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Рецензія 

на методичні вказівки щодо написання курсової роботи  

з навчальної дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови та 

перекладу (німецька мова)»  

для студентів денної форми навчання  

зі спеціальності 035«Філологія»  

за освітньою програмою 035.04«Германські мови та літератури (переклад 

включно)» освітнього ступеня «Бакалавр»  

 

Навчальний курс «Практичний курс другої іноземної мови та перекладу 

(німецька мова)»  входить до циклу фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін зі спеціальності 035«Філологія» за освітньою 

програмою 035.04«Германські мови та літератури (переклад включно)». 

Вивчення цієї дисципліни складається з практичних аудиторних занять та 

самостійної роботи. Однією з форм останньої є виконання курсової роботи за 

обраною темою. 

Метою написання курсової роботи з практичного курсу другої іноземної 

мови є поглиблення й закріплення отриманих теоретичних знань та практичних 

умінь і навичок практики перекладу з німецької мови на українську, 

прищеплення здатності робити порівняльний аналіз матеріалу мови оригіналу 

та мови перекладу, критики й редагування перекладів текстів різних 

функціональних стилів – офіційно-ділового, публіцистичного, науково-

технічного тощо. 

Методичні рекомендації укладені на належному навчально-методичному 

рівні і можуть бути рекомендовані до друку. 

 

 

 

 

Рецензент         доц. Т.В. Чрділелі 
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ВСТУП 

   Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька мова) 

передбачає навчання усіх видів мовної діяльності: аудіювання, мовлення, 

читання, письма на основі комплексної організації навчального матеріалу, 

викладання якого здійснюється  концентрично.      

  Мета навчальної дисципліни – дати студентам основні знання 

граматичного складу сучасної німецької мови  і  забезпечити  володіння його 

словниковим складом; навчити студентів розмовляти, читати й писати 

німецькою мовою, усно й письмово  перекладати з іноземної мови і на іноземну 

мову в межах тематики  та нормативів, передбачених  дійсною  програмою; 

виробити у студентів уміння усно і письмово реферувати тексти. 

 У результаті  вивчення предмета студент повинен   

      знати: граматичний та лексичний матеріал у межах програми; 

      уміти: аудіювати розповідь, повідомлення як безпосередньо, так і в 

звукозапису, який містить до 5 % лексичних одиниць, про значення яких можна 

здогадатися з контексту, коротко переказувати зміст друкованого тексту, 

обсягом до 3500 друкованих знаків після 20-хвилинної підготовки, виразити своє 

ставлення до прочитаного і вести бесіду на базі тексту, вести діалогічну бесіду 

на задану ситуацію, роботи самостійно підготовлене повідомлення тривалістю 5 

хвилин, писати диктанти обсягом  до 1000 друкованих знаків, писати листи та 

твори з пройденої тематики, перекладати усно й письмово з рідної мови на 

іноземну  тексти і речення, побудовані на вивченому лексичному та 

граматичному матеріалі.   
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1 МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Метою написання курсової роботи з основних аспектів філології та 

перекладу є розвиток навичок наукового ставлення до явищ, які допомагають 

розвити здібності творчо підходити до лінгвістичних явищ і вміння робити 

лінгвістичний та перекладацький аналіз тексту. Студенти повинні навчитися 

практично використовувати знання та вміння, які вони отримали на лекціях і 

практичних заняттях з перекладу. Більш того, студенти вчаться користуватися 

науковою інформацією, довідниками, словниками для виконання інформаційно-

пошукової роботи. Складання бібліографічної картотеки, написання анотацій та 

рефератів вивченої літератури є компонентами виконання курсової роботи. 

Виконання курсової роботи є першим етапом у підготовці до написання 

дипломної роботи магістра. 

2 ОБСЯГ ТА СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Як і інші наукові дослідження, курсова робота виконується за схемою. 

Обов’язковими частинами курсової роботи є такі : 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (див. додаток 1) 

АНОТАЦІЯ (0,5 сторінки) 

Це короткий зміст роботи, висвітлення її основної ідеї та практичного 

значення. Її обсяг не повинен перевищувати 1 сторінки. В анотації не треба 

повторювати назву роботи, розділів та пунктів. Не можна наводити також 

висновки, зроблені в роботі, або переказувати її зміст. Але надаються відомості 

про її обсяг, кількість розділів тощо (див. додаток 2). 

