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1. Значення курсової роботи в навчальному процесі
Дана навчальна дисципліна є важливим і невід’ємним компонентом
загальнофілологічної підготовки майбутнього фахівця в галузі англійської
філології, перекладача.
Для майбутнього фахівця-перекладача надзвичайно важливим є знання
особливостей соціально-культурних аспектів англійської мови, що дають
можливість орієнтуватися у складних культурологічних реаліях при перекладі
текстів різних жанрів.
Вивчення курсу «Лінгвокраїнознавство» розширює кругозір та ерудицію
студентів,
розвиваючи
такі
специфічні
вміння
як
навик
лінгвокультурологічного
аналізу
тексту,
вміння
користуватися
культурологічними довідниками, словниками, посібниками. Всі ці навички
формують у студента вміння працювати самостійно, створюють умови для
розвитку потреби у самоосвіті. При цьому розвиваються пізнавальна та
комунікативна функції мислення, здібності до таких логічних операцій як
аналіз, синтез, співставлення.
Знання
загальнолюдських
понять,
регіональних
особливостей,
національно-специфічних рис культури народів світу є неодмінною умовою
спілкування. Вивчення аспектів історії та культури, соціальних та політичних
явищ, порівняння їх з відповідними аспектами життя України надасть
студентам можливість простежити динамічний характер мовних процесів,
удосконалити розуміння та використання англійської мови.
Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у четвертому семестрі,
відповідно до затверджених в установленому порядку методичних
рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення знань, набутих студентом у
процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни.
Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної
роботи майбутнього фахівця з перекладознавства.
Конкретна мета роботи міститься у поглибленні соціокультурних знань
студентів. Для написання курсової роботи студент повинен визначитися з
темою, яка б максимально відповідала його власним інтересам та стала б
корисною у подальшому професійному розвитку; скласти розширений планконспект курсової роботи; опрацювати необхідний для написання курсової
роботи об’єм літератури різних жанрів та стилів; оволодіти правилами
написання та оформлення курсових робіт; вчасно подати курсову роботу
своєму керівникові для її рецензування; успішно представити та захистити
свою курсову роботу.
Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати базові
поняття предмету «Лінгвокраїнознавство» та набути поглиблених знань з
проблематики обраної теми; вміти самостійно опрацьовувати фактичний
матеріал дослідження та сформулювати концепцію майбутньої курсової роботи.
Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.
Час, потрібний для виконання КР, – до 36 годин самостійної роботи.

2. Тематика курсових робіт
Тему курсової роботи студент обирає самостійно із переліку
запропонованих тем, погоджує її з науковим керівником призначеним
кафедрою. Курсові роботи студентів, які не відповідають наведеній тематиці
або не погоджені з науковим керівником, до реєстрації не приймаються.
Перелік рекомендованих тем формується відповідно до програми навчання.
Після співбесіди відносно плану роботи (у процесі роботи над
літературою план може бути скоригований) студент заповнює «Завдання на
курсову роботу», яке залишається у наукового керівника.
3. Структура курсових робіт, основні етапи виконання
Структура курсової роботи: зміст (план), вступ, основна частина,
висновки, список використаної літератури, додатки.
У вступі студент розкриває сутність і стан досліджень з певної
проблематики, розробленість і популярність її у дослідженнях, обгрунтування
необхідності дослідження. Саме у вступі формулюються мета (яка тісно
пов’язана з назвою дослідження) та основні завдання курсової роботи, а
також вказується предмет, об’єкт і методи дослідження, його науковотеоретична основа. Поставлені завдання повинні конкретизувати основну мету
роботи, а їх визначення пов’язано з назвами основних розділів.
Вступна частина є найбільш теоретичним і методологічним розділом, бо
саме тут обґрунтовується спосіб аналізу певних проблем, що розв'язуються у
дослідженні, чи проводиться історичний екскурс щодо певної проблематики чи
питання. Рекомендований обсяг вступу – до 6 сторінок.
Основна частина дослідження складається з 2-3 розділів та, за потреби,
кількох підрозділів; пункти та підпункти повинні бути приблизно однакового
обсягу.
Доцільним є висвітлення сучасного стану розробленості цього питання
(проблеми, ідеї тощо). Автор курсової роботи повинен проаналізувати всі
концепції, провести порівняльну роботу, визначити спільні елементи, і показати
відмінні моменти. В курсовій роботі автор відстоює власну позицію щодо
аналізу цих проблем, можливі способи її розв’язання.
У курсовій роботі при аналізі тих чи інших трактувань і положень автор
повинен їх підтверджувати цитатами. Посилання на літературу оформлюється
згідно з вимогами. Наприклад: [1, с. 123], де 1 – цитоване джерело, а с. 123 –
сторінка, на якій розміщено цитату.
Висновки, як заключний розділ курсової роботи, можна оформити у
вигляді чітких тез, що стосуються розділів роботи. Рекомендований обсяг
висновків – до 3 сторінок.
За необхідності до роботи укладаються додатки.

