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МОВА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Курсова робота має бути написана українською мовою (за умови 

стажування за кордоном допускається написання курсової роботи іноземною 

мовою).  Студенти, які не є громадянами України, узгоджують мову 

написання курсової роботи з кафедрою романської філології та перекладу. 

 

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота має містити такі складники: 

Титульний аркуш. 

Анотація (українською та французькою / іспанською мовою). 

Зміст. 

Вступ. 

Основна частина. 

Висновки. 

Список використаних джерел. 

Список джерел ілюстративного матеріалу (за наявності). 

Додатки (за наявності). 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота подається у сброшурованому вигляді. 

Обсяг основного тексту курсової роботи – 40 сторінок друкованого 

тексту. Шрифт Times New Roman, 14 розмір, 1,5 інтервал. Поля: ліворуч – 25 

мм, праворуч – 15 мм, вгорі та внизу – 20 мм; абзац – 1,25 мм, міжабзацний 

відступ – 0 пт. Робота друкується на папері формату А4 (210х297 мм). 

Можливий двосторонній друк. 

Нумерація сторінок курсової роботи вказується у правому верхньому 

куті сторінки (без крапки наприкінці). Першою сторінкою курсової роботи є 

титульний аркуш, на якому не ставиться номер. Номер сторінки не 

розміщується (але рахується) на Титульному листі, анотаціях, ЗМІСТІ.  

 

АНОТАЦІЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. 

Анотація подається іноземною та українською мовами. У курсових 

роботах студентів спеціальностей «Мова і література, переклад 

(французька)» анотації мають бути французькою та українською мовами, для 

курсових робіт студентів спеціальності «Переклад (іспанська)» – іспанською 

та українською мовами.  

Обсяг анотації – 250 знаків, шрифт Times New Roman, розмір 14, 

інтервал 1,5. Ключові слова (терміни, сталі словосполуки) – 5-7 (через кому в 

називному відмінку після слів Ключові слова: ….). 

 



ЗМІСТ має містити назви розділів та підрозділів із номерами 

початкових сторінок вступу, усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони 

мають заголовок), висновків до розділів основної частини, загальних 

висновків, списку використаних джерел, списку джерел ілюстративного 

матеріалу (якщо він є) і додатків (якщо вони є).  

 

ВСТУП має такі складники:  

Актуальність дослідження.   

Об’єкт дослідження.  

Предмет дослідження.  

Мета дослідження.  

Завдання дослідження.  

Матеріал дослідження.  

Методи дослідження.  

Теоретична основа дослідження.  

Практичне значення дослідження.  

Апробація курсової роботи (якщо є).  

Структура курсової роботи (зазначаються наявні структурні елементи, 

кількість розділів, загальна кількість сторінок роботи, кількість сторінок 

основного тексту роботи, кількість використаних джерел, з них – іноземною 

мовою). 

Назви структурних елементів вступу друкуються жирним шрифтом. 

Кожний структурний елемент вступу подається з нового абзацу. Зразок 

оформлення вступу міститься в додатках. 

 

Заголовки структурних частин курсової роботи АНОТАЦІЯ, ЗМІСТ, 

ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ, ДОДАТКИ  

друкують великими літерами жирним шрифтом з рівнянням по центру 

сторінки.  

Кожну структурну частину курсової роботи (АНОТАЦІЯ, ЗМІСТ, 

ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ, ДОДАТКИ) 

друкують з нової сторінки. 

Заголовки підрозділів друкують жирним шрифтом маленькими 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу з вирівнюванням по 

ширині сторінки. Крапку в кінці заголовка підрозділу не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють між собою 

крапкою. Заголовки пунктів друкують жирним шрифтом маленькими 

літерами (крім першої великої) з вирівнюванням по ширині сторінки. В кінці 

заголовка пункту ставиться крапка. 

Цитати:  

 Цитата з друкованого джерела: «текст» [1, с. 1]. «текст» [1, с. 5–

7]. 

 Цитата з електронного джерела: «текст» [1]. 



