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ВСТУП

Наукові дослідження є обов’язковою складовою освітньої 
програми підготовки здобувача вищої освіти. Ці дослідження 
реалізують компетентнісний підхід до організації вищої осві-
ти, мають індивідуалізований характер, враховують професій-
ну спрямованість та пізнавально-наукові інтереси здобувачів 
вищої освіти. Відтак, підготовка курсових робіт виступає важ-
ливою формою самостійної роботи здобувачів, що відображає 
результати їхньої науково-дослідницької роботи та формує 
у них інтегральну компетентність, пов’язану зі здатністю 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері дошкільної 
освіти.

При виконанні курсових робіт у здобувачів формуються:
– загальні компетентності, що виражаються у здатнос-

тях застосовувати набуті знання при організації теоре-
тичного та практичного дослідження, критично оціню-
вати теоретичний та практичний матеріал, генерувати 
нові ідеї щодо розвитку проблематики дослідження;

– спеціальні компетентності, що виражаються у здат-
ностях оперувати категоріально-понятійним апаратом, 
розуміти природу виникнення, формулювати аргумен-
товані висновки та рекомендації, дотримуватись норм 
професійної етики.

У результаті виконання курсових робіт здобувач вищої 
освіти набуває умінь:

– обґрунтовувати актуальність і новизну курсової робо-
ти;

– визначати об’єкт і предмет курсової роботи;
– формулювати цілі, гіпотезу і задачі курсової роботи;
– здійснювати пошук інформації та аналіз літературних 

джерел;
– планувати дослідження;
– підбирати методики;
– дотримуватися процедури дослідження;
– здійснювати кількісну та якісну обробку даних дослі-

дження;
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– інтерпретувати отримані результати дослідження;
– робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень;
– правильно оформлювати наукову роботу.
Курсова робота виконується на другому та четвертому кур-

сах: на другому курсі вона систематизує знання та наукові здо-
бутки здобувача вищої освіти у галузі загальної педагогіки, на 
четвертому – у галузі методики викладання (за вибором здо-
бувача). 

Мета курсової роботи полягає у: оволодіння здобувачами 
вищої освіти навичками та досвідом виконання наукового до-
слідження, розвиток здатності здійснення виконання творчої 
самостійної роботи, оволодіння загальними і спеціальними ме-
тодами сучасних наукових досліджень, поглиблене вивчення 
будь-якого питання навчальної дисципліни. Курсова робота го-
тується здобувачем вищої освіти самостійно, під керівництвом 
викладача.

Види науково-практичних дослідницьких робіт здобувачів 
вищої освіти:

• роботи реферативного характеру – послідовно викла-
даються результати дослідження за обраною темою; 
дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти з мак-
симальним ступенем репродуктивності. Мета такої ро-
боти – систематизація вивченого матеріалу з теми. За 
умови правильного вибору теми вона може набути біль-
ше дослідницьких, пошукових рис, а менше навчальних 
характеристик. Творчий характер роботі надає само-
стійний підхід до аналізу психолого-педагогічних до-
сліджень, зіставлення різних точок зору на проблему, 
оцінні судження з основних теоретичних положень, а 
не описовий виклад результатів дослідження на дану 
тему. Наприклад: «Основні підходи до використання 
наочності у сучасному закладі дошкільної освіти» та ін.;

• роботи узагальнюючого характеру – завдання ставить-
ся таким чином, щоб у результаті використання осно-
вних загальнонаукових методів здобувачем вищої осві-
ти було здійснене порівняння кількох точок зору, що 
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стосуються проблеми дослідження, з метою визначення 
закономірності, зв’язку, керівних ідей.

• робота порівняльного типу – вимагає співставлення 
тих чи інших фактів, думок, результатів, концепцій. Для 
порівняння пропонуються дві-три точки зору на певне 
питання, які здобувач вищої освіти повинен проаналі-
зувати за всіма параметрами на виявлення схожого і 
відмінного. Наприклад: «Дошкільне виховання у краї-
нах Європи»;

• робота що вимагає спеціального збору матеріалу, ар-
хівного пошуку. Пошук матеріалів, у залежності від на-
пряму і теми дослідження, може здійснювати у науковій 
літературі, під час педагогічних практик, у ході спосте-
режень, доповнюватись експериментальними даними. 
Така діяльність може мати дві цілі: перша – збір різно-
манітних фактів і думок, які стануть основою для опису 
певного об’єкта; друга – пошук матеріалів, що спросто-
вують або підтверджують якусь гіпотезу (як допоміж-
ний етап для іншої роботи). Наприклад: «Інноваційний 
розвиток Закладу дошкільної освіти № 12 міста Мико-
лаєва»;

