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Методичні рекомендації. Для написання курсових робіт студентів 

факультету дошкільної та технологічної освіти. У методичних рекомендаціях 

розглядається зміст, структура та опис методики  проведення та написання 

дослідження, яке подається у вигляді курсової роботи. Для бакалаврів 

закладів вищої освіти. 

 

 
 

 



ВСТУП 

Інтеграційні явища в галузі вищої освіти, які надзвичайно активно 

відбуваються у європейському просторі, знайшли своє відображення й в 

Україні, яка стала повноправним членом Болонського процесу. Сьогодні в 

умовах вищого навчального закладу акцент ставиться на якості освіти, на 

формуванні самостійних та свідомих, творчих й ініціативних працівників в 

обраній галузі професійної діяльності. 

Підготовка кваліфікованих фахівців у закладах вищої освіти України 

здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступеневою освітою), 

згідно з відповідними освітньо-професійними програмами або неперервно, 

залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності. 

Повна вища освіта завершується освітньо-кваліфікаційним рівнем  

бакалавр. Логічним підсумком підготовки фахівця є захист курсової роботи. 

Курсова робота – це самостійна науково-дослідницька робота, Її мета 

– систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань 

випускника зі спеціальності. А саме: 

- застосування студентом набутих знань за фахом навчання на 

практиці при розв'язанні конкретних, наукових, технічних, виробничих і 

педагогічних, а також освітніх і культурних завдань; 

- розвиток в студента навичок самостійної роботи й оволодіння ним 

методикою дослідження й експериментування; 

- з'ясування рівня підготовленості студентів до творчої роботи в 

умовах перебудови вищої системи освіти. 

Основне завдання автора курсової роботи – продемонструвати рівень 

своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і 

вирішувати конкретні науково-практичні завдання. 

Ця  праця наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід та 

результати розробки вибраної теми. 

При оцінці кваліфікаційної роботи виходять з того, що студент повинен 

уміти: 

- формулювати мету і завдання дослідження; 

- складати план дослідження; 

- вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій; 

- використовувати сучасні методи наукового дослідження, 

модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань 

конкретного дослідження; 

- обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі 

відомих літературних джерел; 

оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог, у 

вигляд звітів, рефератів, статей. 

Виконання курсової роботи вимагає від студента закладу вищої освіти 

тільки гарної підготовки в галузі обраної спеціальності, але й оволодіння 

методикою дослідження, тобто навичками і прийомами наукової праці, 



виробленими в процесі розвитку науки.  

 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Умовно виконання курсової роботи можна представити у вигляді п’яти 

взаємопов’язаних етапів. 

Вибір теми – це перший і дуже відповідальний момент наукової 

роботи. Від правильного вибору теми багато в чому залежить успіх її 

виконання. Тому студент повинен добре подумати над вибором теми 

курсової роботи. Необхідно враховувати наукову і практичну актуальність 

теми, наявність необхідної літератури, матеріалів для виконання, необхідних 

умінь та навичок роботи у даній техніці образотворчого мистецтва, 

можливість впровадити цей напрямок дослідження у школу а, відповідність 

теми інтересам і можливостям автора. 

Тематика курсової робіт розробляється випускаючою кафедрою. 

Студенти самостійно вибирають із списку, що є на кафедрі, ту чи іншу тему. 

Але вони і самі можуть запропонувати тему роботи, виходячи з її 

актуальності, відповідності фахові, зі своїх наукових та практичних інтересів 

та сучасного стану розвитку мистецтвознавства, визначальних для обраної 

проблеми. 

 

Перший етап включає обґрунтування теми, мети та завдань, вибір 

об'єкта, предмета дослідження. 

Педагогічна мета –   результат передбачення, заснованого на 

зіставленні педагогічного ідеалу і потенційних резервів перетворення 

реальних процесів і явищ педагогічної дійсності. Отже, мета – це 

обґрунтоване твердження про загальні кінцеві або проміжні результати 

пошуку.Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання 

позитивний ефект, який формулюється двоступеневе: перша частина – у 

вигляді суспільної корисності; друга – у вигляді конкретної користі, 

віднесеної до основного предмета дослідження. 

Уже на початку дослідження дуже важливо якомога конкретніше 

уявити собі загальний результат дослідження, його мету і здійснити процес 

цілепокладання (спрогнозувати мету). 

Важливим і необхідним етапом дослідження є конкретизація загальної 

мети у системі дослідницьких завдань. 

