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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Курсова робота з іноземної мови–І (англійська мова як основна 

іноземна мова)” складена відповідно до освітньо–професійної (освітньо–наукової) програми підготовки 
бакалаврів наук з філології за освітньо–кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. 
напряму:  035 “Філологія” 
спеціалізації:   англійська мова. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Основними завданнями навчальної дисципліни “Курсова робота з іноземної мови–І (англійська мова 

як основна іноземна мова)” є демонстрація студентами свого рівня знань зі спеціальності, навичок самостійної 
роботи, сформованих під час навчання на факультеті іноземних мов Харківського національного університету 
імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, та рівня володіння сучасними методиками дослідження                      
в обраній галузі гуманітарного знання. 

1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: (1) вимоги до науково–дослідницької роботи (бакалаврської кваліфікаційної роботи), розроблені 

кафедрою методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов відповідно загальних 
принципів організації науково-дослідницької роботи.  

вміти: (1) систематизовувати відомості, отримані із різних наукових джерел, щодо актуальної наукової 
теми, (2) постановити дослідницьке завдання, що не отримало вичерпного висвітлення у сучасній науці. 
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2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань (предметна область), 
спеціальність, спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 
Кількість кредитів ––6: 
10–й семестр –– 6 кредитів. 

Галузь знань (предметна область) 
03 “Гуманітарні науки” 
 
Напрям: 035 “Філологія” 
 
 
Рівень вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційний рівень): “бакалавр”. 

Нормативна  
навчальна дисципліна  

Тематичних блоків –– не передбачено 
навчальним планом. 

Рік підготовки: 
5–й 

Індивідуальне науково-дослідне завдання: 
виконання бакалаврської кваліфікаційної 
роботи (курсової роботи). 

Семестр 

Загальна кількість годин –– 180: 
10–й семестр –– 180 годин. ––  10–й 

Тижневих годин для заочної форми 
навчання:  
самостійної роботи студента впродовж               
10 семестру –– 180 год. 

Лекції  
–– год. –– год. 

Практичні заняття 
–– год. –– год. 

Самостійна робота –– 180 год. 
–– год. 180 год.  
Індивідуальні завдання 
–– год. –– год. 

Вид контролю: 

–– диференційова–
ний залік. 

 
 
 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

10 навчальний семестр 
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Бакалаврська кваліфікаційна робота (курсова робота) на здобуття наукового ступеня бакалавра наук                        
з філології готується у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису у м’якому 
переплетенні (у твердій палітурці) (за бажанням студент може підготувати роботу у твердому переплетенні).  

Назва бакалаврської кваліфікаційної роботи повинна бути лаконічною, без скорочень, відповідати 
обраній науковій спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати мету і предмет 
дослідження та його завершеність. 

У бакалаврській кваліфікаційній роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і 
результати досліджень, уникати бездоказових тверджень і тавтології. 

При написанні бакалаврської кваліфікаційної роботи здобувач вищої освіти повинен обов’язково робити 
посилання на публікації інших авторів. 

Курсова робота є самостійним дослідженням творчого плану для студентів 5 курсу певної наукової 
проблеми в галузі іноземної філології, методики викладання іноземних мов або зарубіжної літератури.                                    
У роботі необхідно дотримуватись усіх вимог, що висуваються до рукописів наукових праць. 

Бакалаврська кваліфікаційна робота (курсова робота) студента 5 курсу –– одна з форм проявлення 
академічної активності студента, важливий показник його професійної ерудиції. Робота повинна відбивати 
систематизацію, закріплення та розширення теоретичних та практичних знань зі спеціальності, розвиток 
навичок самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження при вирішенні наукових проблем. 
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Бакалаврська кваліфікаційна робота (курсова робота) студентів 5 курсу передбачає постановку 
проблеми, її самостійне дослідження та вирішення. 

Наукових керівників на 2015/2016 навчальний рік призначено завідувачем кафедри методики та практики 
викладання іноземної мови факультету іноземних мов Харківського національного університету                                         
імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, доктором педагогічних наук, професором, академіком 
Академії наук вищої освіти України, заслуженим працівником освіти України –– Пасинок Валентиною 
Григорівною під час розподілу навчального навантаження на 2015/2016 навчальний рік серед                                
науково–педагогічних працівників на засіданні кафедри методики та практики викладання іноземної мови 
факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти                    
і науки України Протокол № 11 від “18” червня 2015 р. 

