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Курсова робота з першої 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 першої іноземної мови (німецької) виконують державною 
мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису 
у м’якій палітурці 
Вимоги до написання 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. (див. додаток 2). 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. 
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»). 
 

Затверджено на засіданні кафедри німецької філології, протокол №1 від 
“29” серпня 2019 р. 
 
Завідувач кафедри                                                                         О.Я. Остапович 
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Курсова робота з першої 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 першої іноземної мови (німецької) виконують державною 
мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису 
у м’якій палітурці 
Вимоги до написання 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. (див. додаток 2). 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. 
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»). 
 

Затверджено на засіданні кафедри німецької філології, протокол №1 від 
“29” серпня 2019 р. 
 
Завідувач кафедри                                                                         О.Я. Остапович 
 
 
 
 


