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2. Анотація до курсової роботи 

Курсова робота з методики навчання основної іноземної мови – це самостійна науково-

дослідницька праця, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в межах 

нормативної й варіативної складових освітньої програми підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та є формою контролю набутих студентом у процесі 

навчання інтегрованих знань, умінь і навичок, необхідних для виконання професійних 

обов’язків. 

Курсову роботу з методики навчання основної іноземної мови виконують державною мовою 

у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису у м’якій палітурці 

3. Мета та завдання написання курсової роботи 

Курсову роботу виконують на основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та 

зарубіжної літератури, прогресивного досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних 

досліджень визначеного об’єкта з метою вирішення встановлених прикладних завдань у сфері 

майбутньої професійної діяльності. Курсова робота повинна містити результати теоретичних і 

прикладних досліджень, носити творчий характер. 

Метою підготовки курсової роботи є виявлення вміння студента самостійно виконати наукове 

дослідження з обраної проблеми, продемонструвати набуті під час навчання професійні 

компетенції в науково-дослідній царині. 

Робота має засвідчити рівень фахової підготовленості її автора до професійної діяльності, а 

саме: 

− ступінь оволодіння теоретичними знаннями в галузі методики навчання німецької мови; 

− вміння узагальнювати та аналізувати наукові джерела і фактичні дані; 

mailto:oleg.ostapovych@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pu.if.ua/


− уміння творчо використовувати сучасні методики дослідження, напрацьовані у 

дидактиці, та сучасні інформаційні технології; 

− здатність до забезпечення інноваційної діяльності в процесі виконання своїх 

професійних (функціональних) обов’язків. 

4. Результати написання курсової роботи (компетентності) 

4.1. Загальні компетентності: 

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 Здатність бути критичним і самокритичним. 

 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, пов’язані з тематикою 

курсової роботи  

 Здатність працювати в команді та автономно. 

 ЗК 9. Здатність спілкуватися німецькою мовою. 

 Здатність застосовувати теоретичні знання з методики навчання німецької мови  

при написанні курсової роботи.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

 Усвідомлення принципів академічної доброчесності. 

4.2. Фахові компетентності: 

 Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як 

особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 

 Здатність використовувати в професійній діяльності знання традиційних і 

новітніх теорій, напрямків, методів і технологій в галузях педагогіки, психології 

та методики навчання іноземних мов. 

 Розуміння основних цілей і завдань освітнього процесу та специфіки діяльності 

вчителя німецької мови у закладах ЗСО. 

 Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати німецьку мову в усній та 

письмовій формі. 

 Здатність планувати, організовувати, здійснювати прикладне мікродослідження з 

предметної спеціальності на засадах методологічного та правового підґрунтя; 

аналізувати, систематизувати,  інтерпретувати та презентувати його результати. 

 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

 Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та 

культури мовлення. 

4.3. Результати навчання 

   Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати 

й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.   
   Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

 Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.  

 Розуміти основні проблеми освіти та підходи до їх розв’язання із застосуванням 

доцільних методів та інноваційних підходів.  

 Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній 

діяльності. 

 Використовувати німецьку мову в усній та письмовій формі. 

 Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної освітньої 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 



 Використовувати знання з планування, організації та здійснення освітнього 

процесу з урахуванням психологічних і фізіологічних особливостей учнів, їхніх 

потреб та інтересів, а також специфіки навчального предмету під час написання 

курсової роботи.  

 Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти реального 

освітнього процесу та використовувати їх для планування, організації та 

реалізації прикладного мікродослідження з методики навчання німецької мови; 

презентувати його результати. 

 Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні 

типових задач і вирішення проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

освітньої спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах.  
 

5. Основні вимоги до написання курсової роботи 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Норматив-

ний / 

вибірковий 
VII 014 Середня освіта  4 нормативний 

Структура курсової роботи 

Загальну характеристику курсової роботи подають у такій послідовності. 

Актуальність теми 

Шляхом критичного аналізу нормативно-правової бази, порівняння з відомим вирішенням 

проблеми, визначення суперечностей, які необхідно розв’язати, обґрунтовують актуальність і 

доцільність роботи. 