• пошук аргументів для доказу факту (ідеї, положення, 
теорії). Така діяльність часто використовується для 
доказу очевидних, на перший погляд, речей, моделей 
і закономірностей, що існують на практиці, але не ма-
ють класичної доказовості. Така робота вимагає значної 
обізнаності у пропонованій галузі знань, масштабного 
мислення, наукової інституції. Наприклад: «Розвиток 
критичного мислення дошкільників засобами групової 
технології»;

• робота описового характеру – основна мета полягає у 
складанні максимально детальної характеристики яко-
гось об’єкта, явища, постаті. Дослідницький характер 
такої роботи визначається або повною відсутністю опи-
су даного об’єкта, або новою інтерпретацією уже відо-
мого. Наприклад: «Інноваційний характер педагогічної 
діяльності колективу Закладу дошкільної освіти № 12 
міста Миколаєва»;
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• робота власне дослідницького типу. Така діяльність 
повторює всі основні етапи дослідження в науці: від 
визначення проблеми до оприлюднення результатів. 
Вона передбачає проведення експерименту під час про-
ходження здобувачем вищої освіти практики або за міс-
цем роботи. Наприклад: «Використання ігрової техно-
логії під час вивчення основ математики».

Перевага у виборі тематики курсових робіт повинна на-
даватися роботам дослідницького характеру, адже саме вони 
сприяють формуванню власне усієї сукупності дослідницьких 
умінь здобувача вищої освіти, забезпечують проведення ним 
власного експерименту і мають певну наукову значущість. До-
слідження такого типу дозволяють підготуватися до написан-
ня кваліфікаційних робіт, сприяють професійному розвитку і 
зростанню.

Основні етапи написання роботи:
1. Самовизначення наукового інтересу здобувача вищої 

освіти та встановлення контакту з науковим керівни-
ком.

2. Уточнення теми.
3. Добір й аналіз літератури.
4. Відбір й уточнення методик дослідження. Складання 

плану дослідження.
5. Проведення дослідження.
6. Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів.
7. Написання письмової роботи.
8. Корекція письмового тексту.
9. Передзахист роботи та усунення зауважень.
10. Захист роботи.
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РОЗДІЛ 1 
ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ

1.1. Загальний опис мети написання  
курсової роботи

 Курсова робота – це самостійна робота дослідницького 
характеру, спрямована на вивчення конкретної проблеми. Кур-
сові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й 
узагальнення знань, одержаних здобувачем вищої освіти при 
вивченні фундаментальних дисциплін – «Загальна педагогіка» 
(для здобувачів вищої освіти 2 курсу) та «Методика викладан-
ня» (за вибором здобувача) (для здобувачів вищої освіти 4 кур-
су). Курсова робота є певним підсумком здобутих здобувачем 
вищої освіти теоретичних знань, практичних умінь і навичок. 
Це – своєрідний творчий екзамен, який дозволяє перевірити 
рівень самостійності мислення автора, його вміння збирати й 

опрацьовувати матеріал, робити уза-
гальнюючі висновки.

Тематика курсових робіт має відпо-
відати завданням навчальної дисциплі-
ни з урахуванням науково-практичних 
інтересів здобувачів вищої освіти. Ма-
теріали курсової роботи можуть бути 
використані для подальшої дослідниць-
кої роботи.

Метою курсової роботи є:
1) стимулювання здобувачів вищої освіти до самостійно-

го наукового пошуку;
2) поглиблення знань здобувачів вищої освіти;
3) розвиток умінь самостійного критичного опрацювання 

наукових джерел;
4) реалізація набутих знань щодо підбору та використан-

ня адекватних темі методів дослідження;
5) розвиток умінь і навичок узагальнювати й описувати 

отримані результати дослідження.
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Вибір теми дослідження. Обрання теми роботи є першим 
і надзвичайно важливим кроком. Обираючи тему, слід врахо-
вувати її актуальність, можливість проведення запланованих 
досліджень у конкретних реальних умовах за час, відведений 
на виконання роботи. Обрання теми визначається насамперед 
тим, чи може автор організувати дослідження: проаналізувати 
літературу з обраної проблеми, підібрати методики, знайти по-
трібну кількість досліджуваних і мотивувати їх [1].

