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ВСТУП 

 

Однією з форм самостійної роботи студентів є курсова робота. Метою 

написання курсової роботи є закріплення набутих під час вивчення дисципліни 

теоретичних знань, перевірка здібностей студента самостійно й  творчо 

застосовувати теоретичні знання під час вирішення практичних питань. 

З виконання курсової роботи починається професійне становлення студента, 

визначається його здатність до самостійного пошуку шляхів розв’язання 

проблем, пов’язаних з його майбутньою професією. 

Курсова робота є підготовчим етапом для написання наукових робіт різних 

рівнів, тому вона повинна мати ознаки наукового дослідження, що має як 

теоретичне значення, так і можливість практичного застосування.  

Під час виконання курсової роботи відбувається активний процес 

закріплення теоретичних засад, розвиток навичок самостійного наукового 

аналізу, роботи з першоджерелами, науковою літературою, умінь оформлювати 

бібліографічні джерела, а також критично обґрунтовувати власну думку з 

посиланням на роботи науковців. Виконуючи курсову роботу, студенти повинні 

навчитися користуватися бібліотечним фондом, самостійно підбирати джерела, 

які безперечно збагатять їх додатковими теоретичними знаннями, навчать 

осмислювати й аналізувати різні точки зору, наводити переконливу аргументацію 

щодо захисту власно висловлених теоретичних положень. Наявність самостійно 

підібраних джерел є обов’язковою вимогою до курсової роботи, тому що це 

сприяє розширенню лінгвістичного та літературознавчого кругозору студентів та 

формуванню їх власного погляду на вибрану проблему. 

Підготовка й виконання курсової роботи складається з декількох етапів:  

− вибір напряму дослідження курсової роботи, залежно від особливостей 

ілюстративного мовного матеріалу;  

− визначення теми курсової роботи;  

− опрацювання фактичного (ілюстративного) матеріалу;  
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− проведення аналізу наукової літератури за напрямом дослідження;  

− складання плану написання курсової роботи;  

− викладення результатів власного дослідження;  

− остаточне оформлення тексту роботи та отримання відгуку керівника;  

− доопрацювання остаточного варіанта курсової роботи після відгуку та 

підготовка до захисту;  

− офіційний захист курсової роботи.  

Під час виконання курсової роботи студент повинен самостійно 

опрацьовувати наукову літературу, вивчати матеріал періодичних видань, 

осмислити різні думки та підходи до проблеми, подати власну думку, базуючись 

на основних нюансах перекладу обраного фактичного матеріалу, що сприятиме 

збагаченню лінгвістичних знань студента та розширенню його професійної 

ерудиції.  

За максимальної самостійності дослідження проблеми студент повинен 

активно співпрацювати з науковим керівником, обговорювати проблему, 

звітувати про етапи дослідження, повідомляти про отримані результати, 

ураховувати рекомендації та зауваження для подальшої роботи. 
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1 ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Тематика курсових робіт складається з урахуванням необхідності 

висвітлення різноманітних проблем вивченої дисципліни, орієнтуючи студентів 

на розв’язання актуальних завдань у сфері історії та теорії літератури та 

перекладу. 

Курсову роботу виконують на одну з тем, запропонованих кафедрою 

перекладу (додаток Г), або обраною здобувачем (після узгодження теми роботи з 

керівником). 

Тематика курсових та дипломних робіт з зарубіжної літератури передбачає 

в основному два типи робіт: роботи, метою яких є аналіз художніх творів 

зарубіжних письменників або розгляд розвитку певного літературного феномену 

в синхронії або діахронії; роботи, що передбачають опрацювання науково-

критичних джерел з метою зіставлення різних наукових концепцій стосовно 

певного твору, жанрового різновиду або особливостей творчості зарубіжних 

письменників. 

Вибір теми дослідження є важливим етапом роботи, і тому він має бути 

ретельно продуманим. Нерідко обрання теми — це результат попереднього 

знайомства з матеріалом, що стосується цієї теми. Проте, оскільки завчасне 

знайомство з літературним твором зазвичай буває нецілеспрямованим, воно не 

повинно мати вирішального значення під час вибору вибору. Не можна виходити 

тільки з того, що прочитаний художній твір сподобався: проблема, яку треба буде 

вирішити, може виявитися занадто складною для студента або вимагати 

ознайомлення з важкодоступною літературою. У таких випадках варто вибрати 

тему, більш прийнятну для дослідження. Вибираючи тему студенту необхідно 

враховувати не тільки аспект майбутнього дослідження, але й обсяг матеріалу, 

який треба опанувати. Теми робіт діляться на широкі і вузькі. Якщо широка тема 

передбачає вивчення й після опрацювання більшого за обсягом матеріалу, то 

вузька потребує більш кропіткої аналітичної роботи. Широта або вузькість теми 
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самі по собі не визначають успіху роботи, тому вибираючи між ними можна 

керуватися особистою схильністю до операцій з синтезу або аналізу 

літературного матеріалу. 