 Цитата в цитаті: «текст “текст” текст» [1, с. 1]. 

 Посилання на джерело: [1]. 

 Посилання на кількаджерел: [1; 2; 5–7]. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Список використаних 

джерел формується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків. Спочатку за алфавітом подаються джерела, написані кирилицею, 

потім за алфавітом йдуть джерела латиницею.  

Список використаних джерел курсової роботи має містити не менше  

40 джерел: не менше 20 % джерел мають бути мовою вивчення 

(французькою чи іспанською відповідно), не менше 10 % джерел – іншими 

іноземними мовами, обов’язково мають бути представлені праці українських 

науковців та українські і зарубіжні джерела, опубліковані протягом останніх 

п’яти років. 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА 

ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

КНИГИ: 

З одним автором: 

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ, 2004. 344 с. 

З 2-4 авторами: 

Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. 

London, New-York, 1987. 345 p. 

Bäumer M., Schelling H., Rotwild P., Berner D. Die wissenschaftliche Arbeit. 

Berlin, 2012. 220 S. 

З 5 та більше авторів: 

Людський розвиток в Україні: кол. моногр. Київ, 2012. 436 с. 

Без автора: 

Handbuch Politische Theorien und Ideologien. Opladen, 1998. 175 S. 

Перекладена з іншої мови: 

Йоргенсен М. В., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод: пер. с 

англ. Харьков, 2008. 352 с. 

Словник, енциклопедія: 

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, 2005. 

1728 с. 

Багатотомні видання: 

Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ, 2013. Т. 10. 784 с. 

Дисертації та автореферати: 

Данилюк С. С. Структурні та функціональні особливості англомовних 

електронних текстів (на матеріалі персональних веб-сторінок лінгвістів): 

автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2006. 20 с.  

Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права: дис. … канд. 

юрид. наук. Київ, 2008. 225 с. 

ЧАСТИНА ВИДАННЯ: 

Розділ книги: 

Anz T. Die Modernität des literarischen Expressionismus. Literarische 



Moderne. Europäische Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Reinbek, 1995. 

S. 257—283. 

Aycock A., Buchignani N.  The E-Mail Murders: Reflection on 

&quot;Dead&quot; Letters. Cybersociety Computer-Mediated Communication 

and Community. Thousand Oaks, 1995. P. 184—231. 

Демьянков В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ 

века. Язык и наука конца 20 века. Москва, 1995. С. 239—320. 

Стаття у періодичному журналі: 

Воротнікова І. Г. Загальнолінгвістичні аспекти феномену етикету у 

сучасній міждисциплінарній науковій парадигмі. Новітня філологія. 2006. 

№ 4. С. 6—12. 

Coleman L. H., Paternite C. E., Sherman R. C.  A Reexamination of 

Deindividuation in Synchronous Computer-Mediated Communication. 

Computers in Human Behavior. 1999. № 15. P. 51—65. 

Шинкаренко Д. А. Особливості транспортного комплексу великого міста. 

Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. 2013. № 1084. Вип. 39. 

С. 196—200. 

Lauber V. Beherrschung oder Achtung. Grundhaltungen zur äußeren und 

inneren Natur. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. 1996. № 25 

(2). S. 137—150. 

Мозоль А. П. Злочинність мігрантів (кримінологічна характеристика). 

Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 7. Ч. 2. С. 112—119. 

Стаття у газеті: 

Аврамцев О. В. Хронограф: події в історії. Слобідський край. 2015. 27 

січня. С. 8. 

Тези доповідей у матеріалах конференцій: 

Буренко Т. М. Когнітивно-психологічні засади вибачення в англомовному 

дискурсі. Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного 

спілкування: матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 23 квіт. 2006). 

Харків, 2006. С. 135—138. 

Haugh M., Piller-Shore D. Barbs and Teases in Initial Interactions. AMPRA: 

Papers of the Second Conference of the American Pragmatics Association (Los 

Angeles, 17—19 Oct. 2014). Los Angeles, 2014. P. 389—414. 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

Довгу електронну адресу можна переносити на наступний рядок. У цьому 

разі останнім у першому рядку має бути знак &quot;навскісна риска&quot; 

(&quot;/&quot;)&quot;. 