ЗМІСТ (1 сторінка) (див. додаток 3) 

ВСТУП (2 – 3 сторінки) 

Обґрунтовується актуальність теми, надається аналіз досліджень з даної 

проблеми, визначаються мета та завдання, предмет та об’єкт дослідження. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (12 – 15 сторінок) 

Дається глибоке системне висвітлення проблеми з тематики курсової 

роботи, указується, які аспекти цієї проблеми були вивчені та якими науковцями, 
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дається власна оцінка і аналіз явища, що досліджується. Теоретичні висновки і 

узагальнення підтверджуються аналізом фактичного матеріалу рідною та 

іноземною мовами. 

Задля цього не слід нехтувати вживанням певних фраз безособового 

характеру, таких як: останнім часом дослідження з.;, новітні дослідження..; у 

контексті сучасної парадигми досліджень..; сучасна лінгвістика досліджує..; 

під час вивчення … значна увага науковців приділялася..; подальший розвиток 

досліджень з..; у світлі вищесказаного..; як вже зазначалося..; на наш погляд..; 

отже..; необхідно зазначити, що..; відомо (загальновідомо), що..; оскільки.., 

установлено, що..; відправною точкою … у визначенні … було..; поділяючи точку 

зору … ми вважаємо..; беручи до уваги..; з іншого боку..; нарешті..; перш за 

все..; по-перше..; аналіз вербального вираження … свідчить про..; звернення до 

концепції..; уявлення про..; когнітивний (комунікативний, антропоцентричний) 

підхід до вивчення..; як стверджує..; у більшості робіт..; специфіка … полягає 

в..; не дивлячись на..; поштовхом для створення..; при цьому… і таке інше. 

Теоретична частина містить декілька параграфів, зазвичай, 3–4. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (15–20 сторінок) 

Містить 50 німецькомовних речень з позначенням джерел, звідки цей 

матеріал було вибрано, власний переклад речень студентом та аналіз того явища 

у реченні, яке вивчається.  

Чіткому викладенню результатів дослідження в практичній частині 

допоможуть такі фрази: у поданій роботі..; наведений  приклад являє собою..; 

таким чином, проведений аналіз довів, що..; у ході дослідження були 

проаналізовані..; результати роботи дають підстави вважати, що..; у центрі 

нашої уваги..; у процесі дослідження виникла необхідність..; нами було 

встановлено..; у результаті дослідження було помічено..; як показало наше 

дослідження..; як свідчать результати аналізу..; аналіз мовного матеріалу 

показав..; застосування … методу (аналізу) дозволило встановити..; механізм 

відтворення..;  аналіз мовних засобів … показав..; керуючись принципом… тощо. 

ВИСНОВКИ (2 – 3 сторінки) 
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Студент повинен відтворити або проаналізувати висновки, які він зробив у 

ході дослідження і прийняти рішення щодо перспективності проведення 

наступних досліджень з цієї проблеми.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (див. додаток Г) 

Містить не менш ніж 20 наукових статей, підручників або посібників, а 

також список ілюстративних матеріалів, які було використано в процесі 

написання курсової роботи. У списку наукової літератури повинні переважати 

новітні видання. Автор роботи відповідає за правильне оформлення 

бібліографічних посилань і цитат. 

ДОДАТКИ якщо вони є, оформляються вільно та можуть містити 

додаткові тексти для аналізу, словники, глосарії, вправи та методичні матеріали 

для подальшого використання в навчальному процесі, фотокопії текстів 

(документів, схем, фотографій), слайди, аудіо- та відеозаписи, дискети з 

відповідними файлами або інші супутні матеріали. Таблиці, графіки, схеми, 

винесені в додатках, повинні бути пронумеровані й мати заголовки. 

 

3 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсову роботу необхідно оформляти згідно з «Правилами технічного 

оформлення курсових та дипломних робіт». Обсяг роботи – 30–35 сторінок. 