Основні етапи розробки курсової роботи включають: 

− вибір теми курсової роботи; 

− вивчення літературних джерел; 

− складання плану курсової роботи; 

− підготовка теоретичної частини роботи; 

− аналіз фактичного матеріалу; 

− оформлення курсової роботи та подача її на рецензування 

керівникові; 

− післярецензійне доопрацювання курсової роботи та підготовка до 

захисту; 

− захист курсової роботи. 

  



8 

 

2 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Зміст курсової роботи визначається обраною темою. Незалежно від теми 

завдання і плану кожної курсової роботи, загальна структура повинна мати: 

1) титульну сторінку (додаток А); 

2) зміст (план роботи); 

3) вступ; 

4) основну частину дослідження; 

5) висновки; 

6) список використаної літератури; 

7) додатки. 

У змісті студент перераховує загальні питання, які він розглядає в курсовій 

роботі, та вказує номер сторінки, з якої починається текст розділів і підрозділів 

(додаток Б). Вступ містить обґрунтування актуальності вибраної теми, її 

теоретичну значущість і практичну цінність як для розвитку теорії  та історії 

літератури , так і для розвитку теорії та практики перекладу, оскільки студент-

перекладач повинен будь-яку літературознавчу проблему пов’язувати з 

майбутньою професією. До поняття «актуальності» входить корисність теми для 

сучасного етапу розвитку науки. Під час визначення актуальності теми слід 

ураховувати праці науковців, указуючи їх імена і внесок у розробку питання. 

Практична й теоретична цінність роботи – це можливість використання її 

результатів у тому чи іншому курсі на семінарах і практичних заняттях, а також 

конкретний внесок у той чи інший розділ теорії літератури та історії зарубіжної 

літератури. Теоретичне значення формулюється як конкретний внесок у певний 

розділ літературознавства. У вступі студент чітко визначає об’єкт дослідження, 

формулює мету і завдання, використані під час виконання роботи наукові 

методи дослідження (загальнонаукові: дедуктивний метод, типологічного 

аналізу, суцільної вибірки), які вибираються залежно від напряму та об’єкта 

дослідження. 
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Обов’язково треба вказати обсяг опрацьованого фактичного матеріалу, 

який повністю наводиться у додатку.  

Основна частина розглядає різні точки зору в науці за темою. В основній 

частині курсової роботи потрібно:  

− розглянути сутність усіх пов’язаних з темою понять;  

− проаналізувати і узагальнити теоретичні положення теми та різні погляди 

митців на досліджувану проблему;  

− здійснити огляд літератури з теми, де окреслити основні етапи розвитку 

наукової думки з розглядуваної проблеми;  

− обґрунтувати власну точку зору, навести літературно-критичний матеріал 

з основних питань, скласти логічні схеми, таблиці та аргументувати їх;  

− дослідити перспективи розвитку окремих літературних явищ, що 

розглядаються в роботі;  

− порівняти розглянуті літературні явища з аналогічними явищами в 

зарубіжних країнах. 

Теоретична частина передбачає аналіз та осмислення опрацьованої 

студентом літератури за темою дослідження, а також певні висновки, які 

спонукають до здійснення необхідних дослідницьких розвідок.  

Викладення матеріалу має бути чітким, послідовним і логічним (переважно 

за методом дедукції – від загального до окремого), підкріплюватися посиланнями 

на наукові джерела. Задля цього не слід нехтувати вживанням певних вставних 

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 ...; ураховуючи вищесказане ...; як уже 

зазначалося ...; на нашу думку..; отже..; необхідно зазначити, що ...; відомо 

(загальновідомо), що ...; оскільки ...; встановлено, що ...; відправною точкою ... у 

визначенні ... було ...; поділяючи думку ... ми вважаємо ...; ураховуючи ...; з іншого 

боку ...; нарешті ...; насамперед ...; по-перше ...; аналіз вербального вираження ... 



10 

 

вказує на ...; звернення до концепції ...; уявлення про ...; когнітивний 

(комунікативний, антропоцентричний) підхід до вивчення ...; як стверджує ...; у 

більшості робіт ...; специфіка ... полягає в ...; не зважаючи на ...; поштовхом для 

створення ...; до того ж .... та інше. 

Крім теоретичної частини, робота містить і практичну частину. Студент 

демонструє своє вміння вести дослідження на літературному матеріалі, 

класифікувати його, встановлювати зв’язки між літературними явищами, 

помічати закономірності їх функціонування, а також відмічати тенденції 

можливих змін у літературному процесі. 