1.2. Структура курсової роботи

Курсова робота має таку структуру:
– Титульний аркуш (див. додаток А)
– Зміст (1 стор.)
– Перелік умовних позначень (за необхідності)
– Вступ (1- 1,5 стор.)
– Основну частину
– Висновки (1-1,5 стор.)
– Список використаних джерел - 25 джерел
– Додатки (кількість сторінок необмежена).
Загальний обсяг курсової роботи – 25 стор. комп’ютерного 

тексту. Шрифт – Times New Roman,14 пт. Стиль – «Звичайний»; 
інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по 
ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, 
нижнє – 20 мм.
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1.3. Детальна характеристика вступу до курсової 
роботи

 ВСТУП курсової роботи повинен містити у чіткій послі-
довності такі компоненти:

• Актуальність – розкриття причин важливості дослі-
дження обраної теми саме сьогодні, а також яке суспіль-
не значення має дослідження обраної теми. Обсяг акту-
альності у змісті курсової роботи має сягати 1/3 обсягу 
сторінки.

Наприклад:
Тема: «Лінгвістична казка як засіб формування граматич-

ної компетенції дітей середнього дошкільного віку».
Актуальність. В сучасних умовах функціонування і розви-

тку системи народної освіти як ніколи гостро стоїть завдання 
підвищення ефективності навчання і виховання підростаючого 
покоління. Це передбачає вдосконалення всіх ланок системи на-
родної освіти, поліпшення якості професійної підготовки педа-
гогів.

В ряду завдань, що стоять перед дошкільною установою, 
важливе місце займає успішне навчання   правильної, добре роз-
виненої мови.

Гарна мова – найважливіша умова всебічного повноцінного 
розвитку дітей. Чим багатше і правильніше мова дитини, тим 
легше їй висловлювати свої думки, тим ширше їх можливості 
в пізнанні навколишньої дійсності, набагато змістовніші і по-
вноцінні стосунки з однолітками і дорослими, тим активніше 
здійснюється їх психічний розвиток. Тому так важливо піклува-
тися про своєчасне формування мовлення дітей, про її чистоту 
і правильність, попереджаючи і виправляючи різні порушення, 
якими вважаються будь-які відхилення від загальноприйнятих 
норм даної мови.

Тому дане питання є актуальним й зараз та потребує де-
тального вивчення.

Об’єкт, предмет
Об’єкт та предмет дослідження співвідносяться між собою 

як загальне та часткове. 
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Об’єкт дослідження – відносини, процес чи явище, що по-
роджують проблему, проблемну ситуацію й обираються для ви-
вчення. У загальному вимірі, об’єкт – це відповідь на запитання: 
«Що досліджується?».

Предмет міститься у межах об’єкта; це – певна частина чи 
аспект об’єкта, що безпосередньо досліджується.

Наприклад, для 2 курсу:
Тема: «Стилі керівництва – основа комунікації керівництва 

закладу освіти з педагогічним колективом»
Об’єкт – управлінська діяльність керівника закладу освіти.
Предмет – стилі керівництва як система комунікації керів-

ника закладу освіти з педагогічним колективом.
Для 4 курсу:
Тема: «Лінгвістична казка як засіб формування граматич-

ної компетенції дітей середнього дошкільного віку»
Об’єкт – формування граматичної компетенції дітей серед-

нього дошкільного віку.
Предмет – особливості формування граматичної компе-

тенції дітей середнього дошкільного віку за допомогою лінгвіс-
тичної казки.

• Гіпотеза та вимоги до її формулювання
Гіпотеза дослідження – логічно обґрунтоване припущен-

ня дослідника про наявність, відсутність чи зв’язок між явища-
ми, про характер цього зв’язку, закономірності, динаміку явища. 
Результати досліджень можуть підтверджувати сформульо-
вану гіпотезу, підтверджувати її частково або спростовувати 
висунуте припущення. Те, що висунута гіпотеза (або гіпотези) 
не підтвердилися результатами дослідження, не вважається 
помилкою курсової роботи! [1].

Наприклад: 
Гіпотеза – формування граматичної компетенції дітей се-

реднього дошкільного віку є дуже важливим, і має вплив на все по-
дальше життя особистості. А за допомогою лінгвістичної казки 
цей процес можна полегшити, покращити та пришвидшити.

Мета дослідження
Мета курсової роботи – це очікуваний результат вашої 

роботи, що дозволяє вирішити проблему, поставлену в курсовій 
роботі.
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Наприклад:
Для здобувачів вищої освіти 2 курсу з теми «Стилі керівни-

цтва – основа комунікації керівництва закладу освіти з педаго-
гічним колективом»

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні 
особливостей застосування стилів керівництва як засобу кому-
нікації керівника закладу освіти з педагогічним колективом.

