
М е т о д и ч н і  р е к о м е н д а ц і ї  

щодо підготовки та захисту курсової роботи 

на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша 

факультету іноземних мов Харківського  

національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

Частина 1. Загальні положення 

 

1.1. Курсова робота є дослідженням, в якому студент повинен 

продемонструвати теоретичні знання у галузі перекладознавства та 

порівняльних дисциплін разом із практичним рівнем перекладацьких 

навичок та умінь. Курсова робота розглядається як важливий етап 

підготовки перекладача.  

 

1.2. Метою курсової роботи є інтегрування мовної та перекладацької 

підготовки для вирішення конкретного завдання, зміст якого відповідає 

типовим завданням, що можуть виникати в перекладацькій практиці. 

Крім того, при підготовці курсової роботи студенти систематизують, 

розширюють і закріплюють теоретичні знання та практичні навички й 

уміння, засвоєні під час навчання протягом періоду, що передував цьому. 

 

1.3. Тематика курсових робіт затверджується на засіданні кафедри. 

Студентам надається право вибору теми курсової роботи (за 

погодженням з керівником). 

 

1.4. Керівник видає студенту план-графік виконання курсової роботи (див. 

додаток), на основі якого відбувається контроль та самоконтроль роботи 

студента. Графіки затверджуються (разом з темою курсової роботи) на 

засіданні кафедри у терміни, визначені згідно робочого навчального 

плану. Крім того, керівник рекомендує студенту літературу та інші 

джерела, знайомство з якими необхідне для проведення дослідження; 

проводить систематичні консультації; перевіряє виконання роботи 

(частинами та в цілому); подає роботу на кафедру (з відповідною 

оцінкою) для рекомендації до захисту. 

 

Частина 2. Вимоги до виконання курсової роботи 

 

2.1. Структура. 

Курсова робота включає такі компоненти:  
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1. Титульна сторінка. 

2. Зміст. 

3. Список умовних позначень (за необхідності). 

4. Вступ. 

5. Текстова частина. 

6. Загальні висновки. 

7. Список використаних джерел. 

8. Додатки (Додаток А – Текст оригіналу; Додаток Б – Англо-

український та українсько-англійський глосарій). 

9. Summary – Анотація іноземною мовою. 

 

2.1.1. Титульна сторінка є уніфікованою для всіх робіт, виконаних на 

кафедрі (див. додаток). Сюди вдруковується назва роботи та прізвища 

виконавця і наукового керівника.  

 

2.1.2. ЗМІСТ включає перелік назв розділів та підрозділів із зазначенням 

номерів сторінок, на яких вони починаються (див. додаток). 

 

2.1.3. ВСТУП включає такі обов’язкові компоненти: 1) актуальність 

дослідження; 2) мета і завдання дослідження; 3) об’єкт дослідження; 

4) предмет дослідження; 5) матеріал дослідження; 6) методи дослідження; 

7) практичне значення дослідження. Кожен із названих компонентів 

розпочинається з нового рядка та виділяється напівжирним шрифтом або 

курсивом. 

 

2.1.4. Основна частина курсової роботи 

Основна частина складається з трьох розділів. Кожний розділ починається 

з нової сторінки. Підрозділи в межах розділів друкуються через інтервал. 

Наприкінці першого та третього розділів розташовані висновки до них. 

Висновки до розділів друкують через інтервал і формулюють у вигляді 

окремих пунктів або суцільним текстом. 

 

У розділах основної частини подають: 

РОЗДІЛ 1. Аналіз фонових знань, необхідних перекладачу для перекладу 

конкретного тексту або текстів. При перекладі художніх текстів сюди можуть 
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входити аналіз відповідної епохи, творчості та стилю автора тощо. При 

перекладі науково-технічних текстів дається загальна характеристика 

відповідної галузі, перелік базових понять з їх перекладом українською або 

англійською мовою, схеми або малюнки технологічних процесів і т. ін. 

Наприкінці розділу наводиться схема фонових знань. 

 

РОЗДІЛ 2. Текст перекладу – 20 тис. друк. знаків без пробілів. 

 

РОЗДІЛ 3. Перекладацький коментар. Сюди включають аналіз труднощів 

(лексичних, граматичних, жанрово-стилістичних тощо), що виникали при 

перекладі, та перелік способів перекладу та трансформацій, які 

використовувалися в цьому процесі. Аналіз супроводжується прикладами та 

кількісними підрахунками стосовно частотності вживання тих або інших 

перекладацьких способів та трансформацій.  

 

2.1.5. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

Викладають найбільш важливі узагальнені результати, одержані в 

курсовій роботі. Висновки друкують з нової сторінки і формулюють суцільним 

текстом. 