Якщо в практичній частині розглядають окремі літературні явища, 

термінологічні паралелі, цю практичну частину подають у роботі поряд з 

теоретичними питаннями. 

Якщо практична частина пов’язана з конструктивним художнім текстом, 

практичну частину роблять окремо і виносять у самостійний розділ, який 

розташовуть перед розділом після теоретичної частини. За практичною частиною 

подають загальні висновки, у яких стисло підсумовуються результати 

дослідження з особливим акцентом на практичні аспекти дослідження, 

висловлюють та обгрунтовують власну точку зору на вивчену літературознавчу 

проблему, намічають перспективи її подальшої наукової розробки. 

Чіткому викладенню результатів дослідження в практичній частині 

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

отже, проведений аналіз довів, що ...; у цілому проведене дослідження дозволяє 

стверджувати, що ...; під час дослідження були проаналізовані ...; результати 

роботи дають підстави вважати, що ...; у центрі уваги ...; у процесі 

дослідження виникла необхідність ...; було встановлено ...; унаслідок 

дослідження було помічено ...; як показало дослідження ...; як показують 

результати аналізу ...; аналіз мовного матеріалу показав ...; застосування ... 

методу (аналізу) дозволило встановити.; механізм відтворення ...; аналіз мовних 

засобів ... показав ...; ураховуючи принцип ... тощо.  
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Необхідно утримуватися від вживання надто сильних, емоційно 

забарвлених епітетів, коли мова йде про результати чужих досліджень, і не 

користуватися оцінними епітетами при викладі власних спостережень і 

висновків. Такі звороти, як: «яскраво ілюструє», «досягає виняткової сили», 

«абсолютно невиправданий», «немає найменшої підстави», недоречні в науковій 

роботі. Стриманим має бути і вираження відношення до літературного матеріалу, 

а головне, воно має супроводжуватися аргументацією. В іншому випадку робота 

скотиться в царину «емоційного літературознавства», де наукове дослідження 

підмінюється описом емоцій, викликаних читанням художнього твору. Виклад у 

науковій роботі має бути безособовим, з використанням таких формулювань: 

можна зазначити, що..., порівнюючи ці явища, можна зробити висновок..., 

необхідно відзначити... тощо. Вживання авторського «я» або «ми» в цьому 

випадку небажане, речення на кшталт «я виділила» краще замінити на безособове 

«можна виділити». Не можна зловживати виділенням важливих слів або рядків.  

Кожний розділ чи підрозділ має завершуватися стислими висновками до 

нього обсягом 1–2 абзаци. 

Обсяг висновків не повинен перевищувати 2–3 друковані сторінки. 

Список використаної літератури (бібліографія) має містити список усіх 

літературних джерел, якими користувався студент під час виконання курсової 

роботи і, на які в його роботі є посилання. Кількість джерел чітко не визначається 

вимогами, але не має бути меншою 20–25 одиниць. Бібліографічний список 

оформлюють в алфавітному порядку. 

Зразки оформлення курсової роботи і бібліографії наведено у додатках. 
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3 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсову роботу виконуєть українською мовою. 

Обсяг курсової роботи – 25–30 сторінок. 

Оформлення курсової або дипломної роботи має бути коректним і 

відповідати таким правилам:  

Текст роботи роздруковують з комп’ютерного набору на принтері на одній 

стороні стандартних білих аркушів формату А 4 (210 х 297 мм) із полями 

визначеного розміру: ліве поле – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє й нижнє – 20 мм.  

Потрібно використовувати шрифт Tіmes New Roman, кегль 14, 

міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1 см; кількість рядків на сторінці – 

28–30. Шрифт друку має бути чітким, щільність тексту — однаковою.  

Текст набирають без перенесень, вирівнюють на ширину сторінки.  

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами у правому верхньому 

куті сторінки, без крапок. Цифру «1» натитульній сторінці, що є першою 

сторінкою, не ставлять. Нумерація сторінок роботи має бути наскрізна (суцільна).  

Титульні сторінки курсових та дипломних робіт оформлюють за зразком, 

затвердженим навчальним відділом університету (додатки).  

Основні правила оформлення змісту: – слово «Зміст» пишуть великими 

літерами і розміщують вгорі сторінки посередині (симетрично до тексту); текст 

змісту вирівнюють по лівому краю; у кінці кожної складової змісту проставляють 

номер сторінки, з якої вона починається; структурні частини роботи – зміст, 

вступ, назви розділів, висновки, список використаних джерел, додатки – не мають 

порядкових номерів, їх друкують великими літерами; номери розділів, 

підрозділів та параграфів (або пунктів) зазначають арабськими цифрами. 