Белинская Е. П., Жичкина А. Е.  Стратегии самопрезентации в Интернет и 

их связь с реальной идентичностью. URL: 

http://flogiston.ru/articles/netpsy/strategy (Дата обращения: 25.04.2018). 

Arundale R. Face as Relational and Interactional: Alternative Bases for 

Research on Face, Facework, and Politeness. URL: 

https://ru.scribd.com/doc/154293969/Arundale-R-face-as-Relational-

Interactional-2006 (Last accessed: 25.04.2018). 

Kwon M.-J. Modalpartikeln und Satzmodus. Untersuchungen zur Syntax, 



Semantik und Pragmatik der deutschen Modalpartikeln. URL: 

https://edoc.ub.uni-muenchen.de/4877/1/Kwon_Min-Jae.pdf (Zuletzt 

aufgerufen am: 17.02.2013). 

У випадку, якщо інтернет-публікація має власні вихідні дані, їх необхідно 

оформлювати за вказаними вище правилами: 

Мар’їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі. 

Бібліотечний вісник. 2016. № 4. С. 8—12. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_4_4 (Дата звернення: 26.09.2017). 

У випадку, якщо опублікована у інтернеті стаття має унікальний 

ідентифікатор цифрового об’єкту DOI (Digital Object Identifier), можна 

навести його замість URL та дати звернення: 

Axak N. Development of multi-agent system of neural network diagnostics and 

remote monitoring of patient. Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. 2016. Vol. 4. № 9(82). P. 4—11. DOI: 

10.15587/17294061.2016.75690.  

Нерозривний пробіл у ворді ставиться за допомогою комбінації клавіш 

Ctrl + Shift +Space (Пробіл). Довге тире можна надрукувати комбінацією 

0151 із затиснутою клавішею Alt, комбінацією ctrl + alt + «-» на цифровій 

частині клавіатури або через меню вставки символу. 

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Після подання курсової роботи для перевірки науковому керівникові, 

усунення всіх недоліків (якщо були), науковий керівник рекомендує кафедрі 

романської філології та перекладу допустити курсову роботу до захисту на 

засіданні комісії із захисту курсових робіт. 

Захист курсових робіт проходить на засіданні комісії із захисту 

курсових робіт. До складу комісії входять провідні фахівці кафедри 

романської філології та перекладу. Дата засідання комісії із захисту курсових 

робіт призначається завідувачем кафедри романської філології та перекладу 

за погодженням із деканатом факультету іноземних мов. 

Студент представляє на захист друкований сброшурований варіант 

курсової роботи, на обкладинці мають бути особистий підпис виконавця та 

підпис наукового керівника. 

Захист проходить у вигляді усної доповіді тривалістю 5-7 хвилин, що 

супроводжується PowerPoint-презентацією. У доповіді мають бути 

представлені основні результати, отримані студентом під час написання 

курсової роботи. Слайди PowerPoint-презентації мають відповідати змістові 

усної доповіді, можуть містити зразки ілюстративного матеріалу.  

Після завершення усної доповіді студента члени комісії можуть 

поставити уточнюючі питання щодо змісту та основних отриманих 

результатів курсової роботи. Заслуховується відгук наукового керівника. 

При виставленні підсумкової оцінки за виконання курсової роботи 

враховується відгук наукового керівника та результати захисту на засіданні 

комісії із захисту курсових робіт.  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Кафедра романської філології та перекладу 

 

 

Рекомендовано до захисту 

Протокол засідання кафедри № ____  

від «___» _____________ 2020 р. 

Завідувач кафедри    Черкашина Т. Ю. 