Науковий керівник, що був призначений кафедрою, дає студентові наукові й методичні рекомендації, 
надає допомогу у розробці календарного графіка на увесь термін роботи, слідкує за його виконанням, проводить 
систематичні консультації, перевіряє виконання окремих етапів роботи. 

Науковий керівник надає всебічну науково-методичну допомогу, але не пропонує готових рішень, 
висновків. 

4. РОБОТА СТУДЕНТА 
Графік роботи над творчим науковим дослідженням включає наступні етапи: 
1) установча зустріч з науковим керівником для обговорення теми та мети роботи і складання робочого 

графіка (1 тиждень вересня); 
2) складання списку загальної та спеціальної літератури (бібліографії) з теми у рамках певної 

лінгвістичної (методичної) проблеми (2–4-й тижні вересня); 
3) збір фактичного матеріалу, його первинний аналіз, огляд бібліографічних джерел (жовтень); 
4) визначення основного комплексу питань теми, послідовності їх вивчення та узагальнення отриманих 

результатів; складання розгорнутого плану роботи –– 2 друкованих сторінки через 2 інтервали (1–й тиждень 
листопаду). 
 

5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
Структура бакалаврської кваліфікаційної роботи (курсової роботи) повинна мати такі структурні елементи: 

–– (1) титульний аркуш; 
–– (2) зміст; 
–– (3) перелік умовних позначень (за необхідності); 
–– (4) основну частину: вступ, розділи (не менше 2–х розділів), висновки (до кожного розділу та 

загальні висновки); 
–– (5) список використаних джерел; 
–– (6) список ілюстративного матеріалу; 
–– (7) додатки (за необхідності). 

Кожний структурний елемент починається з нової сторінки. 
 

6. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
6.1. Титульний аркуш 
Титульний аркуш бакалаврської кваліфікаційної роботи (курсової роботи) оформлюється                                                   

за встановленою формою. Незалежно від мови, якою написано роботу, титульна сторінка оформлюється 
українською мовою. 

6.2. Зміст 
Зміст повинен містити назви структурних елементів, заголовки (за їх наявності) із зазначенням нумерації 

та номери їх початкових сторінок. Назви структурних частин роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ 1, 2, 3, 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, СПИСОК ДЖЕРЕЛ БІБЛІОГРАФІЧНОГО МАТРІАЛУ / СЛОВНИКІВ ТА 
ДОВІДНИКІВ / ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ, ДОДАТКИ, ABSTRACT) друкуються великими 
літерами, а решта (підрозділи, пункти та підпункти) –– маленькими. Виділення (жирний шрифт, підкреслення 
тощо) у ЗМІСТІ недоречні. 

6.3. Перелік умовних позначень 
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів подається (за необхідності)                          

у вигляді окремого списку. 
Терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше, які повторюються не більше двох разів,                             

до переліку не вносяться, а розшифровка таких, що внесені до переліку, наводиться у тексті при їх першому 
згадуванні. 

6.4. Основна частина 
6.4.1. У вступі подається загальна характеристика бакалаврської кваліфікаційної роботи в такій 

послідовності: 
–– актуальність теми (ступінь дослідження проблеми та її актуальність); 
–– мета і завдання (задачі) дослідження: (1) об’єкт; (2) предмет; (3) матеріал; 
–– методи дослідження; 
–– наукова новизна одержаних результатів; 
–– практичне значення одержаних результатів; 
–– структура та обсяг роботи; 
–– особистий внесок здобувача вищої освіти (за необхідністю); 
–– апробація результатів бакалаврського дослідження (якщо передбачено проведення експерименту); 
–– публікації (якщо студент має наукові публікації або якщо студент подав до друку тези доповідей                                

для участі у науковій (науково–методичній; науково–практичній конференції) у співавторстві із науковим 
керівником або написав наукову статтю у співавторстві із науковим керівником. 

Висвітленню кожного з компонентів присвячується окремий абзац (або декілька абзаців); назва кожного 
компонента виокремлюється жирним шрифтом. 

6.4.1.1. Актуальність теми. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним, визначати сутність 
наукової проблеми (завдання). 

6.4.1.2. Мета і завдання (задачі) дослідження. 
Формулюється мета роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.                                   