Наприклад: РОЗДІЛ 1; 1.2. (другий підрозділ першого розділу); 1.2.1. (перший 

параграф другого підрозділу першого розділу). Приклади оформлення змісту 

наведено. у додатках.  
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У тексті роботи заголовки структурних частин та їх місце мають з точністю 

співпадати з тими, що вказані у змісті роботи. Ці заголовки друкують без лапок, 

великими літерами напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру без 

абзацного відступу, без підкреслювання і без крапки.  

Після зазначення номера розділу крапку не ставлять, а заголовок розділу 

друкують з нового рядка. Заголовки підрозділів та параграфів (пунктів) друкують 

з абзацного відступу або без нього напівжирним шрифтом з великої літери, не 

підкреслюючи; після заголовків крапку не ставлять.  

Структурні частини роботи потрібно починати з нової сторінки. Підрозділи 

та параграфи розміщують на поточній сторінці тексту.  

Відстань (відбивка) між заголовком та попереднім текстом має бути 

більшою, ніж відстань між заголовком та подальшим текстом.  

Не допускається розміщувати назву підрозділу та параграфу (або пункту) в 

нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.  

У тексті можна використовувати один з видів лапок: кутові або французькі 

(«...»), англійські (“...”), звичайні або німецькі („...“), особливі („...”), непарні 

(”…”), прямі (‘…’) або прямі подвійні лапки (“...”). Головне – дотримуватися 

обраного варіанту в усьому тексті роботи. Винятком може бути застосування 

інших лапок всередині цитати або в назві художнього твору.  

При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефіса «-» і тире: коротке 

«–» (комбінація Alt+0150) або довге «—» (комбінація Alt+0151). Тире має бути 

однаковим у всій роботі, проте для цифр використовують тільки коротке тире.  

Дефіс не відділяють пробілами. Коротке та довге тире відділяють 

пробілами з обох боків, крім цифр. Наприклад: науково-критичний; 1947–1954; 

с. 9–11; «Машина часу» – це перший роман Г. Уеллса.  

Пробіли ставляться тільки після коми, крапки, крапки з комою та інших 

розділових знаків, а не перед ними. Що стосується цитат, слів та речень, які взяті 

у дужки чи лапки, то пробіл ставлять перед першою (відкриваючою) дужкою або 

лапкою та після другої (закриваючої) дужки або лапки, а не навпаки.  
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Між ініціалами та між ініціалом і прізвищем ставиться нерозривний пробіл 

(комбінація клавіш Ctrl+Shift+пробіл або Alt+0160), щоб вони не лишалися на 

різних рядках роботи. Це також рекомендовано робити при комбінаціях 

число/дата + іменник, наприклад: «10 років», «у 1989 році», «у 1989 р.», «ХХ ст.», 

«ХХ століття».  

У тексті роботи допускається виділення ключових понять напівжирним 

шрифтом.  

Цитати з художніх творів потрібно виділяти курсивом, але не починати з 

нового рядка.  

Текст роботи потрібно обов’язково розбивати на абзаци: сторінка без 

абзаців незручна для читання. Одночасно слід пам’ятати, що текст, у якому 

майже кожне речення починається з нового рядка, викликає комічний ефект 

претензією автора на багатозначність висловленого.  

Якщо в роботі є таблиці, малюнки або ілюстрації, вони мають бути 

пронумеровані та підписані, тобто мати назву, що пояснює їхній зміст.  

Додатки звичайно поміщають після списку використаної літератури. Слово 

«додаток» пишуть у правому верхньому куті сторінки малими літерами з першої 

великої. Номер додатку може бути цифровим (1, 2, 3) або у вигляді літери 

українського алфавіту (А, Б, В, ...; за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). Якщо 

в роботі є лише один додаток, то цифра 1 або літера А не ставиться. Нижче 

посередині розміщують назву додатку.  

Тексти не тільки чистового варіанту роботи для захисту, але й чернетки в 

разі її представлення для перевірки науковому керівникові мають бути ретельно 

вичитаними; потрібно виправити орфографічні, синтаксичні та стилістичні 

помилки і недоліки перекладу.  

Машинопис курсової роботи має бути поміщеним в папку-швидкозшивач 

без файлів.  

Список літератури починають на новій сторінці після висновків і 

виконують відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
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Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»: ДСТУ 

8302:2015 [2] за такими компонентами з наскрізною нумерацією:  

– теоретичні українські та російські джерела, видання іншими мовами 

єдиним списком, до того ж, джерела кирилицею передують джерелам латиницею. 

До списку вносять як періодичні, так і неперіодичні видання (статті у збірниках 

наукових праць, тези конференцій, автореферати кандидатських і докторських 

дисертацій тощо).  