 

2.1.6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ має включати повний 

перелік лише тих робіт, на які є посилання в тексті. Обов’язковими є посилання 

на інших авторів в усіх випадках, коли точка зору автора не є його особистою. 

Роботи у списку використаних джерел розміщуються за абеткою, при цьому 

спочатку подаються роботи, назви яких написані кирилицею, а потім – роботи 

латиницею. Список має містити не менше 20 джерел, з них щонайменше 5 – 

іноземними мовами та 5 – надрукованих за останні 5 років. При оцінюванні 

курсової роботи враховується наявність фундаментальних праць та праць 

викладачів університету/факультету/кафедри (за наявності). 

 

2.1.7. ДОДАТОК А. Оригінал тексту, перекладеного у Розділі 2.  

 

2.1.8. ДОДАТОК Б. Англо-український та українсько-англійський 

глосарії. 

 

2.1.9. SUMMARY. На останніх сторінках курсової роботи має бути 

розміщена анотація англійською мовою (Summary). Анотація повинна бути 
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обсягом приблизно чотири тисячі друкованих знаків. Метою написання 

анотації є демонстрація володіння науковою термінологією та здатність стисло 

передати англійською мовою основний зміст та результати дослідження. 

Анотація повинна включати компоненти вступу, опис структури роботи; 

виклад основного змісту роботи; висновки.  

 

2.2. Вимоги до оформлення 

 

2.2.1. Курсова робота повинна бути написана українською мовою. 

 

2.2.2. Курсова робота повинна бути надрукованою. Обсяг роботи – не 

менше 30 сторінок комп’ютерного тексту (не враховуючи Список 

використаних джерел та Додатки) з одного боку аркуша на білому папері 

формату А4 (210  297 мм) з використанням текстового редактора Word, 

шрифт розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Поля: зліва – 2,7 

см, справа – 1,3 см, вгорі та внизу – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см. 

Нумерація сторінок – угорі, посередині кожної сторінки. Першою сторінкою 

вважається титульний аркуш, який не нумерується. Нумерація починається з 

другої сторінки, на якій розташований «ЗМІСТ» роботи.  

 

2.2.3. Список використаних джерел оформляється у відповідності до вимог 

для дисертацій (див. додаток). 

 

2.2.4. Посилання у тексті на відповідне джерело у списку використаних 

джерел слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним 

двома квадратними дужками, наприклад [2, c. 12; 17, с. 103], тобто друге 

джерело, стор. 12 та сімнадцяте джерело, стор. 103.  

 

2.2.5. Заголовки структурних частин повинні мати назви і чітко 

відділятися від тексту відповідних розділів чи параграфів. Заголовки 

структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, 

“ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, 

“ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. 

Підзаголовки друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного 

відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 

складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 
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Між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом слід 

зробити пробіл в один рядок. 

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

 

2.2.6. Кожна таблиця, графік, малюнок тощо повинні бути пронумеровані і 

підписані (наприклад: Таблиця 3.1. Результати перекладацького аналізу 

тексту). Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок 

першого розділу). Кожна графа у таблицях повинна мати свою назву, з якої 

було б чітко зрозуміло, що означають цифри у таблиці. У таблицях та тексті 

роботи допускаються лише найбільш вживані скорочення, що зафіксовані в 

словниках. Усі умовні позначення повинні бути пояснені. 

 

Частина 3. Процедура подання та оцінки роботи 

 

За наявності позитивного відгуку наукового керівника курсова робота 

обговорюється та рекомендується до захисту на засіданні кафедри. Студенти 

захищають свої роботи публічно на студентському науковому семінарі; після 

чого керівник виставляє їм оцінку. 

 

Додатки: 

 Зразок титульної сторінки курсової роботи. 

 Зразок плану-графіка виконання курсової роботи. 

 Зразок сторінки “Зміст”. 

 Зразок списку використаних джерел у розділі “Список використаних 

джерел”. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

 

Мовознавство у фокусі перекладу: 

лексичний аналіз 

 
 

 

Виконавець: 

Студент(ка) 4 курсу, групи ____ 

П.І.Б. 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Керівник роботи: 

П.І.Б., 

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

Підсумкова оцінка: 

за національною шкалою:  _______________  

кількість балів: ______ 

Підпис керівника  ______________________  

 

 

Курсову роботу обговорено на засіданні кафедри  

Протокол № ____ від «____» ______________ 2023 р. 