При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати 

на те, що між ними і темою  курсової роботи є системні логічні зв'язки. 

Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і 

практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації. 

Таким чином об’єкт– це процес або явище, що породжують проблемну 

ситуацію. 

Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які 

підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, 

визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет 

дослідження є вужчим, ніж об'єкт. Предмет – це те , що міститься в межах 



об’єкту. 

Визначаючи об'єкт, треба знайти відповідь на запитання: що 

розглядається? Разом з тим предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення 

про зміст розгляду об'єкта дослідження, про те, які нові відношення, 

властивості, аспекти і функції об'єкта розкриваються. Іншими словами, 

об'єктом виступає те, що досліджується. А предметом – те, що в цьому 

об'єкті має наукове пояснення. 

Правильне, науково обґрунтоване визначення об'єкта дослідження – це 

не формальна, а суттєва, змістова наукова акція, зорієнтована на виявлення 

місця і значення предмета Треба знати, що об'єкт дослідження – це частина 

об'єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної і 

теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб'єкта). Предмет 

дослідження є таким його елементом, який включає сукупність властивостей 

і відношень об'єкта, опосередкованих людиною (суб'єктом) у процесі 

дослідження з певною метою в конкретних умовах. 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та 

його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована увага 

випускника, оскільки предмет дослідження часто визначає тему 

кваліфікаційної роботи, яка вказується на титульному листі як її назва. 

Визначення теми, об'єкта і мети дослідження складає по своїй суті 

єдиний нерозривний процес. Щоб правильно їх визначити слід врахувати 

логічні зв'язки між об'єктом, предметом, темою і метою дослідження. 

 

Другий етап дозволяє визначити завдання дослідження на основі 

проведеного літературного огляду стану проблеми, яка вивчається під кутом 

зору його мети. 

Для проведення літературного огляду з теми дослідження доцільно 

насамперед скласти план і продумати йога структуру. План повинен 

відтворювати основний зміст огляду, а структура – форму його втілення. 

Завдання дослідження можуть включати в себе наступні елементи:  

- вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної 

проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності мистецтвознавчих та 

педагогічних понять, явищ, процесів, подальше вдосконалення їх визначення, 

розробка ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів та 

умов застосування тощо); 

- всебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики 

труднощів, їх причин, типових особливостей використання. Таке вивчення 

дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані в спеціальній літературі, 

періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у 

процесі спеціального дослідження теми й навчально-виховного процесу; 

- обґрунтування необхідної системи заходів для вирішення даної 

проблеми (це обґрунтування, з одного боку, спирається на теоретичні дані, 

отримані автором у процесі вирішення першого завдання свого дослідження, 

а, з другого, – на матеріали аналізу навчально-виховного процесу, тобто на 



дані вирішення другого завдання дослідження. Обґрунтування системи 

заходів практично співпадає з конкретизацією гіпотези дослідження); 

- експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо 

відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально 

можливих у відповідних умовах результатів вирішення даної проблеми при 

певних затратах часу і зусиль (як що є така необхідність); 

- розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо 

використання результатів дослідження в навчально-виховному процесі 

загальноосвітніх та нових типів шкіл, вищих навчальних закладів різних 

рівнів акредитації. 

Звичайно, коло завдань дослідження залежить від можливостей самого 

дослідника, рівня його фахової підготовки і попереднього досвіду наукової 

роботи, наявності часу та матеріально-технічного забезпечення. 

 Третій  етап включає розробку програми виконання курсової  роботи, 

методики дослідження та його проведення. 

Програма являє собою план, в якому зазначені послідовність і зміст 

етапів теоретичного чи експериментального дослідження. 

Методика містить опис методів, систему прийомів, які будуть 

використані для дослідження. Вона відповідає на запитання: як, яким 

способом проводити дослідження? 

Правильно вибрана методика є запорукою успішного виконання 

курсового дослідження, непродумана – призводить до помилок, внаслідок 

яких нагромаджується багато безсистемне зібраного матеріалу, що не дає 

можливості зробити ніяких висновків. 

Для вирішення конкретних завдань дослідження використовуються 

відповідні методи, які класифікуються за різними ознаками. За 

призначенням розрізняють в одному випадку методи збору фактичного 

матеріалу, його теоретичної інтерпретації, спрямованого перетворення. В 

іншому випадку виділяють методи діагностики, пояснення, прогнозування, 

корекції, статистичної обробки матеріалу і т. ін. За рівнем проникнення в 

сутність вирізняють групу методів емпіричного дослідження, заснованого на 

досвіді, практиці, експерименті, методи обробки матеріалів і методи 

теоретичного дослідження, пов'язані з абстрагуванням від чуттєвої 

реальності, побудовою моделей, проникненням у сутність досліджуваного. 