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику 

дослідження. Від поставлених завдань залежать структура курсової роботи, логіка, системність, 

можливість досягнення мети дослідження та формулювання обґрунтованих висновків. Тому 

варто дотримуватись логічної послідовності дієслів при формулюванні завдань. Наприклад, 

використовувати такі слова: розглянути, дослідити, дати характеристику; провести, здійснити; 

розкрити; критично проаналізувати; оцінити; виявити, визначити, виділити, виокремити; 

систематизувати, структурувати; узагальнити, класифікувати; окреслити; обґрунтувати; 

довести; розробити; сформулювати, сформувати; запропонувати, внести пропозиції, розробити 

рекомендації тощо. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що створює проблемну ситуацію й обрано для 

вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. 

Об’єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і 

часткове. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення 

поставленої в роботі мети. Перелічують використані наукові методи дослідження та змістовно 

відзначають, що саме досліджувалось кожним методом; обґрунтовується вибір методів, що 

забезпечують достовірність отриманих результатів та висновків. 

Структура курсової роботи. Подають перелік структурних елементів курсової роботи та 



відомості про обсяг. 

Правила оформлення курсової роботи 

Оформлення курсової роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт. Текст 

роботи набирають на комп’ютері через 1,5 міжрядкові інтервали (29-30 рядків на сторінці), 

друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 

мм), шрифт текстового редактора – Word Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва – не 

менше 25 мм, справа – не менше 15 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. Шрифт друку повинен 

бути чітким, щільність тексту однаковою. 

Обсяг і форма написання курсової роботи має містити, як правило, 25-30 сторінок основного 

тексту роботи. 

Кожну структурну частину роботи починають із нової сторінки. Заголовки структурних 

елементів роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ) друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки), 

шрифт напівжирний. 

ЗМІСТ. Зазначають назви усіх структурних елементів курсової роботи та номери їх початкових 

сторінок. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ. Уводять як структурний елемент роботи у вигляді 

окремого списку, який подають перед вступом. Перелік треба друкувати у дві колонки, у лівій 

за абеткою наводять скорочення, у правій – детальне розшифрування.  

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів подають арабськими цифрами без знака 

№. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною (включаючи ілюстрації) і проставлятися у правому 

верхньому куті аркуша без крапки. 

Першою сторінкою є титульний аркуш, який входить до загальної нумерації сторінок. На 

титульному аркуші номер сторінки не ставиться. Нумерація сторінок проставляється, 

починаючи з другої сторінки тексту.  

Складові курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ» не нумерують.  

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ» без крапки та з нового рядка друкують заголовок 

розділу великими літерами. Кожний розділ починають з нової сторінки. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу 

і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу 

крапки не ставлять. Наприклад: «2. 3» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж 

рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу напівжирним шрифтом. Наприкінці заголовка 

крапки не ставлять. Між підрозділами ставлять 2-3 пропуски. 

Титульний аркуш. Скорочення у назвах міністерства, вищого навчального закладу та теми 

курсової роботи не допускаються. 

Оформлення посилань на інформаційні джерела. Під час роботи з різними джерелами науковий 

етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може 

спотворити зміст, викладений автором. Посилання в тексті наводять у квадратних дужках із 

зазначенням джерела та сторінки, а саме: [32, с. 85]. Перша цифра у квадратних дужках 

відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друга –  номеру сторінки. 

Наприкінці курсової роботи наводиться список використаних джерел. До цього списку 



включають публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі та чиї 

дослідження прямо чи опосередковано використано для засвідчення авторської думки. Усі 

джерела наводять мовою видання. 

Бібліографічний опис списку використаних джерел у курсовій роботі автор може оформляти за 

його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302 : 2015 «Інформація 

та документація. Бібліографічне посилання Загальні положення та правила складання» або 

одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових 

публікацій. 

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...». 