Для здобувачів вищої освіти 4 курсу з теми «Лінгвістична 
казка як засіб формування граматичної компетенції дітей се-
реднього дошкільного віку»

Мета дослідження визначити й описати формування гра-
матичної компетенції в дітей середнього дошкільного віку за 
допомогою лінгвістичної казки.

• Завдання
Це ті конкретні кроки, що визначаються на основі сформу-

льованої мети. Кожному завданню відповідає певний етап ро-
боти, що має бути визначений у змісті курсової. Зокрема у кур-
совій роботі достатньо 2-3 завдань.

Наприклад:
1. Розкрити поняття «граматична компетенція» дитини 

дошкільного віку.
2. Проаналізувати психолого-педагогічні засади формування 

граматично правильного мовлення в дошкільнят.
3. Охарактеризувати особливості оволодівання дітьми гра-

матичною культурою мови.
4. Визначити методи і прийоми розвитку граматичної ком-

петенції дошкільнят.
5. Експериментально дослідити процес формування грама-

тичної компетенції дітей середнього дошкільного вікув процесі 
роботи з лінгвістичною казкою.

• Методи та методики. Приклади формулювань
Методи дослідження – це сукупність прийомів чи операцій 

практичного чи теоретичного направлення, підпорядкованих 
вирішенню конкретної проблеми. 

До групи теоретичних методів належать:
– узагальнення, що виявляється у мисленнєвому 

об’єднанні предметів, явищ у групи за істотними ознаками.
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– порівняння – це встановлення по-
дібності і відмінності між теоріями та 
думками науковців.

– елементи аналізу.
До групи практичних методів у кур-

совій роботі відноситься комплекс екс-
периментальних методів дослідження: 
спостереження, бесіди та методи опи-
тування. Опис власного педагогічного 
досвіду з тематики курсової роботи.

Наприклад:
Для розв’язання визначених завдань 

використовувалися такі методи дослі-
дження: теоретичні: вивчення, аналіз 
та узагальнення наукової і методичної літератури з проблеми 
формування граматичної компетенції дошкільнят; теоретич-
не моделювання процесу формування граматично правильного 
мовлення, діагностичні: аналіз документації з метою виявлен-
ня стану досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент  
(констатувальний і формувальний);  статистичні: кількісний 
і якісний аналіз експериментальних даних.

• Практична значущість
Практична значущість курсової роботи полягає у можли-

востях використання результатів дослідження у практичній ді-
яльності. 

Наприклад: полягає у виявленні специфіки лінгвістичної 
казки як засобу формування граматичної компетенції в дітей 
середнього дошкільного віку. Вони становлять інтерес для 
батьків, вихователів, педагогів, а також можуть бути вико-
ристаними при подальшому вивченні формування граматичної 
компетенції.

• Структура роботи – це ті ключові компоненти, з яких 
складається курсова робота.

Наприклад: курсова робота складається зі вступу, двох роз-
ділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.



16

Н. О. Євдокимова, А. А. Жданова

1.4. Характеристика теоретичного розділу

 У першому (теоретичному) 
розділі подають огляд літератури з 
досліджуваної проблеми. Розділ по-
винен мати назву. Розділ може мати 
підрозділи, які також мають мати 
назви. Дотримуючись принципів 
послідовного та цілісного викладу 
наукових матеріалів, слід стисло і 
лаконічно висвітлити ступінь до-
слідження проблеми у сучасній ві-
тчизняній та зарубіжній літературі, зазначивши ті питання 
чи аспекти проблеми, які необхідно вивчити. Дотримуючись 
принципів наукової етики, необхідно перевірити відповідність 
посилань і цитувань. У процесі написання необхідно стежити 
за коректністю цитувань. У разі прямого цитування, коли до-
слівно наводиться частина тексту певного джерела, цитований 
текст подається у лапках; посилання на джерело зазначають 
відразу після закриття лапок у квадратних дужках, вказавши 
після коми сторінки, на яких міститься цитата [1].

Наприклад: «Уміння правильно і грамотно поєднувати сло-
ва, складати словосполучення, формувати речення в залежнос-
ті від ситуації є найважливішою умовою функціонування мови 
як засобу спілкування. Однак оволодіння лексикою і грамати-
кою мови, що вивчається важливо не тільки для продуктив-
них умінь в усній і письмовій мові, а й для розуміння мови інших 
людей при аудіюванні і читанні. Можна грамотно побудувати 
власне висловлювання, використовуючи досить обмежений на-
бір слів і граматичних конструкцій, але це не гарантує того, що 
інші люди не будуть використовувати більш складні структури 
в своїй промові, що може стати серйозною перешкодою для ро-
зуміння суті висловлювання, не кажучи вже про тонкощі соціо-
лінгвістичного характеру, що виражаються в можливому під-
тексті сказаного» [38, с. 139].