Щоб вибрати той чи інший метод, і тим більше для того, щоби 

визначити групу методів, які дають можливість провести пошукову 

дослідницьку роботу, необхідно детальніше познайомитися з кожним ізних, 

виявити типові дослідницькі процедури (комплексні методики). 

Наведемо найбільш вживані, апробовані й результативні методи, їх 

групи. 

Методи вивчення філософської, фольклористичної, мистецтвознавчої, 

психологічної, педагогічної та методичної літератури; аналіз, порівняння та 

узагальнення вітчизняного й світового досвіду використання образотворчих 

технік, технік підготовки майбутніх учителів до здійснення естетичного 

виховання, спостереження за навчально-виховним процесом у школі; 



анкетування, інтерв'ювання й тестування студентів та вчителів; 

констатувальний і формувальний експерименти(згідно завдань дослідження 

та, якщо визначена гіпотеза дослідження); статистичні методи обробки 

експериментальних даних. 

Або методи дослідження: науково-історичний, історико-діалогічний, 

проблемний і логічний аналіз, теоретичний аналіз філософської, історичної, 

мистецтвознавчої, педагогічної літератури, дослідження архівних джерел; 

систематизація та класифікація виявлених мистецтвознавчих категорій, 

педагогічних фактів та явищ, хронологічний, системно-структурний і 

ретроспективний методи; порівняння, зіставлення, теоретичне узагальнення, 

вироблення висновків, метод ситуаційного аналізу в рамках історичного 

контексту. 

Іноді методи дослідження групують у такий спосіб: 

- теоретичні: ретроспективний і системно-структурний аналіз, 

порівняння, узагальнення, класифікація, систематизація, моделювання, 

аналітико-синтетичний розгляд творів мистецтва (з'ясовувався стан 

досліджуваної проблеми в науковій літературі, здійснювався пошук нових 

закономірностей удосконалення процесу формування певних рис школярів 

засобами образотворчого мистецтва); 

- експериментальні: констатувальний, формувальний і контрольний 

експерименти (перевірялись, обґрунтовувались теоретичні прогнози, 

з'ясовувався стан проблеми у практичній діяльності початкової школи); 

- емпіричні:, анкетування, бесіда, інтерв'ю, спостереження, гра, колізія 

(досліджувався реальний досвід організації процесу формування рис 

особистості  школярів засобами навчання образотворчому мистецтву); 

- математичні: реєстрація, ранжирування, екстраполяція, 

(опрацьовувались отримані експериментальні дані, встановлювались 

кількісні залежності між явищами дослідження). 

Або: 

- теоретичні: аналіз мистецтвознавчої, психолого-педагогічної 

літератури, осмислення новаторського і передового досвіду з досліджуваної 

проблеми; аналіз та узагальнення одержаної інформації, експериментальних 

даних; класифікація, індукція, дедукція, побудова аналогій, моделювання, 

порівняння. 

- емпіричні: методи діагностики та масового збору інформації 

(тестування за методами Роршаха, Е.Торренса. адаптовані відповідно до 

завдань нашого дослідження; анкетування, бесіди); спостереження, 

моделювання; 

- експериментальні методи (діагностичний, констатувальний, 

формувальний експерименти); праксиметричні методи (аналіз продуктів 

діяльності учнів);  

- методи математичної обробки результатів, чисельні методи із 

застосуванням комп’ютера. 

Зрозуміло, що наведені вище методи є лише прикладом, а для кожного 

дослідження вони будуть своїми, специфічними, такими, що найбільш повно 



реалізовують поставлену мету та завдання. 

Сформульовані вище дефініції: мета, завдання, об’єкт, предмет, 

гіпотеза й методи дають можливість написати «Вступ» кваліфікаційної 

роботи.  

Однак зауважимо, що у Вступі є також опис практичної значущості 

теми дослідження, інформація про апробацію та базу дослідження, які 

можуть бути зазначені вже на останніх етапах роботи – матеріальному 

втіленні кваліфікації роботи. 

Накопичені у процесі чотирьох етапів дані, що мають пряме або 

опосередковане відношення до теми наукової роботи, прийнято вважати 

основою наукового дослідження.Узагальнені результати опрацювання 

мистецтвознавчої літератури знаходять своє місце у змісті І розділу. 