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки 

відповідного джерела, то можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер 

посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань. 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного 

аналізу того чи того друкованого твору потрібно наводити цитати. Науковий етикет передбачає 

точне відтворення цитованого тексту, бо найменше скорочення наведеного витягу може 

спотворити зміст, закладений автором. 

Процес написання роботи 

Етап Формат Термін виконання 

Підготовчий етап. Визначення 

напряму дослідження курсової 

роботи. 

Консультації. Самостійна 

робота. 

2 тиждень 

Вибір, затвердження теми та 

плану курсової роботи. 

 

Консультації. Самостійна 

робота. 

4 тиждень 

Написання курсової роботи 

 

Консультації. Самостійна 

робота. 

             10 тиждень 

Завершення написання 

курсової роботи. Перевірка. 

 

Самостійна робота. 12 тиждень 

Підготовка до захисту курсової 

роботи. Захист. Оцінювання. 

Самостійна робота 14 тиждень 

6. Система оцінювання курсової роботи 



При визначенні підсумкової оцінки курсової роботи враховує змістовні аспекти роботи та якість 

захисту роботи. 

При оцінюванні курсової роботи беруть до уваги: 

• вміння автора стисло, послідовно й чітко викласти сутність та результати дослідження; 

• обґрунтованість мети роботи, логічність поставлених завдань і шляхи їх вирішення; 

• відповідність розробки, аналізу, рішення проблеми кваліфікаційному рівню магістра; 

• змістовність і цілісність структури курсової роботи; 

• інформативність заголовків і підрозділів щодо їхнього змісту, а також їх зв’язок з іншим 

текстом, логічний зв’язок між проблемою і розподілом курсової роботи на розділи та 

підрозділи; 

• оригінальність, правильна визначеність об’єкта і предмета дослідження; 

• вміння знаходити і опрацьовувати наукову інформацію; 

• використання сучасних методів обробки й аналізу інформації; 

• надійність методів дослідження та достатність глибини дослідження; 

• ґрунтовність отриманих теоретичних висновків, чіткість висновків; 

• наявність всіх необхідних структурних елементів у роботі та їх логічна послідовність; 

• відповідність курсової роботи встановленим вимогам; 

• загальне оформлення курсової роботи. 

Результати захисту курсових робіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-

трансферної системи (ECТS) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FX», «F»); національної 

системи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); системи ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (100-бальна шкала). 

7. Політика доброчесності 

Курсова робота студента має виконуватися із застосуванням загальних засад та правил наукової 

етики та академічної доброчесності. При виконанні курсової роботи студент зобов’язаний:  

• з повагою ставитися до авторських прав інших осіб, дослідження яких він 

використовує при виконанні курсової роботи;  

• коректно застосовувати інформацію з інших джерел шляхом здійснення 

належного цитування; 

• не допускати проявів академічної недоброчесності, серед яких академічний 

плагіат, фабрикація, фальсифікація тощо. 
Курсова робота, у якій виявлено ознаки академічного плагіату або іншого виду порушення 

академічної доброчесності, не допускається до захисту та повертається студенту на виправлення 

та доопрацювання. 

Види академічної відповідальності (зокрема, додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього 

процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними 

законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені 

(погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з 

відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності (п. 

3. 3. Кодексу честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»). 



Академічним плагіатом вважається оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 

відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства.  

Серед інших видів порушень академічної доброчесності, окрім академічного плагіату, є: 

• самоплагіат ‒ оприлюднення власних раніше опублікованих наукових 

результатів як нових наукових результатів; 

• фабрикація ‒ вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі; 

• фальсифікація ‒ свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу. 
Для уникнення академічного плагіату при написанні курсової роботи студент повинен 

обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі дані. 

Якщо у роботі використано запозичений матеріал без посилання на автора та джерело, то робота 

за рішенням кафедри знімається з розгляду. 

Перевірці на плагіат підлягає основна частина роботи (без списку використаних джерел та 

додатків) в електронному вигляді у представлених форматах: *.doc, *.docx, *.rtf. Унікальність 

роботи має перевищувати 75%. 
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1. Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефанка». URL: http://pnu.edu.ua/ 
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