4. Складання бібліографії
Список використаних джерел (в алфавітному порядку, не менше
20 опрацьованих джерел) записується вкінці тексту, після висновків.
Зразок оформлення списку використаних джерел наведено у додатку А.
5. Вивчення літературних джерел та обробка матеріалу
Після ретельного вивчення літературних джерел та фактичних даних треба
уважно перечитати всі зібрані виписки, систематизувати їх відповідно до питань
плану роботи.
Текст курсової роботи повинен відповідати питанням плану, бути чітко
розділений за планом, інакше неминучі повтори одного й того ж матеріалу у різних
місцях роботи або прогалини у висвітленні окремих питань. Кожному питанню плану
повинен відповідати розділ тексті курсової роботи під такою ж назвою. Кожен
розділ повинен починатись з нової сторінки.
Теоретичний зміст курсової роботи повинен вирізнятись простотою,
точністю та лаконічністю викладу. Текст роботи треба висловлювати "від себе",
своїми словами. При цьому слід намагатись уникати як багатослів'я, так і занадто
емоційних виразів.
Практична частина курсової роботи повинна відбивати реальний стан та
аналіз ситуації в організації, яка є об’єктом дослідження
Список літератури, що була використана при виконанні курсової роботи,
оформлюється в загальноприйнятому порядку з послідовною нумерацією джерел.
Повне копіювання не тільки цілих блоків тексту, а й окремих фраз з
наявних публікацій без посилання на джерело не дозволяється.
Після закінчення роботи над викладенням тексту його треба ретельно
відредагувати.
6. Вимоги до оформлення курсової роботи
Поля: ліве – 2,5 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1 см.
Абзац – 1,25 см.
Вирівнювання: текст – за шириною; заголовки (всі літери
прописні)/підзаголовки (літери звичайні)– по центру (без абзацних відступів).
Відступи: від заголовка до тексту - 12 пт, від заголовка до підзаголовка –
12 пт, від підзаголовка до тексту – 6 пт, від тексту до підзаголовка – 12 пт.
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5.
Зверніть увагу на лапки: «» для українського\російського текстів та ―‖ для
англійського. Також не можна розривати посилання, прізвище з ініціалами на
два рядки (Ctrl+Shift+Space - нерозривного пробілу).
Для основного тексту роботи увімкніть опцію Запрет висячих строк
(меню Абзац → вкладка положение на странице)

Список використаних джерел поділяється на такі частини: Наукові праці,
Джерела матеріалу дослідження, Довідкова література. Прізвища авторів на
початку пункту в Списку курсивом не виділяються.
Вступ: Актуальність, Мета, Завдання, Об’єкт, Предмет, Матеріал
дослідження (для 3-4 курсу), Практична цінність.
Обсяг роботи становить:
2 курс – 25 сторінок, з яких текстова частина від Вступу до Висновків
становить 20 сторінок;
Висновки мають бути пронумеровані.
Додатки подаються під літерами за українським алфавітом.
Порядок брошурування: курсові роботи брошуруються (тобто
скріплюються пластиковою скобою в пластиково-картонній обкладинці).
Курсова робота брошурується в такому порядку: титульний аркуш, Завдання
(заповнене та підписане), Зміст, основна частина від Вступу до Висновків,
Список використаних джерел, Додатки. До картонної (задньої) частини
обкладинки клеєм кріпиться паперова кишенька з диском. Відгук наукового
керівника НЕ брошурується, а в окремому файлі вкладається під пластикову
(передню) частину обкладинки.
6.1.

Нумерація

До загального обсягу роботи не входять додатки, таблиці і рисунки, але всі
сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних підставах.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків,
таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою роботи є титульний лист, який включають до
загальної нумерації сторінок роботи. На титульному листі номер сторінки не
ставлять, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому
куту сторінки без крапки наприкінці.
Зміст, вступ, висновки і пропозиції, список літератури не нумерують.
Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", крапка, потім з великої букви
друкують заголовок розділу.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу
складається з розділу і порядкового номера підрозділу між який ставлять
крапку, наприклад: 2.3 (третій підрозділ другого розділу).
6.2.