Завідувач кафедри  ________________ Олександр РЕБРІЙ 
(підпис)                                  (прізвище та ініціали) 

 

 

Харків – 2023 
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План-графік виконання 

курсової роботи студентом 

____ курсу (Гр. Я__- __)__________________ 

Тема роботи ____________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Розділ / параграф роботи 

 

Термін виконання 

Розділ 1. ________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

до _________ 

Розділ 2. ________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

до _________ 

Розділ 3. ________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

до __________ 

 

Подання роботи керівнику 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

Науковий керівник   _________________ (____________) 

 

Виконавець    _________________ (____________) 
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ЗМІСТ 

 

 

 

Вступ...............................................................................................................  

Розділ 1. НАЗВА ………………………………………………………. 

 

 

Висновки до розділу 1  

Розділ 2. НАЗВА ………………………………………………………. 

 

 

Розділ 3. НАЗВА ………………………………………………………. 

 

 

Висновки до розділу 3  

Загальні висновки………………………………………………………….  

Список використаних джерел …………..………………………………… 

Додаток А. Оригінал тексту ……………………………………………..... 

 

Додаток Б. Англо-український та українсько-англійський глосарії …... 

Summary…………………………………………………………………….. 
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ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 

бібліографічного опису у списку 

джерел, який наводять у курсовій роботі 

 

Один чи більше авторів без редактора 

 

Федорова Л. Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у 

Наддніпрянській Україні. 1870-ті – 1910-ті рр. Київ : Інститут історії України 

НАН України, 2013. 373 с. 

Лусь В. І., Киркач Т. Є., Мандріченко О. Є., Радченко А. О. Практикум з 

нарисної геометрії : навч. посіб. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. 

118 с.  

 

Dijk T. A., van. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. New 

York : CUP, 2008. 267 p. 

Ballmer Th., Brennenstuhl W. Speech Act Classification. Berlin : Springer, 

1981. 271 p. 

 

Один чи більше авторів із редактором 

 

Воробей П. А. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну 

діяльність : монографія / за ред. В. К. Матвійчука. Київ : Укр. академія внутр. 

справ, 1996. 116 с. 

Sapir E. Language and Environment. The Ecolinguistics Reader: Language, 

Ecology and Environment / ed. A. Fill, P. Mülhäuser. Continnum : London and New 

York, 2001. P. 13–23. 

 

Без автора  

(збірники, матеріали конференцій,  

книги за редакцією, укладачі, упорядники) 

 

Україна в цифрах. 2007: стат. зб. / Держ. комітет статистики України. 

Київ, 2008. С. 185–191. 

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ. Київ : [б.в.], 2012. 464 с. 

Правова основа діяльності органів державної влади: зб. нормат. актів / 

упоряд. П. М. Любченко. Харків : ФІНН, 2010. 303 с. 

Експлуатація і технічне обслуговування газорозподільчих станцій 

магістральних газопроводів / заг. ред. А. А. Руднік. Київ : Наукова думка, 

2003. 370 с. 

 

Electrodes of conductive metallic oxides / Honig J. M. et al. Amsterdam : 

Elsevier, 1980. 260 р. 
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Багатотомне видання 

 

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної 

антропології: вибрані твори. Київ : Рад. школа, 1983. Т. 1. 480 с. 

Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : «Укр. 

енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. Т. 2. 784 с. 

Франко І. Твори: у 50 т. Київ : Наук. думка, 1986. Т. 45. 480 с. 

Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада : В. М. Литвин (гол.) та 

ін.; Ін-т історії України НАН України. Київ : Наук. думка, 2005. Т. 9. С. 36–37. 

 

Частина видання 

 

Розділ книги 

Наумов М. С., Решетило В. П., Федотова Ю. В. Напрями впливу 

інтелектуалізації економіки на розвиток ринкових відносин в Україні. 

Трансформаційні процеси в суспільстві в умовах інформаційної економіки : 

монографія. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 213–241. 

Fraser B. Hedged Performatives. Syntax Semantics. 1975. Vol. 3: Speech Acts. 

P. 187–210. 

 

Стаття в журналі, газеті 

 

Яцків Я. С., Радченко А. І. Про ефективність видання наукових журналів 

в Україні. Вісник НАН України. Київ : ВД «Академперіодика», 2012. № 6. 

С. 62–67. 

Кияк Т. Р., Каменська О. І. Семантичні аспекти нормалізації 

термінологічних одиниць. Мова і культура. Серія «Філологія». Київ : Наукове 

вид-во, 2008. Вип. 3, Т. 1, ч. 2. С. 57–71.  

 

Grimes J. E. The thread of Discourse. Journal of Linguistics. 1977. Vol. 13. 

№ 2. P. 320–321. 
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