Рівень достовірності основних результатів і висновків наукового 

дослідження підвищується, якщо вони базуються на експериментальних 

даних. 

Четвертий етап включає обробку та аналіз літературних джерел,  

результатів педагогічного експерименту, яке проводилося згідно з 

розробленою програмою і методикою, а також формулювання висновків і 

рекомендацій з цього аспекту дослідження. 

Залежно від теми, змісту, масштабів, умов, мети і інших характеристик 

конкретного педагогічного дослідження техніка, прийоми і напрями обробки 

отриманих даних можуть бути різними. 

Результатом цього етапу дослідження є написання ІІ розділу й 

коротких висновків до нього, а узагальнення всієї кваліфікаційної роботи 

знаходить відображення у ВИСНОВКАХ. 

На останньому етапі  курсової робота оформлюється, рецензується, 

остаточно готується до захисту. 

Можна розглянути хід виконання курсової роботи у такій 

послідовності: 

1. Вибір теми, ознайомлення з нею, її обґрунтування.  

2. Виявлення та відбір літератури з теми. 

3. З’ясування визначення мети й завдань дослідження та об’єкта, 

предмета. 

4. Вивчення та конспектування літератури з теми дослідження. 

5. Складання попереднього плану роботи, узгодження його з 

керівником. 

6. Викладення тексту згідно зі структурою роботи. 

7. Проведення формувального експерименту, підведення його 

підсумків. 

8. Формулювання висновків та рекомендацій  

9. Написання вступу та огляду літератури з теми дослідження. 

10. Оформлення списку використаних джерел та додатків. 

 

 

 



СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 Курсова  робота складається із вступу, кількох розділі (які, звичайно, 

діляться на підрозділи), коротких та загальних висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Обсяг роботи складає 25-35 сторінок 

друкованого тексту, не враховуючи списку літератури й додатків. 

У вступі дається обґрунтування вибору теми, розкривається її наукове 

значення і актуальність, висвітлюється історія її вивчення, відзначаються 

суперечливі і невирішені питання теми, визначаються: мета, завдання. об'єкт, 

предмет, методи дослідження, гіпотеза, практичне значення роботи, база 

дослідження, структура роботи, апробація окремих положень. 

Основна частина курсової роботи складається з двох розділів, які, в 

свою чергу, поділяються на підрозділи. Кожний розділ повинен висвітлювати 

самостійне питання визначеної проблеми, підрозділ (параграф) – окрему її 

частину. Кожний параграф повинен закінчуватись висновками. 

При написанні основних розділів потрібно звернути увагу на 

збереження логічного зв'язку між ними і послідовність переходу від однієї 

частини до іншої. 

Кожен розділ повинен мати свої короткі висновки, які узагальнюють 

результати дослідження, отримані автором під час розробки окреслених у 

ньому проблем. 

У висновках стисло викладаються результати дослідження, 

рекомендації і пропозиції щодо їх практичного використання. 

Завершують роботу список використаної літератури (або джерел) і, 

досить часто, додатки. 

Специфікою курсової робіт для студентів спеціальності технологічна 

освіта та  професійна освіта факультету  ДТО є те, що результатом роботи 

має бути як узагальнення матеріалів дослідження у вигляді рукопису. 

Таким чином робота складається з двох розділів: 

І розділ є теоретичним узагальненням, систематизацією наукових і 

практичних підходів в обраній студентом галузі  педагогіки за темою роботи. 

ІІ розділ курсової роботи є педагогічним втіленням теми. Деякою 

мірою він є самостійним, окремим дослідженням з точки зору застосованих 

методів, побудови методику проведення уроків/занять. У цьому розділі 

розроблена у попередніх  розділах курсової роботи тема запроваджується у 

практику роботи школи, позашкільного освітнього закладу. Причому в 

контексті розвитку та виховання учнів (гуртківців, школярі, учнів) в 

формування умінь, розвиток естетичних смаків, виховання національної 

свідомості тощо. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наприклад тема курсової роботи : «Використання ігрового навчання як 

засобу розвитку творчих здібностей учнів». 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП  

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОГО НАВЧАННЯ. 

1.1. Визначення змісту поняття  «творчі здібності» в психолого-педагогічній 

літературі 

1.2. Можливості ігрового навчання як засобу розвитку творчих здібностей  

учнів. 