                                                                                                       ________________ 

                               (підпис)  

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

 

НАЗВА РОБОТИ 

 

 

Виконавець: 

Студент(ка) ___ курсу, групи  ________   

 ____________________________________  

 (прізвище, ім’я, по батькові) 

Підпис виконавця  ____________________  

Керівник роботи: 

 ____________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підсумкова оцінка: 

за національною шкалою:  _____________  

кількість балів: ______ 

Підпис керівника  ____________________  

 

 

 

Курсову роботу захищено на засіданні комісії  

 «____» ______________ 2020 р. 

Члени  комісії ________________ ______                  ______________________ 

(підписи) (прізвище та ініціали) 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Поняття ідіостилю є однією з основних категорій 

художньої стилістики. Ідіостилі письменників, особливо письменників 

відомих, авторитетних, що займають передові громадські позиції, дуже 

впливають на літературну мову нації в цілому. У мові талановитих 

письменників відбувається апробація нових норм літературної мови. Автор 

художнього тексту реалізує свої інтенції і проводить відбір мовних засобів, 

що дозволяють відобразити індивідуальне сприйняття світу, авторське 

ставлення до нього і передати його читачеві. 

Актуальність дослідження визначається в необхідності, з одного боку, 

встановлення безпосереднього зв’язку з основними тенденціями сучасного 

розвитку лінгвістики (у якій на перший план виходять принципи 

дослідження, орієнтовані на когнітивну структуру та функціональне 

призначення мовних засобів), уточнення предмета когнітивної поетики, 

вироблення концептуального апарату, пошуком нових шляхів дослідження 

ментальної основи поетичного ідіостиля, а з іншого боку, підвищеним 

інтересом лінгвістичної науки до художнього тексту, який представляє 

собою когнітивно-лінгвістичну модель, що дозволяє проаналізувати 

«розумовий механізм» адресанта (у нашому випадку – Ф. Бегбеде) і адресата 

(тобто, читача). 

При всьому різноманітті розвитку комплексних підходів до вивчення 

ідіостилю письменника – семантико-стилістичному, пов’язаного з іменами 

М. Б. Борисової, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Л. І. Донецьких, 

Б. А. Ларіна, Г. А. Ліліч та ін., лінгво-поетичному, представленого роботами 

В. П. Григор’єва, Л. І. Ібраєва, Ю. Н. Караулова, І. І. Ковтунової та ін., 

комунікативному, реалізованому в роботах Н. С. Болотнової, 

Р. Л. Смулаковської, Н. Є. Сулименко та ін., – вітчизняну лінгвостилістику 

завжди відрізняла пильна увага до смислової сторони художнього мовлення. 

Серед зарубіжних лінгвістів, активно вивчаючих дану проблему, можна 



назвати Т. А. Ван Дейка, Ф. Джонсон-Лерд, В. Кінч, Дж. Лакоффа, 

М. Мінського, Б. Потьє, Р. Л. Соло та ін. 

Аналіз робіт когнітивного напрямку, присвячених дослідженню 

художніх текстів, показує, що у сфері компетенції когнітивної поетики 

виявляються різні етапи циклу функціонування художнього твору: автор 

(індивідуальна концептосфера) – художня реальність (концептуальна 

структура тексту) – читач (когнітивні механізми сприйняття), а також 

взаємодія між ними. Зосередженість на одній з ланок цього ланцюга 

зумовлюється методологічними установками дослідження та його 

конкретними завданнями. Однак досі ідіостиль французького письменника 

Фредеріка Бегбеде не був предметом спеціального наукового дослідження.  

Об’єктом дослідження є лінгвотекстові особливості творів Ф. Бегбеде, 

що слугують виразниками авторської індивідуальності та його 

індивідуального письменницького стилю. 

Предметом дослідження є когнітивно-комунікативні характеристики 

ідіостилю творів Ф. Бегбеде. 

Мета роботи полягає в побудові лінгвокогнітивної моделі художнього 

тексту, дослідженні та описі засобів вираження мови в ідіостилі Ф. Бегбеде, у 

встановленні взаємозв’язку змістової сторони і мовної тканини художньої 

мови з урахуванням своєрідності авторського чуттєвого й емоційно-

провокаційного осмислення дійсності. 

