
Курсова, дипломна 
роботи як 

кваліфікаційне 
дослідження. 



План заняття 
 

1. Курсова та дипломна роботи. 

2. Послідовність виконання роботи.  

3. Підготовчий етап. 

4. Робота над текстом роботи.  

5. Заключний етап роботи над роботою.  

6. Підготовка до захисту та захист роботи.  

7. Керівництво роботою та її рецензування.  



2. Послідовність виконання роботи 

Етап виконання 
1. Підготовчий етап 

✢Плановані дії 
• Вибір теми та її обґрунтування 
• Визначення об’єкта дослідження 
• З’ясування предмета дослідження 
• Формулювання мети дослідження 
• Визначення завдань дослідження 
• Підбір літератури  
• Складання попереднього плану 
роботи й узгодження його з 
керівником 
• Оформлення завдання  



2. Робота над текстом 
 
 
 
 

 
3. Етап 
оформлення роботи 

 Вивчення  літератури 
  Виклад тексту роботи 
 Написання вступу  
 Написання висновків 

 
  Складання списку літератури 
 Оформлення додатків  
 Літературне оформлення і 

редагування тексту 



4. Підготовка  
до захисту і захист  
роботи 

Захисту курсової роботи на кафедрі 
 

Попередній захист дипломних робіт на 
кафедрі у екзаменаційній комісії 



Підготовчий етап дослідження 

Предмет Об'єкт Мета 



ВІДТВОРЕННЯ МОВНИХ АНОМАЛІЙ У 
ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 
(на матеріалі твору Ентоні Берджеса 
«Механічний апельсин та його перекладу 
українською мовою) 

ТЕМА РОБОТИ: 



Об'єкт 
Об’єктом дослідження є мовні аномалії, вилучені 
методом наскрізної вибірки з англомовного роману 

Ентоні Берджеса та їхні відповідники українською мовою. 



Предмет 
Предметом дослідження виступають особливості 

відтворення мовних аномалій англомовного художнього 
твору українською мовою. 



Мета 
виявлення та перекладацький аналіз стилістичних 
особливостей мовних аномалій у художньому тексті 

Ентоні Берджеса «Механічний апельсин».  



✢Наявність поставленої мети 

дослідження дає змогу визначити його 

завдання 



ВІДТВОРЕННЯ МОВНИХ АНОМАЛІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 
(на матеріалі твору Ентоні Берджеса «Механічний апельсин та його 

перекладу українською мовою) 

1. Проаналізувати перекладознавчу та лінгвістичну 

літературу з питання мовних аномалій та обґрунтувати 

теоретичні засади їх вивчення. 

2. Проаналізувати шляхи відтворення мовних аномалій з 

погляду перекладу. 

3. Визначити особливості мовотворчості Ентоні Берджеса та 

функціональний статус девіантних вживань у ньому. 

4. Встановити класифікаційні параметри мовних аномалій та 

визначити шляхи їх відтворення українською мовою. 



✢Під час джерелознавчих 
пошуків необхідно з’ясувати 
стан вивченості обраної 
теми сучасною наукою, щоб 
конкретно й точно визначити 
напрями та основні розділи 
свого дослідження.  



Логіка викладу 

Головна ідея 
Total success! 

Зв'язність 



Робота над текстом роботи 

Література Вступ Висновки 



Література 

✢Новий рядок 
✢Алфавітний порядок авторів і назв праць, 
✢Посилання у квадратних дужках [26, с. 13]. 
 
30. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу /                

В. В. Коптілов. – К. : Вища школа, 1982. – 164 с. 
 

31. Bassnet Susan. Translation studies / Susan Bassnet. – L. : 
Taylor and Francis group, 2002. – 170 p. 

 



Вступ 
Актуальність Мета Об'єкт 

Предмет Завдання Методи 

Теоретичне 
значення 

Практичне 
значення 

Обсяг і структура роботи 

Матеріал 
дослідження 



Обов’язковою частиною 
вступу є огляд літератури з 

теми дослідження 







Заключний 
етап роботи 

Складання списку 
літератури 

Оформлення додатків  

Літературне 
оформлення і 
редагування тексту 





Доповідь студента 
Запитання до автора 
Відповіді студента 
Заключне слово студента 
Рішення комісії 

Процедура захисту включає:  