Не слід формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення 
мети, а не на саму мету. Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об’єкт і предмет 
дослідження. Об’єкт дослідження –– це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране                           
для дослідження. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового 
процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом 
дослідження. Саме на нього спрямована основна увага здобувача вищої освіти, оскільки предмет дослідження 
визначає тему (назву) бакалаврської кваліфікаційної роботи. 

6.4.1.3. Методи дослідження. 
Перераховують використані наукові методи та змістовно визначають, що саме досліджувалось кожним 

методом. Вибір методів дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків.  
6.4.1.4. Наукова новизна одержаних результатів. 
Викладаються аргументовано, коротко та чітко наукові положення, які виносяться на захист, зазначаючи 

відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни одержаних результатів (вперше 
одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).  
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6.4.1.5. Практичне значення одержаних результатів. Надаються відомості про використання результатів 
досліджень або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, 
необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання. 

6.4.1.6. Особистий внесок здобувача вищої освіти (за необхідністю). 
Зазначається конкретний особистий внесок здобувача вищої освіти в опубліковані зі співавторами 

наукові праці, в яких наведені ідеї та результати розробок, що використанні в бакалаврській кваліфікаційній 
роботі із зазначенням найменувань організацій (середніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів тощо) 
або шифрів академічних груп студентів факультету іноземних мов Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, в яких вони проводилися. 

6.4.1.7. Апробація результатів бакалаврської кваліфікаційної роботи (якщо передбачено проведення 
експерименту). 

Зазначається, на яких наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, школах оприлюднено результати 
досліджень, викладені у бакалаврській кваліфікаційній роботі. 

6.4.1.8. Публікації. 
Вказується кількість наукових праць, в яких опубліковані основні наукові результати бакалаврської 

кваліфікаційної роботи, а також кількість праць, які додатково відображають наукові результати бакалаврської 
кваліфікаційної роботи. 

Структура та обсяг бакалаврської кваліфікаційної роботи. 
Перераховують усі структурні елементи бакалаврської кваліфікаційної роботи з обов’язковим 

зазначенням повного (усього) обсягу бакалаврської кваліфікаційної роботи та обсягу основного тексту 
(загального обсягу бакалаврської кваліфікаційної роботи). Вказують загальну кількість додатків, рисунків, 
таблиць, кількість найменувань у списку використаних джерел. 

6.4.2. Розділи бакалаврської кваліфікаційної роботи 
Розділи бакалаврської кваліфікаційної роботи, як правило, включають у себе підрозділи (нумерація 

складається з двох чисел, відокремлених крапкою), пункти (нумерація –– з трьох чисел), підпункти (нумерація ––                  
з чотирьох чисел). 

У кінці кожного підрозділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі 
наукових і практичних результатів. 

У першому розділі здобувач вищої освіти окреслює основні етапи наукової думки за розв’язуваною 
проблемою (завданням). Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач окреслює основні 
етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, 
здобувач вищої освіти повинен вирізнити ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє 
місце у розв’язанні проблеми (завдання). Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% 
обсягу основної частини бакалаврської кваліфікаційної роботи. 

У другому розділі обґрунтовується вибір напряму досліджень, викладається загальна методика 
проведення бакалаврського дослідження, наводяться методи вирішення задач та їх порівняльні оцінки. 
Описуються основні тенденції, закономірності, методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються, принципи дії                  
і характеристики використаних програм та ін. 

У наступних розділах описується хід дослідження, умови та основні етапи експериментів, з вичерпною 
повнотою викладаються результати власних досліджень здобувача вищої освіти, як вони одержані, та в чому 
полягає їх новизна. Здобувач вищої освіти повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку 
достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів) та порівняти одержані результати                                   
з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних дослідників, обґрунтувати необхідність додаткових 
досліджень. Теоретична частина бакалаврської кваліфікаційної роботи має узгоджуватися з дослідницькою 
частиною, оскільки вона висвітлює релевантні теоретичні проблеми і визначає зміст термінів,                                                  
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що застосовуються в аналізі фактологічного матеріалу. Усі приклади, що наводяться у роботі, повинні 
супроводжуватися коментарем. 
 