Непряме цитування (одна або декілька думок виклада-
ються власними словами, відображаючи головну інформацію 
близько до цитованого оригінального тексту) супроводжуєть-
ся посиланням на джерело без позначення сторінок [1].
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Наприклад: Мовний розвиток в нормі є успішним, якщо мов-
на діяльність знаходиться в зоні оптимальних труднощів, тоб-
то на межі можливостей дитини, і веде за собою розвиток її  
мовних здібностей ,реалізуючи те, що Л. С. Виготський називав 
зоною потенційного розвитку.  Мовленнєва діяльність, не знахо-
диться в межах цієї зони, набагато меншою мірою веде за собою 
розвиток мовних здібностей. Якщо вона проста, то забезпечує 
лише реалізацію вже наявних здібностей; якщо ж вона надмірно 
складна, то стає нездійсненною і, отже, також не призводить 
до формуванню нових умінь і навичок [30].

1.5. Характеристика практичного розділу  
курсової роботи

 У другому (практичному) розділі описують педагогіч-
ний досвід роботи з даної проблеми, використовуючи матеріа-
ли спостережень, бесід з педагогами, дітьми, батьками. Особли-
во цінним є опис власного педагогічного досвіду.

Наприклад: Аналіз теоретичних положень і одержаних ре-
зультатів експериментальної роботи довів необхідність ураху-
вання індивідуальних гендерних відмінностей у мовленні дітей 
дошкільного віку не тільки під час нестимульованого мовлення 
з метою усунення нелітературних слів, але й на мовленнєвих за-
няттях для активізації вживання різних граматичних катего-
рій. Статистична обробка кількісного обсягу дитячого мовлен-
ня дала змогу з’ясувати причини порушення граматичних норм 
мови і визначити типові морфологічні і словотвірні помилки в 
мовленні дітей.

1.6. Характеристика загальних висновків  
курсової роботи

 У висновках коротко формулюють результати, отрима-
ні у процесі роботи, викладають основні наукові та практичні 
результати, аргументуючи кількісними та якісними показника-
ми, зазначають, наскільки підтвердилися робочі гіпотези.

Структура висновків має відповідати висунутій меті та по-
ставленим на початку дослідження завданням.
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Наприклад:
Таким чином, важливим завданням, що стоять перед до-

шкільною установою, чільне місце займає успішне навчання пра-
вильної, добре розвиненої мови. Залежно від того, на стільки 
багата і правильна мова дитини, тим легше їй висловлювати 
свої думки, тим ширше їх можливості в пізнанні навколишньої 
дійсності, набагато змістовніші і повноцінніші стосунки з одно-
літками і дорослими, тим активніше здійснюється їх психічний 
розвиток.  Зважаючи на дослідження, що було проведено, було 
встановлено, що граматична компетенція – це здатність ін-
дивіда комунікативно доцільно і ситуативно адекватно ко-
ристуватися  граматичними знаннями, навичками і вміннями 
з метою адекватної реалізації свого мовної поведінки на даній 
мовою в процесі спілкування.

Загальна кількість висновків має сягати максимально 
1,5 стор.

1.7. Характеристика додатків

 У додатках розміщують матеріал, який:
– є необхідним для повноти курсової роботи, але включен-

ня його до основної частини наукової роботи може змі-
нити впорядковане і логічне уявлення про дослідження;

– через великий обсяг, специфіку викладення або форму по-
дання не може бути внесений до основної частини (ори-
гінали фотографій, розрахунки, формули, роз даткові 
матеріали та ін.).

1.8. Підготовка до захисту і захист курсової роботи

 Захист курсової роботи проводиться відповідно до гра-
фіку, затвердженого кафедрою, в присутності комісії у складі 
керівника та декількох членів кафедри. Роботу необхідно за 3 
тижні до захисту подати науковому керівнику для ознайомлен-
ня з остаточним варіантом та написання рецензії.