Висновки до першого розділу  

РОЗДІЛ П. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ. 

2.1. Впровадження активних форм навчання у шкільну практику 

2.2. Методика уроків по впровадженню ігрових технологій у шкільній практиці 

2.3. Ефективність  методичної  роботи 

Висновки до другого розділу 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТОК А  

 

Наприклад, курсова робота на тему: «Самостійна робота як засіб 

розвитку пізнавальної активності школярів» 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП  

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОЬОТИ 

УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. 

1.1 Активність і самостійність школяра в навчальній роботі як наукова 

проблема 

1.2 Педагогічні умови використання самостійної роботи учнів у навчальному 

процесі 

Висновки до першого розділу 

РОЗДІЛ ІІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ 

2.1 Підвищення ефективності самостійної роботи на різних етапах навчання 

школярів в практиці роботишколи 

2.2 Організація та підсумки розроблених завдань зі самостійної роботи на 

уроках технології.  

Висновки до розділу ІІ 



ВИСНОВОК  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

ДОДАТОК А  

ДОДАТОК Б 

Структурування курсової роботи має відповідати логіці й методології 

наукового дослідження. Дещо було пояснено у попередніх параграфах даних 

рекомендацій, але практика керівництва курсовими роботами показує, що 

саме доведення зібраного студентом матеріалу до рівня наукового 

узагальнення є найскладнішим етапом роботи. 

У розділі 2 курсової роботи охоплює не тільки безпосереднє 

анкетування чи тестування учнів, а ще й спостереження за ходом уроку чи 

заняттям гуртка, вивчення методичної літератури – посібників, підручників, 

навчальних програм та методичних листів й наказів, опитування учнів, 

розв’язання ними завдань-ситуацій тощо. Як бачимо творчість студента у 

виборі методів дослідження не обмежується й навіть методика 

експериментальної роботи може викликати інтерес у науковців і практиків, 

тому її доцільно описати у тексті або додатках. 

Спираючись на вироблені ознаки рівнів сформованості досліджуваних 

якостей виконавець курсової  роботи із застосуванням описаних ним методів 

визначає ці наявні рівні сформованості в учнів контрольних та 

експериментальних груп. Доцільно поміщати результати цього етапу роботи 

у зведені таблиці та якісно описувати їх, щоб було зрозуміло як досліднику 

так і читачеві чому саме отримані такі результати. 

Робота з літературними джерелами та їх бібліографічний опис 

Приступаючи до складання бібліографії з теми наукової роботи студент 

використовує наявні в бібліотеках систематичні каталоги, в яких назви 

творів розташовані за галузями знань; алфавітні каталоги в яких картонки 

на книжки розташовані в алфавітному порядку прізвищ авторів; предметні 

каталоги, що містять назви творів з конкретних проблем і спеціальностей; а 

також різноманітні бібліографічні довідникові видання (покажчики з 

окремих тем і розділів), виноски і посилання в підручниках, монографіях, 

енциклопедичних словниках та ін. Для підбору періодичної літератури слід 

звернутися до покажчиків статей, опублікованих протягом календарного 

року і розміщених у кінці останнього номера журналу за кожен рік видання. 

Важливим джерелом інформації є система Інтернет, яка дає можливість 

широко використовувати найновішу літературу з обраної проблеми, що 

знаходиться в бібліотеках, освітніх закладах і наукових установах різних 

країн світу. 

Існують загальноприйняті правила при описі використаної літератури, 

яких слід обов'язково дотримуватися. 

Дистанційні послуги бібліотеки КДПУ 

  

 Виконання віртуальних бібліографічних довідок biblio_inf@kdpu.edu.ua; 

 електронна доставка документів, зокрема електронних версій передплаченої 

періодики bibliomba@kdpu.edu.ua; 

https://kdpu.edu.ua/press-centre/media-resursy/oholoshennia/10806-dystantsiini-posluhy-biblioteky.html
https://kdpu.edu.ua/biblioteka/posluhy/virtualna-bibliohrafichna-dovidka.html
mailto:biblio_inf@kdpu.edu.ua
https://kdpu.edu.ua/biblioteka/posluhy/elektronna-dostavka-dokumentiv.html
https://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain/anonsy-i-oholoshennia/10156-elektronni-versiyi-zhurnaliv-2.html
https://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain/anonsy-i-oholoshennia/10156-elektronni-versiyi-zhurnaliv-2.html
mailto:bibliomba@kdpu.edu.ua


 Редагування списків використаної літератури  biblio_inf@kdpu.edu.ua або 

 booksnod@kdpu.edu.ua; 

 розміщення в репозитарії КДПУ наукових статей, монографій, підручників 

 libnmvkdpu@gmail.com. 