Під час оформлення курсової роботи слід дотримуватися таких основних 

правил: 

1. Робота виконується українською мовою, у комп’ютерному варіанті з 

одного боку аркуша білого паперу шрифтом Times New Roman Cyr – 14 через 1,5 

інтервали. Відступи від країв аркуша  –  праворуч 10 мм,  ліворуч 30 мм, зверху 

20 мм, знизу 20 мм. Робота повинна бути ретельно відредагованою 

2. Нумерація починається зі змісту, який є третьою сторінкою. Номер 

треба ставити у правому верхньому куті. На титульній сторінці номер не 

ставиться. 
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3. Зміст роботи повинен включати заголовки, які відповідають назвам у 

тексті роботи. 

4. Вступ, основні розділи та висновки треба відокремлювати від інших 

складових частин, і кожна частина повинна починатися з нової сторінки. 

Усі приклади або таблиці іменують рисунками і нумерують послідовно у 

межах розділу, розподіляючи крапкою номер розділу і порядковий номер 

рисунку. Усі ілюстративні матеріали розміщують одразу ж після посилання на 

них. 

У разі цитування необхідна абсолютна точність і відповідність тексту 

першоджерела. На інформацію, що цитується, робиться посилання. Посилання 

на використані джерела подаються у квадратних дужках, наприклад, [2, c. 145], 

де 2 – порядковий номер джерела у списку використаної літератури, 145 – 

номер сторінки. Текст цитування наукових джерел перекладається на 

українську або німецьку мову залежно від того, якою мовою виконується 

курсова робота. 

Перелік використаних джерел подається за алфавітом у кінці роботи і 

записується відповідно до існуючих стандартів.  

Допоміжні матеріали включаються у додаток. Кожний додаток 

починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово 

«Додаток». Він повинен мати тематичний заголовок та літературу. 

На виконану роботу науковий керівник пише відгук, у якому розкриває її 

теоретичний рівень, глибину досліджень, правильність рекомендацій, 

самостійність і елементи новизни, підготовленість студента до самостійної 

роботи. 

Курсову роботу разом з відгуком наукового керівника, демонстраційними 

матеріалами подають на кафедру за 10 днів до захисту. Після ознайомлення зі 

змістом і оформленням роботи завідувач кафедри вирішує питання про 

допущення її до захисту. 
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4 ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ВІДПОВІДНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

1 Організаційні питання 

Перша консультація з науковим керівником курсової роботи проводиться 

до початку роботи студента з літературними джерелами. Мета цієї консультації – 

скласти для себе загальне уявлення про тему дослідження та накреслити шляхи 

вирішення дослідного завдання. 

Тема курсової роботи має бути актуальною, містити теоретичну та 

практичну цінність. 

Тема роботи повинна бути чітко визначена та сформульована, бути 

націленою на розв’язання певної наукової проблеми та мати вихід на практичну 

перекладацьку діяльність. 

Вибір теми обговорюється з науковим керівником, узгоджується із 

загальною тематикою досліджень, запропонованих кафедрою перекладу. 

Під час розкриття теми студент має дотримуватися вказаних у 

попередньому розділі етапів виконання курсових робіт, причому кожен розділ 

курсової повинен висвітлювати тему в певному аспекті та підкріплюватись як 

посиланням на літературні джерела, так і конкретними прикладами (усі 

приклади мають бути подані у тексті роботи). 

Наступні консультації проводяться у процесі вивчення літератури і 

дослідження текстового матеріалу. 

 

 

2 Інформаційний пошук 

У процесі роботи студент займається пошуком матеріалу за темою 

курсової роботи, складає бібліографію та готує картки з цитатами. 

3 Складання плану курсової роботи 

План курсової роботи складається після вивчення достатньої кількості 

літератури з тематики дослідження та аналізу текстового матеріалу. 
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4 Обговорення графіка виконання курсової роботи 

Термін подання курсової роботи визначається кафедрою. Кафедра 

затверджує графік обговорення курсових робіт, форму захисту курсових робіт 

(індивідуальна співбесіда з викладачем, захист у групі, на семінарі кафедри та 

ін.). Виконані курсові роботи подаються лаборанту кафедри та реєструються у 

журналі. Оцінка з курсової роботи заноситься до залікової книжки студента 

5 Написання вступу 

Після вивчення матеріалу за темою студент складає вступ, у якому 

зумовлюється актуальність теми, надається ступінь вивчення проблеми, аналіз 

досліджень з цього питання, визначаються мета та завдання, предмет та об’єкт 

дослідження.  