У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і 
практичних результатів.  
Розділ 1. НАЗВА (друкується великими літерами) 

1.1. Назва 
1.1.1. Назва 
1.1.2. Назва 
1.2. Назва 
1.2.1. Назва 
1.2.2. Назва 

 
6.4.3. Висновки 
У висновках викладаються здобуті у бакалаврській кваліфікаційній роботі (курсовій роботі) найбільш 

важливі наукові та практичні результати, які сприяли розв’язанню наукової проблеми (завдання). У висновках 
необхідно наголосити на кількісних показниках одержаних результатів та обґрунтуванні достовірності 
результатів. Далі формулюються рекомендації щодо наукового та практичного використання одержаних 
результатів.  
 6.4.3.1. Загальні висновки (не менше двох стор.) підсумовують результати проведеного дослідження. 
Вони мають форму есе: на відміну від висновків до розділів, загальні висновки починаються з нової сторінки,                       
а абзаци не нумеруються. Загальні висновки не повторюють висновки за розділами: вони є узагальненням більш 
високого рівня. Вони надають аргументовану відповідь на питання, що були сформульовані як завдання 
бакалаврської кваліфікаційної роботи. Загальні висновки завершуються висвітленням перспектив розвитку 
порушеної у дослідженні теми. 

6.5. Список використаних джерел Список використаних джерел формується одним із таких способів:                  
у порядку появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;                                           
у хронологічному порядку. 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої 
справи, міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну 
інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: Бюлетень ВАК України, № 5,                 
2009 р. приклади оформлення бібліографічного списку у списку використаних джерел. 

Використані джерела розміщуються за алфавітом, при цьому спочатку подаються ті, що написані 
українською або російською мовами, а потім –– іноземними. Список джерел бібліографічного матеріалу                       
має містити не менш за 50 позицій, з яких не менш 1/3 –– іноземними мовами. У ньому мають бути представлені 
публікації останніх 5 років (не менш п’яти) та декілька праць науковців факультету іноземних мов Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. Список словників та 
довідників оформлюється так само, як і список джерел бібліографічного матеріалу. Він продовжує сторінку,                                    
на якій закінчується бібліографічний список, а також його нумерацію. Список джерел ілюстративного матеріалу 
оформлюється так само, як і список бібліографічного матеріалу з тією відмінністю, що він не нумерується.  

7. Додатки (факультативно) містять таблиці, рисунки, приклади, що перевищують за обсягом 1 стор.,              
а також додатки. Обов’язкові додатки: “Глосарій основних термінів, що застосовуються у роботі”, який містить 
визначення ключових термінів Розділу 1 (визначення надаються з посиланнями на список джерел 
бібліографічного матеріалу. Додатки оформлюються у такий спосіб. Після списку ілюстративного матеріалу                      
на окремій сторінці (строго у центрі) пишеться одно слово ДОДАТКИ (Додатки слід позначати послідовно 
великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). Власне додатки, що позначаються 
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літерами А, Б, В тощо, починаються з наступної сторінки. Усі таблиці, рисунки та приклади тощо повинні бути 
пронумеровані й підписані. Кожна графа у таблицях повинна мати свою назву, з якої було б чітко зрозуміло,                  
що означають цифри у таблиці. 
 

7. МОВА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Бакалаврська кваліфікаційна робота (курсова робота) має бути написана українською (за умови 

стажування за кордоном –– іноземною мовою). Студенти, які не є громадянами України, обирають мову 
написання курсової роботи по узгодженню з кафедрою.  
 

8. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
Обсяг текстової частини бакалаврської кваліфікаційної роботи –– 25–30 сторінок машинописного тексту 

(Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. При друкуванні на портативному комп’ютері використовується шрифт 
Times New Roman текстового редактора Word розміром (кеглем) 14 пт. –– кегль 14, через 1,5 міжрядкові 
інтервали), без бібліографічного списку та додатків. Робота друкується на білому папері формату А4 (210х297). 
Поля ліворуч –– 30 мм, праворуч –– 10 мм, вгорі та внизу –– 25 мм.  

Кількість рядків на сторінці –– до тридцяти рядків на сторінці. 
Нумерація сторінок –– у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Першою сторінкою 

вважається титульний аркуш (його номер не друкується). 
Кожну структурну частину роботи (ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ, ЗМІСТ, СПИСОК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ, РОЗДІЛИ, ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, СПИСОК ДЖЕРЕЛ БІБЛІОГРАФІЧНОГО 
МАТЕРІАЛУ, ДОДАТКИ, ABSTRACT) треба починати з нової сторінки. Заголовки цих структурних частин 
друкуються по центру великими літерами (жирний шрифт). Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів 
друкуються жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці 
заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається із двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань 
між заголовком структурної частини (пункту) та текстом має дорівнювати 3 інтервали. 