Запрошуємо скористатися електронними ресурсами: 

 електронний каталог; 

 електронні версії періодичних видань; 

 добірка покликань для науковців і аспірантів; 

 покликання на корисні інтернет-ресурси; 

 наукові видання КДПУ 

Список літератури в курсовій роботі свідчить про обсяг використання 

автором джерел, про рівень вивчення стану досліджуваної проблеми і 

навичок роботи з науковою літературою. Якщо в роботі використовуються 

цитати, цифрові дані чи згадуються твори або запозичуються думки з праць 

інших авторів, близьких до оригіналу, то слід обов'язково робити 

бібліографічні посилання на джерела. 

У кваліфікаційній роботі має бути близька 25-30 позицій в списку 

використаних джерел, серед них – праці мистецтвознавців, митців, педагогів, 

психологів й філософів, методичні роботи, посібники, підручники, 

нормативні документи. 

Курсову  роботу оцінюють також за рівнем бібліографічного апарату, 

який є ключем до джерел, використаних автором при написанні. 

Бібліографічний апарат представлено цитуванням, посиланнями і списком 

використаних джерел, які оформляють згідно з ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа». 

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Оформлення курсової роботи а надзвичайно важливим елементом її 

виконання і одним із багатьом факторів, які враховуються комісією при 

оцінюванні під час захисту. Перш за все звертається увага на змістовну 

сторону викладу матеріалу: логічність і послідовність, повноту і 

репрезентативність, тобто, широту використання наукових джерел, загальну 

грамотність та відповідність стандартам і прийнятим правилам, на текст 

роботи, список літератури і додатків, а також на зовнішнє оформлення 

титульного листка. 

Єдиних вимог до зовнішнього оформлення, структури, обсягу, змісту і 

стилю викладу магістерських робіт не існує, проте діючі нормативні 

документи встановлюють загальні принципи щодо оформлення таких робіт. 

Текст основної частини магістерської роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими 

літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці 
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заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, 

їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В 

кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом 

повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. 

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки 

не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Такі структурні частини роботи як зміст, перелік умовних позначень, 

вступ, назви розділів, висновки, список використаних джерел не мають 

порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені 

згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не 

нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або 

«Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», 

після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок 

розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 

наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку 

йде заголовок підрозділу. 

Ілюстрації, а також рисунки, схеми, графіки, діаграми та ін. невеликого 

розміру доцільно розмістити на одному листку і подавати безпосередньо 

після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

Ілюстрації, які є в тексті роботи, мають загальну нумерацію 

(арабськими цифрами) в межах розділу і позначаються словом «Рис.» 

(рисунок), наприклад: «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу), «Рис 

2.3» (третій рисунок другого розділу) і т.д. У тексті, до якого відноситься та 

чи інша ілюстрація, робиться посилання на неї в дужках «(Рис. 2.5)» або без 

них: «Рис. 1.4», а у випадку, коли посилання робиться на ілюстрації, які вже 

згадувались раніше, тоді додають слово «див.» (скорочено - дивись) із 

вказівкою сторінки, на якій була розміщена дана ілюстрація, наприклад: 

«див. рис. 1.2, с.5». Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують 

послідовно під ілюстрацією. Якщо в кваліфікаційній роботі подано одну 

ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 

Кожна ілюстрація повинна мати точну і коротку назву, а в окремих 

випадках – і необхідний пояснювальний текст. 

Звертаємо увагу на те, що під ілюстрації підпадає – схема, рисунок, 

малюнок, креслення, діаграма, які оформлюються за описаними вище 

вимогами, тобто як «Рис.» 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 



додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» (курсив) із зазначенням її 

номера. Номер таблиці повинен складатися з номера Розділу і порядкового 

номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» 

(друга таблиця першого розділу). 

Якщо в кваліфікаційній роботі одна таблиця, її нумерують за 

загальними правилами. 

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінки слово 

«Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують 

номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2». 

У тексті на всі таблиці повинні бути зроблені посилання, причому 

слово «Таблиця» пишеться в тексті повністю, якщо таблиця одна, і 

скорочено, якщо вона розміщена під певним, номером, наприклад: «у табл. 

1.4». 