Процедура захисту курсової роботи включає:
– доповідь здобувача вищої освіти про зміст роботи;
– запитання до автора;
– оголошення рецензії наукового керівника.
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№
з/п Критерії

Макс. 
кількість 

балів

Зміст критеріїв 
оцінювання

Оцінка 
в балах

1 Якість наукового 
апарату дослідження 
(актуальність теми, її 
відповідність сучас-
ним вимогам, об’єкт, 
предмет, мета, завдан-
ня, методи досліджен-
ня), відповідність темі 
дослідження, науко-
вість, правильність, 
логічність викладу

10 – відповідає повністю;
– відповідає неповніс-

тю;
– відповідає недостат-

ньо;
– відповідність відсут-

ня;
– науковий апарат не 

визначений

9–10
7–8

6

1–5

0

2 Аналіз джерел і лі-
тератури з теми до-
слідження, критичне 
їхнє осмислення

10 – повний, обґрунтова-
ний;

– неповний;
– недостатньо джерел / 

літератури, критич-
ний аналіз недостат-
ній;

– перелік наукових до-
сліджень з теми пода-
ний без відповідного 
аналізу;

– аналіз відсутній

9–10

7–8
6

1-5

0

1.9. Критерії оцінювання курсової роботи

 Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною 
шкалою:

– якість виконання курсової роботи – 70 балів;
– захист та презентація результатів дослідження – 30 балів.
За результатами захисту курсової роботи здобувача вищої 

освіти виставляється оцінка відповідно до нижче наведених 
критеріїв.

Орієнтовні критерії оцінювання результатів виконання  
та захисту курсової роботи здобувача вищої освіти  

за 100-бальною шкалою, шкалою ЄКТС і національною шкалою
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№
з/п Критерії

Макс. 
кількість 

балів

Зміст критеріїв 
оцінювання

Оцінка 
в балах

3 Повнота, науковий 
рівень обґрунтування 
розробок і запропоно-
ваних рішень:
– рівень самостійності 

роботи;
– відповідність змісту 

назві, поставленій 
меті та завданням;

– адекватність мето-
дики дослідження 
заявленим завдан-
ням;

– якість інтерпретації 
результатів дослі-
дження, аргументо-
ваність висновків;

– наявність власних 
пропозицій і реко-
мендацій з предме-
ту дослідження

20 – повно та обґрунто-
вано;

– недостатньо повно та 
обґрунтовано;

– неповно, непослідов-
но, необґрунтовано;

– незадовільно;
– відсутня самостій-

ність (списано) або не 
відповідає темі

18–20

15–17

12–14

1–11
0

4 Практична 
цінність розробок 
і запропонованих 
рішень

20 – висока практична 
цінність;

– практична цінність 
часткова;

– окремі елементи 
мають практичну 
цінність;

– практична цінність 
недостатньо дове-
дена;

– немає практичної 
цінності

18–20

15–17

12–14

1–11

0

5 Відповідність курсо-
вої роботи встановле-
ним в Україні вимогам 
до наукових робіт:

10 – повна відповідність, 
висока якість;
– недостатньо повна 
відповідність, достатня 
якість;

9–10

7–8

Продовження таблиці
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№
з/п Критерії

Макс. 
кількість 

балів

Зміст критеріїв 
оцінювання

Оцінка 
в балах

– грамотність, науко-
вий стиль викладу;

– відповідність струк-
тури, обсягу роботи 
вимогам, затвер-
дженим кафедрою;

– якість оформлення 
роботи, якість біблі-
ографічного списку;

– культура посилань 
на використані дже-
рела і літературу

– неповна відповід-
ність, недостатня 
якість;
– невідповідність, 
якість низька, багато 
мовних помилок;
– якість оформлення 
незадовільна, робота 
подана з суттєвими 
порушеннями встанов-
лених термінів

6

1–5

0

6 Змістовність доповіді, 
презентації та відпо-
відей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та присутніх 
під час захисту

30 – повні, послідовні, 
логічні, презентація 
здійснена з викорис-
танням мультимедіа;

– недостатньо повні, 
послідовні, логічні;

– непослідовно та нело-
гічно побудова до-
повідь, недостатньо 
повні й глибокі відпо-
віді на запитання;

– доповідь поверхова, 
неповні або незадо-
вільні відповіді на за-
питання членів екза-
менаційноїткомісії;

– знання з теми дослі-
дження незадовільні, 
відповіді на запитан-
ня членів екзамена-
ційної комісії відсутні

27–30

23–26

18–22

1–17

0

Разом 100

Закінчення таблиці
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Рейтинговий бал за 
100-бальною шкалою

Оцінка за 
шкалою ЄКТС

Підсумкова оцінка за 
національною шкалою

90 – 100 А Відмінно
82–89 В

Добре
75–81 С
66–74 D

Задовільно
60–65 Е
0–59 F Незадовільно

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінка-
ми: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» за наці-
ональною шкалою оцінювання та відповідною кількістю балів 
за шкалою ЄКТС:

РОЗДІЛ 2 
ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ  

ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

2.1. Загальні вимоги щодо оформлення робіт

 Наукові роботи здобувачів вищої освіти мають бути ви-
конані з урахуванням державних та галузевих стандартів. Ро-
бота оформлюється за такими вимогами: Шрифт – Times New 
Roman 14 пт. Стиль – «Звичайний»; інтервал – 1,5; абзацний від-
ступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм.