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. Зробити аналітичний огляд лінгвістичних досліджень, присвячених 

вивченню мови художньої літератури та провокаційного ідіостилю 

письменника, виявити основні стратегії аналізу ідіостилю і уточнити поняття 

ідіостиль і ідіолект. 

2. Встановити специфіку творчої парадигми Ф. Бегбеде. 

3. Простежити характер і особливості світосприйняття і світогляду 

письменника, зумовлені його біографією, що дозволить адекватно 

інтерпретувати художньо-прозовий текст письменника. 



4. Побудувати когнітивно-лінгвістичні моделі різноманітних художніх 

творів Ф. Бегбеде. 

Матеріалом дослідження слугували твори Ф. Бегбеде, зокрема 

«Французький роман», «99 франків», «Новели під екстазі». 

Методи дослідження зумовлені сформульованими метою та 

завданнями, а також специфікою аналізованого матеріалу: концептуальний 

аналіз було застосовано у межах розкриття механізмів лінгвокогнітивного 

моделювання щодо виявлення особливостей письменницького ідіостилю, а 

саме: концептуальне моделювання семантики художнього тексту; описово-

аналітичний та інтерпретативний аналізи використано для визначення 

жанрових та структурних елементів текстів для визначення провідних 

стилістичних рис творчого доробку Ф. Бегбеде. 

Теоретичною основою курсової роботи були праці з когнітивної 

поетики (О. Кагановської, М. Фрімена та ін.), наукові розвідки представників 

комунікативного напряму стилістичних досліджень (насамперед 

М. С. Болотнової), наукові студії зі стилістики тексту та сучасної літератури 

Франції. 

Практична значущість цього дослідження полягає в тому, що 

матеріали роботи можуть бути використані в курсі лекцій з когнітивної 

лінгвістики та лінгвістики тексту, для розробки спецкурсів з проблем 

тлумачення художніх текстів, при написанні курсових робіт, а також при 

створенні словника мови письменника. 

Апробація результатів. Основні положення роботи було апробовано у 

вигляді доповіді на Міжнародній студентській науковій конференції 

«Іноземна філологія. Погляд у майбутнє» (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 30 

листопада 2018 р.). 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (що становить 50 позицій). 

Загальний обсяг дипломної роботи – 48 сторінок, з яких – 40 сторінок 

основного тексту.  



РОЗДІЛ 1 

НАЗВА РОЗДІЛУ 

 

1.1. Назва підрозділу 

 

Текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу 

текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст 

підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст 

підрозділу. 

 

1.2. Назва підрозділу 

 

Текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу 

текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст 

підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу. 

 

1.2.1. Назва пункту. 

 

Текст пункту текст пункту текст підрозділу текст підрозділу текст 

підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст 

підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст підрозділу текст 

підрозділу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Текст висновків текст висновків текст висновків текст висновків текст 

висновків текст висновків текст висновків текст висновків текст висновків 

текст висновків текст висновків текст висновків текст висновків. 

  



Критерії оцінювання курсової роботи 

№ Критерій 

Макс. 

к-ть 

балів 

Отри-

мано 

балів 

Зміст роботи 

1. 1 Актуальність,  об’єкт,  предмет, мета, завдання  дослідження і 

практичне значення  отриманих результатів 

- актуальність,  об’єкт,  предмет, мета та завдання  дослідження чітко 

сформульовані, практичне значення  отриманих результатів 

належним чином обґрунтовано – 2 б 

- актуальність,  об’єкт,  предмет, мета та завдання  дослідження 

визначені нечітко або обґрунтовані недостатньо, практичне значення  

отриманих результатів обґрунтовано недостатньо – 1 б 

- актуальність,  об’єкт,  предмет, мета та завдання  дослідження не 

визначені або не обґрунтовані, практичне значення  отриманих 

результатів не є обґрунтованими 0 б 

2 

 

2.  Матеріали 

(матеріали сучасні / відповідають темі – нараховується 1 бал;  