– джерела довідкової літератури;  

– джерела ілюстративного матеріалу.  

Бібліографія має містити список усіх літературних джерел, якими 

користувався студент під час виконання роботи, і на які в його роботі є 

посилання.  

Основні правила оформлення посилань:  

У студентських наукових роботах використовують систему посторінкових 

посилань, що надають у тексті роботи: у квадратних дужках вказують номер 

позиції даного джерела в списку використаної літератури, а після коми – сторінка 

(сторінки), що цитується. Наприклад: [3, с. 25]; [14, с. 267–268]; для 

багатотомного видання зазначають також номер тому: [8, т. 1, с. 112–115]; 

посилання на кілька джерел оформлюють через крапку з комою: [3, с. 25; 14, с. 

267]; потрібно дотримуватися пробілів між елементами посилання; крапку у кінці 

речення ставлять після квадратних дужок.  

Тоді, коли посилання на якесь джерело повторюється на одній і тій самій 

сторінці, пишуть: «Там само» і далі додають дані, що відрізняють нову виноску 

від попередньої (інший том або іншу сторінку). Наприклад: перше посилання: [5, 

с. 27]; друге посилання: [Там само, с. 41].  

При частому використанні одного джерела (наприклад, тексту художнього 

твору) дозволяється вказувати в дужках після цитати тільки сторінки цитованого 

тексту. Це уточнюється при першому посиланні на нього. Після цитати та 

звичайно оформленого посилання ставлять зірочку: [12, с. 71]*. Її зміст 
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пояснюють у виносці внизу сторінки: *Тут і далі цитуємо за виданням: Шмітт Е.-

Е. Оскар і рожева пані [2-ге вид.] / Ерік-Емануель Шмітт; [пер. з фр. О. Борисюк]. 

Львів: Кальварія, 2006. 96 с. Після цього при наступних посиланнях вказують 

тільки сторінку у круглих дужках: (с. 72); (с. 84).  

Цитування за іншими виданнями – так зване «вторинне цитування» –

припускається лише у виняткових випадках (наприклад, якщо книга недоступна). 

При «вторинному цитуванні» у посиланні потрібно обов’язково вказувати саме 

те джерело, з якого запозичена цитата. Наприклад, студент цитує фрагмент есе 

М. Турньє «Le Vent Paraclet», що наведений у передмові Н. Ржевської до роману 

цього ж письменника «П’ятниця, або Тихоокеанський лімб». Отже, посилання 

небхідно оформити не на книгу Турньє, а на передмову Н. Ржевської, за якою цей 

фрагмент був процитований: у квадратних дужках треба зазначити порядковий 

номер цього джерела (тобто передмови) у списку використаної літератури та 

сторінку, на якій знаходиться цитата з есе Турньє: [Цит. за: 9, с. 12]. Саме есе до 

списку літератури додавати не можна.  

Посилаючись на якогось автора, у ряді випадків достатньо переказати його 

думку, обмежившись зазначенням прізвища дослідника та назви його роботи 

(непряме посилання). Ініціали у такому випадку ставлять перед прізвищем. При 

посиланнях на російських дослідників потрібно обов’язково перевіряти 

написання їхніх імен та ініціалів українською мовою, оскільки, наприклад, «А. А. 

Аникст» (Александр Абрамович) українською буде «О. А. Анікст» (Олександр 

Абрамович). Можна використовувати такі кліше: «Як зазначає ..., …»; «Як указує 

..., …»; «На думку ..., …» тощо, наприклад: «За визначенням О. Д. Михайлова, 

...». Це допомагає уникнути «перенасичення» тексту роботи цитатами. У цьому 

разі, як і під час цитування, слід обов’язково оформляти посилання на наукові 

праці (монографії, дисертації, статті, тези) та інші джерела. Наприклад: [див.: 2] 

або [див.: 2, с. 42–58]; якщо згадуються кілька робіт, вказуся: [див.: 3; 8; 9]. 

У тексті роботи забороняється:  
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вживати для одного й того самого поняття різні терміни, а також іноземні 

слова і терміни за наявності відповідників в українській мові; 

вживати скорочення слів, крім встановлених правилами орфографії і 

державними стандартами. 

 

4 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Написану та оформлену відповідно до вимог, курсову роботу подають на 

перевірку науковому керівникові не пізніше ніж за 14 днів до захисту. Керівник 

рецензує роботу та повертає у разі потреби на доопрацювання. 

Курсові роботи, які, на думку керівника, заслуговують позитивної оцінки, 

підлягають захисту. 

Питання про допуск курсової роботи до захисту – завершального етапу 

виконання курсової роботи – вирішує науковий керівник, а у спірних випадках – 

кафедра. Студенти, що виступили з доповідями на щорічній науковій 

студентській конференції, від захисту звільняються, але оформлену курсову 

роботу вони теж мають подати на кафедру у встановлений термін. 