Нумерація починається з 2 сторінки. Цифри вказуються у 
правому верхньому куті.

Зразки оформлення титульних сторінок подано у до-
датках.
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Зразок оформлення фрагменту тексту першого розділу 
курсової роботи

РОЗДІЛ 1.
ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА  

ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИЦТВА  
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ  

ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.1. Стиль керівництва керівника закладу освіти як акту-
альна проблема педагогічної науки та практики

Питання вибору ефективного стилю керівництва особливо го-
стро постало в останні роки. Безперечним залишається той факт, 
що особистість директора школи має вплив на інші особистості. 
Сухомлинський В. О. вважав, що директор школи, перш за все, має 
бути прекрасною людиною: «Перша, найголовніша і найважливі-
ша якість, без якої педагог не може бути директором, – це глибока 
любов до дітей, органічна потреба в дитячому колективі, глибока 
людяність і здатність проникнути в духовний світ дитини...» [24, 
31]. Наочним прикладом ставлення директора школи до демократії 
і правопорядку, який у повній мірі проявляється в процесі управлін-
ня загальноосвітніми навчальними закладами, є стиль його роботи.

Стиль керівництва – соціально-психологічний феномен. У про-
цесі управлінської діяльності директора школи він виконує важливі 
адаптаційні функції, зокрема:

– сприяє подоланню суперечностей між особливостями керів-
ника та вимогами діяльності, яку він здійснює;

– впливає на успішну взаємодію з оточенням (конкретним со-
ціумом, освітнім колективом).

Стиль керівництва – це система методів, прийомів і засобів, які 
домінують в управлінській діяльності керівника, а також індивіду-
альні особливості їх вибору та застосування. Під стилем розуміється 
манера поведінки керівника стосовно підлеглих, що дозволяє впли-
нути на них і змусити виконувати те, що в даний момент потрібно.
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Зразок оформлення фрагменту тексту другого розділу 
курсової роботи з дисципліни «Загальна педагогіка»

РОЗДІЛ 2. 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ 
КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  
З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

2.1. Класифікація стилів керівництва як важливої системи 
комунікації керівника закладу освіти 

Необхідність дослідження стилів керівництва у сучасних закла-
дах освіти випливає з практичних потреб. Досвід і соціально-психо-
логічні дослідження показують, що найбільш високих результатів у 
роботі досягають ті керівники, які сформували оптимальний стиль 
діяльності, відповідний до даних конкретних умов. Як показали до-
слідження, оптимальний стиль керівництва закладом освіти полягає 
у пристосуванні діяльності керівника до особливостей його особис-
тості, з одного боку, і до об’єктивних умов діяльності – з іншого. 
Так, один керівник може впливати на керованих переважно за до-
помогою економічних методів, інший – своїми непохитними, жор-
сткими вимогами, третій – заохоченням та розумінням, четвертий – 
особистим прикладом, п’ятий – покараннями, примусами тощо.

Головна особливість стилю керівництва полягає в тому, що всі 
його складові утворюють щось ціле. Успіх у роботі досягається не 
стільки досконалістю окремих прийомів і методів роботи, скільки 
їх функціональним співзвуччям: ефект психологічного впливу на 
вчителів, одержаний за допомогою одних засобів і методів діяль-
ності керівника, нарощується завдяки іншим особливостям його 
роботи. Всі компоненти стилю формують одну і ту ж мету, посилю-
ючи управлінський ефект один одного.
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Зразок оформлення фрагменту тексту  
другого розділу курсової роботи з дисципліни  

«Методика викладання  
(за вибором здобувача вищої освіти)»

РОЗДІЛ 2.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ  

КОМПЕТЕНЦІЇ В ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО  
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Характеристика рівнів сформованості граматичної 
компетенції в дітей середнього дошкільного віку на констату-
вальному етапі 

При розробці нами методики формування граматично правиль-
ності мовлення дітей середнього дошкільного віку в основу були 
покладені сучасні лінгвістичні положення про лексичну систему 
мови, принцип паралельного формування граматичної компетенції.

Контрольний експеримент, спрямований на виявлення ефек-
тивності запропонованої нами системи прийомів і завдань з форму-
вання граматичної компетенції, здійснювався на базі мовної групи 
дошкільного закладу № 84 «Журавлик» м. Миколаїв.