6 Написання теоретичного розділу 

Теоретичний розділ поділяється на декілька підпунктів, у яких подається 

висвітлення проблеми з тематики курсової роботи, вказується аспекти даної 

проблеми та якими науковцями вони були висвітлені, надається власна оцінка і 

аналіз явища, що досліджується. Теоретичні висновки і узагальнення 

підтверджуються аналізом фактичного матеріалу рідною мовою. 

7 Підготовка практичного розділу 

Студент знаходить 50 німецькомовних речень, які містять ті лінгвістичні 

або перекладацькі явища, які вивчаються у процесі написання. Потім 

виконується переклад знайденого матеріалу з урахуванням теоретичних 

положень та норм перекладу. Наступним кроком є проведення аналізу того 

явища, що функціонує у поданих реченнях (визначення виду, типу явища за 

різними класифікаціями, способи його перекладу та граматичні та/чи лексичні 

трансформації, які було застосовано у процесі перекладу).  

8 Написання висновків 

Студент повинен узагальнити результати дослідження та відтворити їх у 

висновках у формі тезисних положень, прийняти рішення щодо перспективності 

проведення наступних досліджень з цієї проблеми. Ступінь новизни дослідження 
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і обізнаності студента визначається не тільки власними висновками, але й 

посиланнями на дослідження провідних вчених. 

9 Оформлення списку літератури  

Перелік використаних джерел подається за алфавітом (спочатку 

вітчизняні джерела українською та російською мовами, потім іноземні – 

німецькою) в кінці роботи і записується відповідно до існуючих стандартів. 

Список ілюстративних матеріалів подається після списку наукових джерел, але 

нумерація зберігається. Зразок оформлення надається у додатку Д. 

10 Подання курсової роботи на кафедру 

Курсова робота подається у зазначений кафедрою термін, але не пізніше, 

ніж за 2 тижні до завершення навчального семестру та реєструється в 

спеціальному журналі секретарем кафедри. 

11 Захист курсової роботи 

Основні положення та висновки роботи можуть бути представлені на 

конференції або у час, зазначений у графіку захистів. 

Під час захисту студент доводить доцільність даної теми. Стисло ілюструє 

основні напрями дослідження та досягнення мети, особлива увага при цьому 

звертається на практичну частину роботи, тобто дослідницьке завдання. 

 

5 СТРОКИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота виконується протягом семестру. Кожний розділ повинен 

бути готовим у відповідний термін: 

1 Інформаційний пошук 25.09.18 

2 Написання вступу 09.10.18 

3 Написання теоретичного розділу 23.10.18 

4 Написання практичного розділу 07.11.18 

5 Написання висновків 27.11.18 
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6 
Оформлення роботи і подання на 

кафедру 
03.12.18 

 

Рекомендований останній строк передачі курсової роботи на кафедру є не 

пізніше, ніж за 2 тижні до завершення навчального семестру. Не дотримання 

студентом цього строку не дає підставі кафедрі не приймати курсову роботу 

студента.  

Передана на кафедру студентом курсова робота (у зброшурованому 

вигляді) реєструється в спеціальному журналі секретарем кафедри. Секретар 

кафедри вказує на титульній сторінці курсової роботи дату її отримання, ставить 

свій підпис та передає керівнику для рецензування. 

Рецензування курсової роботи викладачем здійснюється протягом 5 

(п`яти) календарних днів з дня реєстрації поданої роботи на кафедрі (в 

особливих випадках – протягом 7 (семи) календарних днів). 

За результатами рецензування на титульному листі курсової роботи 

рецензент робить напис: «Рецензування - _____________ (кількість балів). До 

захисту. Дата. Підпис» або: «Рецензування – на доопрацювання. Дата. 

Підпис». 

Свої зауваження щодо курсової роботи рецензент викладає на зворотній 

сторінці титульного листа. У випадку, коли ставиться оцінка в діапазоні 35–40 

балів, рецензент може не вказувати ніяких письмових зауважень щодо роботи. 