 

Спочатку розглянемо оформлення цитат. 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору 

наводять цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований 

текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, 

закладений автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

• текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням 

особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані 

іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали 

загальну полеміку. У цих випадках використовується також вираз «так 

званий»; 

• цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при 

цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається 

трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, 

всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв 

розділовий знак, то він не зберігається; 

• кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 

• при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним 

у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його висновків і 

давати відповідні посилання на джерело; 

• цитування не повинне бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те, і те 

знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження 

компілятивності праці, а недостатнє – знижує наукову цінність викладеного 

матеріалу; 

• якщо необхідно виявити ставлення автора кваліфікаційної роботи до 



окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках 

ставлять знак оклику або знак питання; 

Коли використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел, які мають велику кількість сторінок, тоді в посиланні 

необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул 

джерела, на яке дано посилання в роботі. Наприклад «В.О. Сухомлинський з 

цього приводу зазначав …» [35, с. 41-42]. 

Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей 

про цитовану працю, розглядуваний або згадуваний у тексті роботи інший 

документ (його частини або групи документів), необхідний для їх загальної 

характеристики, ідентифікації і пошуку.  

При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, 

матеріали з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких 

розробляються її проблеми, завдання, питання. Такі посилання дають змогу 

відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування 

документа, надають необхідну інформацію щодо нього, допомагають 

з'ясувати його зміст, обсяг, інші вихідні дані. Посилатися слід на останні 

видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому 

разі, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання, 

або коли студент хоче показати еволюцію в поглядах автора. 

Посилання в тексті дослідження на джерела слід позначити порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, «... у працях [1-6]...». 

Обов'язково в основному тексті або у заключних абзацах розділів 

давати посилання на особисті наукові праці студента, якщо вони є. 

Робота повинна бути написана в логічній послідовності, грамотно, 

літературною мовою. Не варто вживати тільки складні синтаксичні 

конструкції, а також надмірно короткі, лаконічні фрази, слабо зв'язані між 

собою логічно, з наявним подвійним тлумаченням і т.ін. 

У кваліфікаційній роботі не рекомендується вживати слова і вирази-

штампи типу «на всі сто відсотків», «на даний момент» і т.ін.; слід уникати 

частих повторень слів чи словосполучень. Разом з тим необхідно прагнути 

дотримуватись прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і 

символів. У тексті допускаються загальноприйняті скорочення (с. - сторінка, 

ст. - стаття, і т.ін. - і таке інше, і т.д. - і так далі, та ін. - та інші). 

Процедура захисту включає: 

- доповідь студента-випускника про зміст роботи; 

- запитання до автора; 

- виступ рецензента; 

- відповіді студента на запитання осіб, присутніх на захисті; 

- оголошення рішення комісії про оцінку роботи.. 

Доповідь може мати довільну форму, але в ній доцільно висвітлити 

такі важливі питання кваліфікаційної роботи: обґрунтування актуальності 

теми дослідження; мета, завдання, об'єкт, предмет, проблема та гіпотеза 

дослідження; що вдалося встановити, виявити, довести; якими методами це 



досягнуто; елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних 

рекомендаціях; з якими труднощами довелось зіткнутися в процесі 

дослідження, які положення, гіпотези не знайшли підтвердження. 

Доповідь не повинна перевищувати за часом 5-8 хвилин. У ній повинні 

міститися також відповіді на основні зауваження наукового керівника та 

рецензента. 

 Курсова робота є важливою формою самостійної освітньої діяльності 

студента, в процесі виконання якої він набуває знань, умінь і навичок 

проведення наукових досліджень. 

Результати захисту кваліфікаційної роботи визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно». 

Студент, який виконав курсову  роботу відповідно до вимог освітньо-

професійної програми підготовки, отримує оцінку «відмінно». 

Студент, який виконав  курсову роботу відповідно до вимог освітньо-

професійної програми, але у роботі є незначні недоліки (деякі формулювання 

потребують уточнення, редакційної обробки), отримує оцінку «добре». 

Студент, який виконав  курсову  роботу відповідно до вимог освітньо-

професійної програми, але у роботі є значні недоліки (не чітко 

сформульовані мета і завдання дослідження; при описі методів та організації 

дослідження відсутня аргументована характеристика застосованих у роботі 

методів; недостатньо розкриті організація дослідження; його етапи, 

тривалість їх, місце проведення дослідження, кількість обстежуваних, їх 

характеристика тощо), отримує оцінку "задовільно". 