Захист роботи відбувається в установлений термін у присутності студентів 

та комісії: керівника й викладачів кафедри. Під час захисту студент називає тему 

і мету дослідження, повідомляє план роботи і стисло  (протягом 5–10 хвилин) 

передає зміст роботи. Особливу увагу необхідно при цьому звернути на 

практичну частину роботи, тобто дослідницьке завдання. 

У кінці виступу студент формулює висновки, відповідає на поставлені 

запитання, користуючись напрацьованими в процесі написання роботи 

доведеннями та спостереженнями. 

Комісія оцінює роботу з урахуванням її захисту та відгуку керівника. 

Оцінку заносять до залікової книжки, а потім до додатка до диплома. 

Успішно захищена курсова робота може бути запропонована для 

подальшого розвитку та написання дипломної роботи.  
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконану й захищену курсову роботу оцінюють за 100-бальною системою. 

Оцінку «відмінно» (90–100/А) виставляють за умови вчасного подання на 

перевірку розділів дослідження, повного розкриття теми дослідження, 

дотримання усіх вимог до виконання й оформлення курсової роботи, наявності в 

ній елементів самостійного наукового аналізу й чіткого формулювання його 

результатів, творчого підходу до висвітлення перекладацьких проблем, 

переконливої доповіді на офіційному захисті та повної чіткої відповіді на 

поставлені комісією питання. 

На оцінку «дуже добре» (82–89/В) заслуговує робота, у якій наявні незначні 

недоліки в оформленні теоретичної чи дослідницької частини, але достатньо 

вдало сформульовані результати дослідження й висновки. Допускаються 

незначні похибки в оформленні роботи. Обов’язковою має бути своєчасність 

подання розділів роботи на перевірку. На офіційному захисті доповідь має бути 

переконливою і чіткою, відповідь на поставлені комісією питання – повною.  

На оцінку «добре» (74–81/С) заслуговує робота, у якій наявні незначні 

недоліки в оформленні теоретичної чи дослідницької частини та не досить вдало 

сформульовані результати дослідження й висновки. Допускаються незначні 

похибки в оформленні роботи. Обов’язковою має бути своєчасність подання 

розділів роботи на перевірку. Під час офіційного захисту доповідь має бути 

переконливою, допускається дещо нечітка, але загалом правильна відповідь на 

поставлені комісією питання.  

Оцінку «задовільно» (64–73/D) виставляють за умови несвоєчасного 

подання роботи на перевірку, наявності поданих, але не обґрунтованих 

теоретичних положень, недостатнього обсягу фактичного матеріалу, 

неправильного оформлення розділів роботи, наведення недостатньо 

переконливих прикладів чи поверхового підходу до аналізу мовних явищ, але в 

цілому розкритої теми дослідження і наявності вірних висновків. На офіційному 
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захисті допускається нечітка доповідь, відсутність відповідей на 50 % 

поставлених комісією питань.  

Оцінку «задовільно» (60–63/Е) виставляють за умови несвоєчасного 

подання роботи на перевірку, наявності поданих, але не обґрунтованих 

теоретичних положень, недостатнього обсягу фактичного матеріалу, 

неправильного оформлення розділів роботи, наведення непереконливих чи 

недемонстративних прикладів чи поверхового підходу до аналізу мовних явищ, 

але в цілому розкритої теми дослідження і наявності висновків, які не є цілком 

переконливими. На офіційному захисті допускається нечітка доповідь, 

відсутність відповідей на 75 % поставлених комісією питань. 

Оцінку «незадовільно з можливістю повторного захисту» (35–59/FX) 

виставляють за умови несвоєчасного подання роботи на перевірку, недотримання 

вимог до виконання курсової роботи, фрагментарно розкритої теми дослідження, 

за відсутності переконливості теоретичних викладок та невиконаної 

дослідницької частини, випадків плагіату, цілком невдалого і непереконливого 

офіційного захисту. Така робота має бути ретельно доопрацьована, а основні 

помилки та недоліки – усунені. Лише за цих умов робота може бути допущеною 

до повторного офіційного захисту.  

Оцінку «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового 

кредиту» (1–34/F) виставляють за умови неподання роботи на перевірку, 

недотримання вимог до виконання курсової роботи, нерозкритої теми 

дослідження, за відсутності переконливості теоретичних викладок та 

невиконаної дослідницької частини, виявлення плагіату. Таку роботу не 

допускають до захисту; для повторного захисту тема дослідження має бути 

змінена на іншу й узгоджена з керівником.  