Курсова робота, що не отримала позитивної оцінки рецензента, 

повертається студенту на доопрацювання секретарем кафедри, після чого 

повторно подається на кафедру.  Перед передачею такої роботи рецензенту 

секретар кафедри робить на титульному листі позначку «Після 

доопрацювання», проставляє дату її отримання та ставить свій підпис. 
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6 ЗАХИСТ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

1. Захист курсової роботи проводиться за наявності позитивної оцінки за 

результатами її рецензування. Дата захисту визначається керівником курсової 

роботи та погодженням з викладачем. Останній визначає склад комісії для 

проведення захисту. 

2. Захист курсових робіт проводиться до складання іспиту з практичного 

курсу німецької мови і перекладу (зазвичай, до початку сесії). Студенти, які не 

захистили курсові роботи, не допускаються до складання іспиту з 

практичного курсу німецької мови і перекладу.  

3. Процедура захисту передбачає постановку питань студенту за темою 

його курсової роботи. Головне завдання захисту – виявити дійсну ступінь 

самостійності студента у виконанні курсової роботи та глибину його розуміння 

тих питань, які викладені у курсовій роботі. 

4. Після проведення захисту курсових робіт викладач передає їх секретарю 

кафедри, який робить відповідні записи в журналі реєстрації. 

Максимальна кількість балів, якою оцінюється курсова робота, складає 100 

балів. Із них: 

–  за своєчасне подання курсової роботи на кафедру – максимум 20 балів; 

– оцінка за результатами рецензування – максимум 40 балів (у разі 

повторного представлення роботи після доопрацювання – максимум 20 балів); 

– оцінка за результатами захисту – максимум 40 балів. 

Використовується  така  шкала  відповідності  40-бальній  системі оцінки 

4-бальній: 0, 10, 19 балів – «незадовільно»; 20–26 – «задовільно»; 27–34 – 

«добре»; 35–40 – «відмінно». 

Своєчасним уважається подання курсової роботи на кафедру відповідно до 

терміну, визначеному викладачем (з урахуванням вимог п. VІ.1). У цьому 

випадку студент отримує 20 балів. 

У разі запізнення з поданням курсової роботи не більше, ніж на 7 (сім) днів 

студент отримує 10 балів. В інших випадках – 0 балів. 
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Переведення результатів 100-бальної шкали в 4-бальну здійснюється таким 

чином: 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Шкала 

рейтингу  

Оцінка за національною (чотирибальною) 

шкалою 

A 90–100 5 (відмінно) 

B 82–89 4 (дуже добре) 

C 74–81 4 (добре)  

D 64–73 3 (задовільно)  

E 60–63 3 (достатньо)  

FX, F 1–59 
2 (незадовільно) – потрібно допрацювати 

матеріал перед тим, як складати  

 

До відомості викладач заносить дві оцінки – за 100-бальною та 4-бальною 

системами. 

Студент повинен повторно виконати курсову роботу за новою темою: 

а) у разі загальної підсумкової оцінки «незадовільно»; 

б) у разі отримання за результатами захисту 0 або 10 балів. 

Студент повинен пройти повторний захист курсової роботи, якщо його 

оцінка за результатами захисту дорівнює 19 балам. При цьому повторний захист 

не може бути оцінений викладачем більше ніж на 26 балів. 
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7 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Відтворення власних імен та назв у перекладах з української на німецьку 

мову. 

2. Відтворення німецьких власних імен та назв українською мовою. 

3. Реалії суспільно-політичного і культурного життя та способи їх 

перекладу. 

4. Проблеми транслітерації та практичної транскрипції власних назв та 

імен згідно із сучасними міжнародними стандартами. 

5. Неологізми в сучасній німецькій мові та способи їх перекладу. 

6. Специфічні синтаксичні конструкції німецької мови та їх переклад. 

7. Переклад інтернаціональної лексики та спеціальних галузевих термінів. 

8. Способи відтворення фразеологічних одиниць у перекладі. 

9. Передача граматичних значень при перекладі (значення однини та 

множини, модальне значення, видо-часові значення, значення пасивного стану). 

10. Елементи словотворення в сучасній німецькій мові. 