У тексті бакалаврської кваліфікаційної роботи (курсової роботи) посилання оформлюються таким 
чином: якщо наводиться точна цитата, то вказується сторінка тексту [2, с. 23–25], якщо наводяться загальні 
посилання, то сторінки не вказуються [2].  

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не 
мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини 
курсової роботи нумерують звичайним чином. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера 
крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і 
порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 
наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу. 

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані 
вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках курсової роботи, 
включають до загальної нумерації сторінок.  

Ілюстрації позначають словом “Рис.” або “Мал.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком 
ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 
ставиться крапка. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.                 
Якщо в розділі курсової роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому 
верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. 
Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, 
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наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). Якщо в розділі курсової роботи одна таблиця, її 
нумерують за загальними правилами. 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один 
раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовж. табл.” і вказують 
номер таблиці, наприклад: “Продовж. табл. 1.2”. 
 

9. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
Студенти 5 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України надати бакалаврські кваліфікаційні роботи 
на кафедру методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України до 1 травня 2016 року. 
Студенти, які не здали роботу своєчасно, не допускаються до сесії і можуть бути відраховані як такі,                                   
що не склали сесії, тобто за академічну неуспішність. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
за виконання курсової роботи 

Оформлення роботи Зміст роботи Сума 
15 балів 85 балів 100 

 
Оформлення роботи: 

Критерії оцінювання Максимальний бал Отриманий бал 

1. Обсяг роботи (текстова частина –– від 25 до 30 стор.) 5  
2. Наявність титульної сторінки, змісту, вступу, розділів, висновків 5  
3. Бібліографія (не менш за 50 позицій, з яких 1/3 – іноземними 
мовами) 5  

Загальний бал 15  
 

Зміст роботи: 
 

 
Примітка: у разі несвоєчасного подання роботи знімається 10 балів (–10 б. від загальної кількісті балів). 
 
 

№ 
з/п Критерії оцінювання Макс. бал Отрим. бал 

1. Актуальність теми дослідження (об’єкт, предмет, підхід) 10  

2. Практична значущість та наукова новизна (новий матеріал, нова методика його 
обробки, нова класифікація) 10  

3. 
Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів  (несуперечливість 
теоретичних підвалин, доцільність методів, достатній обсяг емпіричного 
матеріалу) 

10  

4. 

Загальний зміст роботи (повнота огляду стану розробки проблеми; наявність усіх 
необхідних визначень; логічність та послідовність викладення матеріалу; 
ґрунтовність аналізу емпіричного матеріалу, аргументованість висновків та їх 
відповідність завданням роботи) 

25  

5. Узгодженість мети, завдань роботи та висновків і анотації; зв’язок між 
теоретичною і практичною частинами; 10  

6. Самостійність та ініціативність 10  
7. Захист роботи або наукові публікації 10  

Загальний бал 85  
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену для заліку 

90–100 відмінно  
зараховано 70–89 добре  

50–69 задовільно  
1–49 незадовільно  не зараховано  

 
11. Рекомендоване методичне забезпечення 

Базова література 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці  

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна або у електронній версії) 
 
1. Методичні рекомендації до написання курсових та магістерських робіт / Укл. О.І. Морозова, В.О. Самохіна.                 
–– Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. –– 30 с. 
2. Бюлетень ВАК України № 5, 2009 (приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який 
наводять у дисертації і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті. 
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Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Кафедра методики та практики викладання іноземної мови 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 
з __________________________________ “Іноземної мови–І (англійської мови)” _____________________________ 

(назва дисципліни) 
на тему: ЕМОЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ МОВИ ТА МОВЛЕННЯ 

 
 
 
 

Студента (ки) __5__ курсу групи __ЯА51____ 
напряму підготовки _____035 “Філологія”___ 
спеціалізації ____________ англійська мова__ 
_______________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук,  
доцент кафедри методики та практики викладання  
англійської мови; доцент кафедри методики та  
практики викладання іноземної мови  
факультету іноземних мов Шамаєва Ю.Ю. 

 (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 
 
 

Національна шкала:________________________ 
Кількість балів: ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Харків – 2016 р. 


