абзац по абзац, а трети – „по диагонала”. Днешният читател 

обаче по подразбиране е ориентиран към последния вариант. Той търси 

нужната му информация с поглед и чете бързо. Бил той преподавател, 

проверяващ на семестриален изпит, прокурор или съдия, няма особено много 

време за Вашите творения. Това изключително много покачва значението на 

това, дали Вашият текст изглежда добре и с подреденост и изглед на 

грамотност предразполага към четене.  

 

С оглед досегашните ми впечатления Ви препоръчвам: 

 
1) Погрижете се за красивия външен вид на Вашите работи; всичко неизпипано 

от само себе си говори, че „изделието” е списано „на две – на три”. Щом сте му 

отделили седмица или две, намерете и нужните два часа за изчитането и форматирането 

на текста.  

 

2) Ще ми се да не се спирам изрично върху нуждата от спазването на правилата 

на езиковата култура във всичките им разновидности, считайки, че същата Ви е добре 

известна. Непоносимостта ми към подобен род грешки е, за съжаление, доста 

категорична. Ако нещо може „от пръв поглед” да развали впечатлението от един писан 

текст, то това е полъхът на неграмотност. 

 

3) Използвайте функцията Justify: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Започнете с отделна заглавна страница, на която с големи и красиви букви на 

пишете своето име, факултетен номер и група, името на Университета и титуляра на 

лекционния Ви курс, потока си, както и, разбира се, заглавието на Вашата курсова 

работа. 

Ако курсовата Ви работа е въздълга или пък и само с цел прегледност, можете 

да продължите със страница-съдържание със заглавията на различните части на 

курсовата Ви работа. Това улеснява нейното четене и е от Ваша полза в стремежа Ви да 

бъде правилно разбрани (и оценени). Ясната структура на Вашето изложение може 
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само да бъде приветствана. И, между другото: моля, не смятайте заглавната страница и 

тази със съдържанието за част от минималния обем, който сте длъжни да постигнете. 

 

5) Имайте предвид, че прекаляването с т. нар. „Bullets and Numbering” не прави 

работата Ви на вид по-стройна и подредена, а по-скоро е белег за това, че сте искали 

зад съответния списъчен изглед да прикриете нежеланието си да изразявате мислите си 

в свързан, съставен от ясни цели изречения, текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Не забравяйте функцията и смисъла на увода и заключението и ги използвайте 

по предназначение. Не завършвайте своята работа като че „по средата”. Съставянето на 

библиографски списък с използваните от Вас научни съчинения, нормативни актове и 

прочие материали, който да поместите в края на работа си, настоятелно напомням, е 

задължително. 

 

7) Моля, изпращайте ми своите работи във файлове с разширение .doc, а не docx. 