11. Особливості перекладу текстів офіційно-ділового стилю (тексти 

законів, міжнародних угод, ділових контрактів тощо). 

12. Особливості перекладу рекламних, інформаційних та газетних 

матеріалів. 

13. Особливості перекладу сучасної науково-технічної термінології (у 

різних галузях). 

14. Способи перекладу німецьких композитів на українську мову. 

15. Лексичні трансформації як спосіб досягнення адекватності перекладу. 

16. Застосування граматичних та лексичних трансформацій у перекладі. 

17. Полісемія лексеми (фразеологізм) в аспекті перекладу. 

18. Потенціальні та ситуативно-контекстуальні значення лексем. 

19. Слова-реалії як перекладознавча проблема. 

20. Переклад як міжмовна та міжкультурна комунікація. 
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21. Фразеологізми з національно-специфічними елементами у 

перекладацькому аспекті. 

22. Способи перекладу німецьких (українських) іменників, що означають 

рід діяльності, професію. 

23. Німецькі (українські) абстрактні іменники: семантика, функціювання в 

тексті, перекладацький аспект. 

24. Історичні аспекти перекладу в Україні (перекладацька практика за часів 

стародавньої України – Русі, переклад у середні віки, видатні українські 

перекладачі XIX–XX століття). 

24. Стилістична диференціація лексики та її відображення при перекладі. 

25. Стилістичні особливості німецького драматургічного твору та їх 

передача при перекладі. 

26. Рекламний салоган як складова частина рекламного тексту: 

перекладацький аспект. 

27. Торгова назва як складова частина рекламного тексту: перекладацький 

аспект. 

28. Власні назви в сучасній німецькій мові: перекладацький аспект. 

Список тем є орієнтованим, тобто передбачається, що студенти можуть 

запропонувати інші теми, які знаходяться в межах програм навчальних  курсів з 

перекладознавства («Вступ до перекладознавства», «Теорія перекладу», «Основи 

перекладацького аналізу тексту», «Практичний курс німецької мови і 

перекладу», «Лінгвокраїнознавство німецької мови»). 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра перекладу 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови і перекладу 

(німецька мова)» 

на тему: «________» 

 

Студента  IV  курсу групи _____ 

спеціальності 035 «Філологія» 

ПІБ студента 

Керівник к. пед. н., доц. Шишко А. В. 

 

Національна шкала ______ 

Кількість балів:__________ 

Оцінка:  ECTS __________ 

Члени комісії          ________________  ______________________ 
(підпис)                  (прізвище та ініціали) 

________________  ______________________ 
(підпис)                  (прізвище та ініціали) 

________________  ______________________ 
(підпис)                  (прізвище та ініціали) 

Кременчук 2018 
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Додаток Б 

Зразок завдання на курсову роботу 

____________________________________________________________________ 
( повне найменування вищого навчального закладу ) 

Інститут, факультет___________________________________________________  

Кафедра ____________________________________________________________ 

Освітній ступінь _____________________________________________________ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________________ 

Напрям підготовки____________________________________________________ 
(шифр і назва) 

Спеціальність ________________________________________________________ 
(шифр і назва) 

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                 Завідувач кафедри ____________ 

                                                                                 _________________________ 

                                                                                 ―____‖ __________20___року 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ 

 

____________________________________________________________________

____ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1.Тема проекту (роботи)_______________________________________________ 

____________________________________________________________________        

____________________________________________________________________ 

керівник проекту (роботи)_____________________________________________, 

                                                      
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 

затверджені наказом вищого навчального закладу  

від ______________20__року №___ 

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_____________________________ 

3. Вихідні дані до проекту (роботи)______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Консультанти розділів проекту (роботи) 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання________________________________________________ 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

пор. 

Назва етапів курсового  

проекту (роботи) 

Строк  

виконання 

етапів 

проекту 

( роботи ) 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                          Студент_________  __________________ 

                                                                                       
( підпис )                  (ініціали та прізвище)

 

Керівник проекту (роботи)________  _________________ 

                                                                                   
( підпис )                             (ініціали та прізвище)
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 Додаток В 

Зразок оформлення анотації 

АНОТАЦІЯ (варіант 1) 

 

Ця курсова робота присвячена дослідженню застосування методів 

додавання в процесі перекладу німецьких лексичних утворень. Обрана тема є 

актуальної, оскільки питання застосування методів декомпресії в процесі 

перекладу привертає увагу вітчизняних та зарубіжних лінгвістів.  