Розподіл балів для оцінювання курсової роботи протягом семестру 

здійснюється так: максимальна кількість балів за роботу над темою протягом 

семестру – 60, максимальна кількість балів, отриманих під час офіційного захисту 

– 40. 
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https://www.youtube.com/watch?v=KPYVQLK-
https://www.youtube.com/watch?v=1ksvDlriPeM&list=PL4tEj-
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра перекладу 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Література англомовних та німецькомовних 

країн» 

на тему: «_________________________________________________» 

(назва) 

 

 

Студента(-ки)____ курсу  

__________________групи  

спеціальність 035 Філологія  

спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури  

(переклад включно), перша – англійська 

______________________________________ 

Керівник ____________________________ 

 
Національна шкала ________________  

Кількість балів: __________Оцінка: ЄКТС _____  

 

Члени комісії _________   _________________  

(підпис)           (ініціали та прізвище)  

________________ ___________________________  
(підпис)             (ініціали та прізвище)  

________________ ___________________________  
(підпис)               (ініціали та прізвище) 

 

Кременчук  20_____ 
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Додаток Б 

Зразок оформлення плану курсової роботи на тему: «Біблійські мотиви в романі 

У. Голдінга “Шпиль”» 
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РОЗДІЛ І. ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ВІЛЬЯМА 

ДЖЕРАЛЬДА ГОЛДІНГА ………………………………………………………….5 

1.1. Біографія і творчість Голдінга ……………………………………….…5 
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Додаток В 

Зразок оформлення бібліографії 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Артеменко Ю. Відтворення ідіостилю Маркуса Зузака в українському 

перекладі роману «The Book Thief». Південний архів. Філологічні науки. 2018. 

Вип. 73. С. 180–186.  

2. Артеменко Ю. О. Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі 

Маркуса Зузака «Крадійка книжок» і його українському перекладі. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та 

міжкультурна комунікація. 2017. Вип. 1. С. 8–12.  

3. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс. Теория метафоры. Москва: 1990. 

С. 5– 32.  

4. Бабицкая В. «Щегол» Донны Тартт: время ничего не значит. Афиша Воздух. 

URL: https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/books/shchegol-donny-tartt-

vremyanichego-ne-znachit/ (дата звернення 24.10.2020). 

5. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. 

Москва: Международные отношения, 1975. 239 с.  

6. Блэк М. Метафора. Теория метафоры; общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. 

Журинской. Москва: Прогресс, 1990. С. 153–173. 

7. Боженкова Р. К. Понимание текста как лингвокультурологической категории. 

Курск: Изд-во КГТУ, 2000. 180 с.  

8. Lakoff G. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.   

242 р.  

9. Lakoff, G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the 

Mind. Chicago: The University of Chicago Press, 1990. 631 p. 

10. Newmark P. About Translation. Clevedon (England): Philadelphia Multilingual 

Matters,1991.184 p. 
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Джерела довідкової літератури 

11.  Гальперин И. Р. Большой англо-русский словарь. Москва: Русский язык, 1977. 

1721 с. 

12.  Мельничук О. С. Словник іншомовних слів. Київ: Головна редакція 

української радянської енциклопедії, 1977. 568 с. 

Джерела ілюстративного матеріалу 

13.  Аткінсон К. За лаштунками в музеї: роман /пер. з англ. Я. Стріхи. К.: Наш 

формат, 2018. 323 с. 

14.  Зузак М. Крадійка книжок: роман /пер. з англ. Н. Гоїн. Київ: КМ Publishing, 

2015. 416 c. 

15.  Тартт Д. Щиголь: роман / пер. з англ. В. Шовкуна. Харків, 2016. 816 с. 

16.  Atkinson K.  Behind the Scenes at the Museum.  Black Swan, London, 1996.  325 p. 

17.  Tartt D. The Goldfinch. Little, Brown and Company, New York, 2013. 1030 p. 

18.  Zusak M. The Book Thief. New York: Alfred A. Knopf, 2006. 552 р. 

  



29 

 

Додаток Г 

Орієнтовний перелік тем курсових робіт 

 

1. Сюжети давньогрецьких міфів у сучасній літературі (на матеріалі роману 

Дж. Апдайка «Кентавр»). 

2. Світова романістика за мотивами артурівського циклу. («Айвенго» 

В. Скотта, «Янкі при дворі короля Артура» Марка Твена тощо). 

3. Сучасна англійська література (фентезі) за мотивами «Артурівського 

циклу». 

4. Порівняльна характеристика народно-героїчних епосів. 

5. Метаметафора перетворення у світовій літературі (від Овідія до Ф. Кафки і 

К. Райнсмара). 

6. Взаємодія бароко та класицизму в поемі Дж. Мільтона «Втрачений рай». 

7. Специфіка англійського просвітництва в контексті полеміки Д. Дефо та Дж. 