Ілюстрації

Рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені в роботі, повинні бути
оформлені належним чином та розташовуватися у додатках. Зразок їх
оформлення дивися у Додатку Б.
За необхідності під ілюстрацією розміщають пояснювальні дані (під
рисунковий текст). Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщають під
ілюстрацією після пояснювальних даних разом з номером ілюстрації.

6.3. Таблиці
Цифровий матеріал, як правило, оформляють у виді таблиць відповідно
до рисунка.
Таблиця 1.1
Основні показники продукції
Головка

Заголовки граф
Підзаголовки граф
Строки
Боковик

Стовпці

Таблицю необхідно розміщати безпосередньо після тексту. Таблиці
нумеруються арабськими цифрами порядкової нумерації у межах розділу,
наприклад таблиця 2.3 – третя таблиця другого розділу.
Таблиця повинна мати назву, яка повинна бути стиснутою і відображати
зміст таблиці (додаток Г).
Якщо рядки чи стовпці виходять за формат сторінки, таблицю розділяють
на частини, переносячи частини таблиці на наступну сторінку, над якими
пишуть «Продовження табл. 2.3».
Обов’язково повинні бути визначенні одиниці вимірювання.
6.4.

Посилання

Посилання в тексті роботи на джерела необхідно позначати порядковим
номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками,
наприклад «... у роботах [5, с.12]...».
При посиланнях на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули,
рівняння, додатки позначають їхнього номера, наприклад, «... у розділі 2....», «...
на рис. 2.3...».
7. Список використаної літератури
Список використаної літератури — елемент бібліографічного апарата, що
містить бібліографічні зведення про джерела і розміщається після Висновків.
Такий список складає одну з істотних частин випускної роботи, що відбиває
самостійну творчу роботу студента і свідчить про рівень фундаментальності
проведеного дослідження.
Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованими
роботами, виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків цілком без
пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.д.

Про джерела, що включені в список, необхідно надати назву відповідно
до вимог державного стандарту з обов'язковою назвою робіт.
8. Захист курсової роботи
Курсова робота повинна бути виконана та здана на кафедру, для
рецензування науковим керівником не пізніше встановленого завданням
терміну (за 10 днів до захисту). Перевірена науковим керівником, курсова
робота разом із його рецензією подається на кафедру та зберігається там до
захисту . У разі незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до
зауважень наукового керівника і повторно подана у зазначений рецензентом
термін.
Курсова робота, яка відповідає викладеним у даних методичних
рекомендаціях вимогам, залежно від її якості оцінюється на "відмінно",
"добре", "задовільно". Ці оцінки є попередніми.
Заключним етапом є захист курсової роботи. Він проводиться у строки, які
визначають деканат і кафедра. Під час захисту треба мати при собі курсову
роботу з позитивною рецензією, а також презентацію своєї роботи у форматі
Ppt.
Курсові роботи захищають перед комісією, призначеною кафедрою, у
присутності всіх слухачів групи. Під час захисту курсової роботи слухач має
виявити глибокі знання з вивчених розділів курсу, вміти розкрити зміст
розглянутих у курсовій роботі положень і відповісти на поставлені членами комісії
запитання. За результатами захисту комісія може уточнити попередню оцінку
курсової роботи, що її запропонував рецензент.
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Зразок оформлення списку використаної літератури
Книги:
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К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці /
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Два автори
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Три автори
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3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській
прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.:
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агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих ученихаграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.)
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держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
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праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН
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регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в
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ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.
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посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ
39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України,
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Дисертації
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1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих
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– Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних
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Таблиця 1.1

Стан малого і середнього підприємництва (МСП) у деяких країнах
світу (на 1.01.2005 р.)
Країна

Великобританія

Кількість
Кількість малих і Зайнято в
малих і
середніх
МСП, млн.
середніх
підприємств на
чіл.
підприємстві, 1000 населення
тис.
2630

46

13,6

Питома вага
МСП у
загальній
чисельності
самодіяльного
населення, %
49

Внесок у
виробництво
ВВП, %

50..53

Німеччина
біля 3000
48
19,6
67
55..60
Італія
3920
68
16,8
73
57..60
Франція
1890
35
15,2
54
55..62
Країни ЄЕС
15770
45
68
72
63..67
США
19300
74,2
70,2
54
50..52
Японія
6450
49,6
39,5
78
52..55
Росія
836,2
5,6
8,1
9,6
10..11
Україна
99,6
2,1
1,1
5,7
9,0..9,5
Джерело: Поважний С.Ф., Висящев В.А.// Вестник Донецкой государственной академии
управления ―Менеджер‖ .№1. Д.: ―КИТИС‖, 2005.- С. 5-12
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Рис. 1.1. Структура об'єктів лізингу в 2006 р. Україна і Росія, %
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