Метою даною курсової роботи є аналіз використання методів додавання та 

розгортання в процесі перекладу німецьких публіцистичних текстів.  

Робота складається із вступу, двох розділів (теоретичного та практичного), 

висновків та списку використаних джерел. 

У роботі містяться 23 першоджерела як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників. 

 

 

АНОТАЦІЯ (варіант 2) 

 

Темою цієї курсової роботи є переклад власних назв. Обрана тема є 

актуальною, оскільки переклад власних імен є складним процесом, який 

містить багато факторів, тому виникає проблема вибору прийому, який 

залежить від стилю тексту та його жанрових особистостей.  

Метою цієї курсової роботи є вивчення особливостей перекладу власних 

назв. Досліджено теоретичну літературу, яку присвячено як загальним 

питанням теорії, так і особливостям передачі власних назв у текстах різних 

функціональних стилів. 

Робота складається із вступу, двох розділів (теоретичного та практичного), 

висновків і списку використаних джерел. 

У роботі містяться 22 першоджерела як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників. 
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Додаток Г 

Зразок оформлення змісту курсової роботи 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП...................................................................................................................... 

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ.............................. 

1.1Визначення терміну «переклад»...............................................................  

1.2Жанрово-стилістична концепція перекладів............................................  

1.3Перекладацькі трансформації. Лексико-семантичні заміни..................... 

1.4Метод конкретизації.................................................................................. 

1.5Метод генералізації..................................................................................... 

1.6Проблематика використання методів конкретизації і генералізації.........  

РОЗДІЛ 2 ЗАСТОСУВАННЯ КОНКРЕТИЗАЦІЇ ТА ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС 

ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ...................................... 

ВИСНОВКИ........................................................................................................... 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................... 
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Додаток Д 

Зразок оформлення бібліографії 

Форма 23 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ 

ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У  НАУКОВІЙ РОБОТІ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ  ВАК 

(ДИВ. ТАКОЖ ФОРМУ 23 У БЮЛЕТЕНІ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

УКРАЇНИ. – 2009. – № 5 

  

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  

  

Один автор 

1.      Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. 

Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела 

християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). 

2.      Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого 

шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / 

Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — 

(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН 

України ; т. 59). 

3.      Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна 

Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 

311 с. — (Ювеліри України ;   т. 1). 

4.      Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : 

Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір). 

Два автори 1.      Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 

Угорщині : історія, спогади, арх. док. /        І. Матяш, Ю. Мушка. — 

К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека 

наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 

2.      Ромовська З. В. Сімейне законодавство України /     З. В. 

Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — 

(Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до 

складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 

3.      Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 

композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. 

В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. 

Три автори 1.      Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как 

предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего 

организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с 

англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 

2007. — XLIII, 265 с. 
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Чотири автори 1.      Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. 

В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 

2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні 

нормативи). 

2.      Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : 

[підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. 

Ялпачик, Ю. П. Рогач,                  М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 

2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П’ять і більше 

авторів 

1.      Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., 

Лущихина И. М. и др.] ; под ред.      Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. 

— Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. 

2.      Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. 

посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. 

Бондар, О. Г. Карпенко,             Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — 

К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування 

здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13). 

  

Без автора 

1.      Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. 

тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу). 

2.      Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / 

[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. 

— 638, [1] с. 

3.      Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій 

українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : 

[антологія / упоряд.: Л. Таран,                 О. Лагутенко]. — К. : 

Грані-Т, 2007. — 190, [1] с. 

4.      Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. 

праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 

310 с. 

  

  

Багатотомний 

документ 

1.      Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / 

[упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, 2007– (Джерела з історії науки в Україні). 

               Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c. 

2.      Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. [сост. Ковалева 

И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В.Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-

Стандарт", 2005—    .— (Серия "Нормативная база предприятия"). 

                Т. 1. — 2005. — 277 с. 

3.      Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни. : (Дочь врага народа) 

: трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— 

(Сочинения : в 8 кн. /            А. Дарова ; кн. 4). 