Свіфта. 

8. Роман-робінзонада у світовій літературі (від Д. Дефо до В. Голдінга ). 

9. Два потоки фантастики у творчості Е. Т. А. Гофмана. 

10.  Філософські ідеї історичного розвитку у романах В. Скотта. 

11.  Іронія як один з провідних елементів авторського стилю Ч. Діккенса. 

12.  Образ Фауста у світовій літературі . 

13.  Проблема морального вибору та пошук сенсу життя у трагедії 

Й. В. Гете «Фауст». 

14.  Байронізм у світовій літературі. 

15.  Образ детектива-аматора у світовій літературі. 

16.  Художній світ Діккенса: принцип добра. 

17.  Казки О. Вайлда – втілення досконалої поетичної форми і поетичного 

мислення. 

18.  «Салонні комедії О. Вайлда – дзеркало моралі та звичаїв англійського 

суспільства кінця ХІХ ст. 
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19.  Доля «втраченого покоління» у романах Е. М. Ремарка. 

20.  Образ митця у світовій літературі (за романами С. Моема, А. Мердок,  Дж. 

Фаулза). Притчевий характер роману В. Голдінга «Володар мух». 

21.  Роман-антиутопія у ХХ ст. (за романами Дж. Орвела  «1984», «Колгосп 

тварин», О. Хакслі «Чудовий новий світ»). 

22.  Проблеми сучасної молоді у світовій літературі (за повістями 

Дж.  Селінджера чи романами Д. Тартт). 

23.  Проблема морального вибору людини в абсурдному світі (за романами 

А. Мердок «Замок на піску», «Дзвін», «Втеча від чарівника»). 

24.  Образ «злого генія у романах А. Мердок («Відрубана голова», «Дика 

троянда», «Одноріг»). 

25.  Шекспірівські алюзії у романі Дж. Фаулза «Маг» («Волхв»). 

26.  Американська школа «чорного гумору» (за романами К. Кізі,  

К. Воннегута, В. Берроуза). 

27.  Образ кар’єриста у світовій літературі . 

28.  Б. Шоу – творець інтелектуального театру ХХ ст. 

29.  Ф. Кафка – аналітик відчуження. 

30.  Образ «маленької людини» у модерністському романі ХХ ст. (за творами 

Ф. Кафки). 

31.  Дитинство і війна (за романом М. Зузака «Крадійка книжок»). 

32.  Світ мистецтва у романі Д. Тартт «Щиголь». 

33.  Антивоєнний роман у сучасній літературі (за романом К. Воннегута «Бійня 

№ 5»). 

34.  Німецькі «народні книги» про Фауста і Тіля Ейленшпігеля у світовій 

літературі. 

35.  Ґенеза жанру утопії у світовій літературі: від Томаса Мора до Ф. К. Діка, 

С. Коллінз та Т.Літта (на вибір).  

36.  Тема еміграції, буття людини у ворожому світі у творчості Е. М. Ремарка. 

37.  Війна як «підводна течія» життя в романі «Фієста» Е. Гемінґвея.  
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38.  Трилогія Фолкнера «Село» – «Містечко» – «Особняк» як констатація 

смерті патріархального Півдня. 

39.  Генріх Белль: Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її 

руйнівних наслідків для людства у творчості письменника. 

40.  Проблема винятковості людської особистості в романі «Парфумер» 

П. Зюскінда. 

41.  Дж. Керуак – «король бітників». Принципи «спонтанного письма» в романі 

«На дорозі». 

42.  Література «чорного гумору» в США як вияв постмодерної естетики 

(Д. Бартелмі та Т. Пінчон). 

43.  Проблема стосунків сильної особистості з владою у романі Кена Кізі «Над 

гніздом зозулі». 

44.  «Розповідь Служниці» М. Етвуд як феміністська антиутопія. 

45.  Своєрідність фемінізму Е. Єлінек. Гендерна проблематика та фрейдистські 

мотиви роману «Піаністка». 

46.  Трансформація жанру детективу в романах Д. Тартт «Щиголь», «Таємна 

історія» та «Маленький друг». 

47.  «Крадійка книжок» М. Ф. Зузака: ідеї людяності, добра, порятунку життя 

й культури.  

48.  Книга як символ збереження духовності в жорстокому світі (за романом 

«Крадійка книжок» М. Ф. Зузака). 

49.  Тема крихкості людського існування в романі Дж. М. Кутзее «Безчестя». 

50.  Доля книги в постіндустріальному суспільстві (за романом Рея Бредбері 

«451 за Фаренгейтом»). 
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Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Література англомовних та німецькомовних країн» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 035 – «Філологія» освітньо-

професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

освітнього ступеня «Бакалавр» 
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