Студент, який зробив  курсову  роботу, що не відповідає вимогам 

освітньо-професійної програми, отримує оцінку "незадовільно". 
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Тематика курсових робіт 

1. Моніторинг якості навчання як засіб підвищення пізнавального 

інтересу учнів 

2. Міжпредметні зв’язки як основа формування наукового 

світогляду. 

3. Формування інтелектуальних умінь учнів на уроках трудового 

навчання 

4. Використання проблемних завдань як засіб підвищення 

успішності учнів на уроках технологій 

5. Міжпредметні зв’язки як засіб розвитку емоційно-вольової сфери 

особистості сучасного школяра. 

6. Діагностика та прогнозування в сучасному   навчальному  

процесі. 

7. Формування дизайнерських здібностей учнів 

8. Педагогічні основи взаємодії вчителя з учнями в навчально-

виховному процесі. 

9. Впровадження  особистісно орієнтованого навчання на уроках 

праці засобами ігрових ситуацій 

10. Психолого-педагогічні особливості комп’ютеризації навчання. 

11. Формування творчих здібностей учнів старших класів засобами 

проектної діяльності 

12. Особливості педагогічного спілкування в системі „вчитель-

учень”. 

13. Самостійна робота учнів як засіб розвитку пізнавальної 

активності школярів. 

14. Використання нових педагогічних технологій в практиці сучасної 

школи. 

15. Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на ефективність 

навчальної діяльності учнів. 

16. Використання інтегративних курсів в практиці сучасної школи. 

17. Використання активних та інтерактивних методів навчання на 

уроках технологій засобами національного виховання 

18. Модульно-рейтингова система контролю знань учнів в  

навчальному процесі сучасної школи. 

19. Проблеми обдарованої особистості в практиці роботи сучасної 

школи (на прикладі ліцеїв, гімназій). 

20. Порівняльна характеристика класно-урочної та індивідуальної 

системи навчання. 



21. Педагогічні умови розвитку інтелектуальних вмінь на уроках 

технології 

22. Проблеми та перспективи діалогічного навчання 

23. Вимоги до особистості вчителя в умовах високотехнологічного 

суспільства. 

24. Навчальний процес: співпраця педагога та учнів. 

25. Практико-орієнтовна діагностика навчання: проблеми та 

перспективи. 

26. Допрофесійна підготовка учнівської молоді в контексті реалізації 

цільової комплексної програми „Вчитель”. 

27. Індивідуалізація процесу навчання з позиції гуманістичної 

парадигми освіти. 

28. Педагогічний менеджмент в системі професійної підготовки 

вчителів. 

29. Нетрадиційні форми та методи навчання в поліпшенні навчальної 

діяльності. 

30. Провідні моделі підготовки вчителів у країнах Західної Європи. 

31. Інноваційні підходи в практиці альтернативних навчальних 

закладів. 

32. Формування пізнавальної активності дітей з різними здібностями 

та педагогічна майстерність вчителя. 

33. Використання  диференційованого  навчання  на уроках технолог 

34.  Вплив  уроків обслуговуючої праці на 

формуваннятворчихздібностейучнів. 

35. . Використанняпроблемнихситуації на уроках  технології як 

умовапідвищенняякостізнаньучнів 

36.  Особистісно-діяльнісний підхід як засіб підвищення пізнавальної 

активності учнів на уроках праці. 

37. Особистісно орієнтоване навчання проблеми та перспективи при 

вивчені дисципліни „Теїнологія”. 

38.  Сучасний урок праці 

39.  Концептуальні положення технології групового навчання 

школярів. 

40. .Зміст технології групового навчання учнів. 

41. .Концептуальні засади технології формування творчої 

особистості 

42. Особливості змісту технології формування творчої особистості. 

43. .Нові інформаційні технології навчання.  

44. Використання нових інформаційних технологій навчання. 

45. Концептуальні основи технології колективного творчого 

виховання   

46. Професійна орієнтація   на    уроках технології як засіб розвитку  

художньо - творчої діяльності учнів 

47. Концептуальна модель індивідуальності вчителя технології.  

48. Індивідуальність вчителя та педагогічні технології. 



49. Проектні технологія. Як складова творчого розвитку особистості 

старшокласника. 

50. . Особливості змісту проектної технології. 

51.  Педагогічна творчість та педагогічний досвід: теорія, практика, 

технологія. Технологія саморозвитку вчителя.    

52. Використання ігрових форм навчання на уроках праці 