4.      Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 

т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .—  

      Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. 

5.      Реабілітовані історією. Житомирська область :           [у 7 т.]. — 

Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія 

книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. 

Т. (голова) [та ін.]).   Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) 

та ін.]. — 2006. — 721, [2] с. 

6.      Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 

Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська,      С. М. Парамонова. — К. 

: НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. 
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Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

  

1.      Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих 

учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 

11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-

т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т      ім. В. В. 

Докучаєва, 2000. — 167 с. 

2.      Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів 

виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат 

України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 

147 с. 

3.      Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 

р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — 

(Спецвип. : 10 років АУБ). 

4.      Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів 

конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. 

В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — 

С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). 

5.      Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. 

наук. праць / наук. ред.                        В. І. Моссаковський. — 

Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. 

6.      Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф.,       27– 28 берез. 2001 р. / 

М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. 

— К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с. 

Препринти 1.      Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения 

материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с 

подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / 

Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — 

(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-

т" ; ХФТИ 2006-4). 

2.      Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих 

радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун 

А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС 

НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т 

пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 

Депоновані 

наукові праці 

1.      Социологическое исследование малых групп населения / В. И. 

Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 

академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 

145432. 

2.      Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями 

в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – 

Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.2002, № 139876. 

Словники 1.      Географія : словник-довідник / [авт.-уклад.           Ципін В. Л.]. — 

Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с. 

2.      Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 

основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. 

Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 

3.      Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та 

ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с. 

4.      Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. 
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Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

Атласи 1.      Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я 

миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / 

[наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил 

України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с. 

2.      Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 

структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : 

посіб. для студ. та лікарів /               О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. 

Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — 

Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с. 

3.      Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. 

Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1.      Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 

груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. 

вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). 

2.      Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та 

голов. ред. В. М. Заболотько. —                    К. : МНІАЦ мед. 

статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні 

правові документи). 

3.      Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв 

посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-

Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та 

енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ 

Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти 1.      Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 

Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — 

[Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 

2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України). 

2.      Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ 

ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні 

стандарти України). 

3.      Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та 

лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. 

Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-

020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-

01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — 

(Національний стандарт України). 

Каталоги 1.      Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева 

И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ 

"Леонорм-стандарт, 2006 – (Серия "Нормативная база 

предприятия"). 

Т. 5. — 2007. — 264 с. Т. 6. — 2007. — 277 с. 

2.      Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-

довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 

2003. — 160 с. 

3.      Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. 

кн., 2003]. — 11 с. 

4.      Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с. 
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Бібліографічні 

покажчики 

1.      Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 

державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. 

Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с. 

2.      Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—

2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. 

держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні 

довідники ; вип. 2). 

Дисертації 1.      Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... 

доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 

2005. – 276 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1.      Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 

робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія 

машинобудування‖ / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с. 

2.      Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 

показників в системі підтримки прийняття рішень управління 

державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та 

прогрес. інформ. технології‖ / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с. 

Авторські 

свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / 

В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 

23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7 

H 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 

2000131736/09 ; заявл.  

18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

Частина книги, 

періодичного, 

продовжува 

ного видання 

  

1.      Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 

застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в 

області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 

фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 

2.      Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 

умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 

Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17. 

3.      Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа 

интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, 

В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та 

інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. 

4.      Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі 

фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного 

виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. 

5.      Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. 

Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. 

— № 1. — С. 25—29. 

6.      Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. 

Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. 

— С. 13—20. 
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7.      Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство 

ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., 

письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 

245—291. 

8.      Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для 

проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, 

С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние 

использования импульсных источников энергии в 

промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : 

тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33. 

9.      Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 

цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми 

модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. 

Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202. 

Електронні 

ресурси 

1.      Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 

[Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV 

рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний,                    В. В. Кононенко, 

П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. — 

(Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 

12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 

2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера. 

2.      Розподіл населення найбільш численних національностей за 

статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем 

освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису 

населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. 

Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. 

диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 

2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM 

Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. 

3.      Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 

ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. 

„Крим-2003‖) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. 

Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 

2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : 

     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

 Примітки: 

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ―Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання‖. 

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У 

бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні 

елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують 

ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі. 

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і 

використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації. 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
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