матеріали не сучасні / відповідають темі не повною мірою або зовсім 

не відповідають темі – 0 балів) 

1 

 

3.  Теоретична частина роботи 

(залежно від ступеня  висвітлення розробленості проблеми і 

викладення теоретичних засад дослідження та відповідності 

викладеного темі роботи нараховується від 0 до 3 балів) 

3 

 

4.  Практична частина роботи 

(залежно від ступеня обґрунтованості та достовірності  отриманих 

результатів та доцільності методів і їх застосування нараховується 

від 0 до 3 балів) 

3 

 

Організація роботи 

5.  Наявність усіх необхідних структурних елементів роботи: 

- Титульна сторінка  

- Зміст  

- Вступ  

- Текстова частина (не менше 2 розділів)  

- Висновки до розділів  

- Загальні висновки  

- Список джерел бібліографічного матеріалу є обов’язковим. 

Список словників та довідників, список джерел 

ілюстративного матеріалу, глосарій основних термінів, що 

застосовуються у роботі, додатки, список умовних 

позначеньта за необхідності  

1 

 

6. 5 Узгодженість назви, мети і завдань роботи з висновками; 

узгодженість теоретичної та практичної частини роботи 

- назва, мета і завдання роботи узгоджено з висновками – 0,5 б. 

- назва, мета і завдання роботи не є узгодженими з висновками 

– 0 . 

- теоретична та практична частини роботи узгоджені- 0,5 б. 

- теоретична та практична частини роботи не є узгодженими – 

0.б 

1 

 

7.  Обсяг  текстової частини роботи: 30-40 стор. (1,5-2 авторських 

аркуша) для  IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання.  
1 

 



 

1 авторський аркуш = 40 000 друкованих знаків 

До обсягу текстової частини роботи не входять титульний лист, 

список бібліографічних джерел, словників та довідників, список 

джерел ілюстративного матеріалу, додатки, анотація 

8.  Бібліографія: 

- оформлення відповідно до чинних вимог (1 бал)  

- не менше 30 джерел (1 бал)  

- наявність 1/3 джерел іноземними мовами (1бал)  

- наявність фундаментальних праць та праць викладачів 

університету/факультету (за наявності) (1 бали )  

- наявність праць, опублікованих протягом останніх  5 років 

(1 бал)  

5 

 

Презентація роботи  

9.  Мова та стиль  

(відповідність мови та стилю вимогам до написання академічних 

робіт – нараховується 1 бал; залежно від кількості та серйозності 

порушень цих вимог може відніматися 1 бал)  

1 

 

Самостійність та своєчасність виконання 

10.  Самостійність та своєчасність виконання (пошук бібліографічних 

матеріалів, формування масиву емпіричного матеріалу та його 

опрацювання,  написання та оформлення тексту роботи та 

бібліографічного списку )  

(за самостійно та своєчасно виконану роботу  нараховується 5 балів; 

від 1 до 5 балів можуть відніматися залежно від міри залучення 

керівника до пошуку та аналізу матеріалу, редагування, виправлення 

помилок, оформлення тощо та  залежно від ступеня 

несистематичності, нерегулярності роботи, недотримання плану, 

несвоєчасності подання роботи) 

5 

 

Апробація дослідження 

11.  Апробація дослідження  

(Основні положення і висновки дослідження представлені і 

апробовані у вигляді участі у конференції, статті, тез, які подані 

вчасно до друку у збірник наукових праць студентів. За своєчасне 

подання статті, тез до друку, підготовку до виступу на конференції 

та самостійне виконання роботи нараховується 2 балів).  З них 

участь у конференції  та тези – 1 бали; написання статті – 2 бали. 

2 

 

Оригінальність роботи 

12.  Оригінальність (наявність запозичень): 

- 70%–100% – оригінальна робота – 6-7 балів 

- 60%–69% – задовільна оригінальність – 4-3 бали 

- 50%–59% – задовільна оригінальність – 2-1 бал 

7 

 

Загальна кількість балів 30  


	КУРСОВА РОБОТА