Експериментальна група складалася з 10 дітей, контрольна гру-
па була представлена 10 дітьми серенього дошкільного віку, що не 
приймали участь в навчальному експерименті.

Порівняльний аналіз результатів відповідей дітей експеримен-
тальної і контрольної груп дозволив визначити динаміку сформо-
ваності формування граматичної компетенції у дітей середнього 
дошкільного віку.

Проведення контрольного експерименту здійснювалося за до-
помогою серії методик.

У межах граматичної компетенції з’ясовувалась морфологічна 
й синтаксична правильність мовлення дітей. Задля цього пропону-
вались завдання на виявлення найбільш уживаних типових поми-
лок у мовленні дошкільників. Крім того, висовувалось уміння дітей 
контролювати й коригувати правильність мовлення як своїх одно-
літків, так і свого власного.
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2.2. Методика формування граматичної компетенції в дітей 
середнього дошкільного віку засобами лінгвістичної казки 

Метою формувального етапу дослідження було розробити сис-
тему роботи з формування граматичної компетенції дітей середньо-
го дошкільного віку засобами лінгвістичної казки.

Одним з найкращих способів для формування граматичної ком-
петенції в дітей середнього дошкільного віку є саме казки, які до-
поможуть дитині при формуванні правильної граматичної мови. У 
процесі  використання подібних способів поповнюється словник до-
шкільника, активізується його уява, розумова діяльність і пам’ять. 
Казка спочатку озвучується педагогом (або батьками), потім – влас-
не дитиною. При цьому використовуються іграшки, фланелеграф, 
сюжетні картинки, тіньовий і пальчиковий театри.

Про лінгвістичні казки, деякі автори використовують термін 
«лінгвістична мініатюра» (І.М. Подгаєцька), інші – «лінгвістична 
казка» (Л.Е. Туміна). Але лінгвістична казка – особлива розповідь, 
в якій використовується казкова фабула або побутова ситуація для 
передачі повідомлення про правила, закони і закономірності мови 
[29,с.71]. Від звичайної фольклорної казки лінгвістична казка для 
навчання фонетики відрізняється тим, що, сюжет побудований на 
фонетичній основі, герої-звуки, має повчальний характер (знання 
лінгвістичного матеріалу, всіх умов вимови звуку.

2.3. Порівняльний аналіз рівнів сформованості граматичної 
компетенції в дітей середнього дошкільного віку на прикінце-
вому етапі

Під кінець дослідження ми провели контрольний експеримент 
з тими ж завданнями, які ми використовували до експерименту, для 
того щоб  визначити динаміку сформованості граматичної компе-
тенції дітей середнього дошкільного віку.

Перший критерій – морфологічна словозміна
Показник: рівень засвоєння системи значень граматичних 

морфем і способів їх мовного позначення, які відображають 
різні граматичні категорії (число, рід, відмінок, відмінювання, 
вид, час тощо)

Мета дослідження: визначити рівень засвоєння системи зна-
чень граматичних морфем і способів їх мовного позначення, які 
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відображають різні граматичні категорії (число, рід, відмінок, від-
мінювання, вид, час тощо)

Показники: застосовування граматичних морфем в процесі 
розуміння і відтворення висловлювань.

Мета дослідження: визначити рівень застосовування грама-
тичних морфем у процесі розуміння і  відтворення висловлювань.

За двома показниками ми визначили середній показник за кри-
терієм морфологічна словозміна.

Зразок оформлення малюнків

Рис. 2. 1. Система стосунків у мотивації 

Зразок оформлення таблиць
Таблиця 2. 1

Характерні риси класичних стилів керівництва

№ Критерії Авторитарний Демократичний 
(гуманістичний)

Ліберальний 
(анархічний)

1 Постановка 
цілей

Цілі визначає 
керівник

Цілі – результат 
групового рішення за 
підтримкою керівника

Повна свобода 
для прийняття 
індивідуальних та 
групових рішень, 
мінімальна участь 
керівника

2 Розподіл  
завдань

Всі завдання 
надає керів-
ник, при цьому 
співробітник не 
знає, яке завдан-
ня він отримає в 
наступний раз

Встановлює певний 
порядок розподілу 
робіт. В залежності 
від побажань спів-
робітника керівник 
може надавати пораду 
та пропонувати інше 
завдання.

Керівник надає 
необхідні матері-
али та за прохан-
ням співробітника 
надає інформа-
цію.
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№ Критерії Авторитарний Демократичний 
(гуманістичний)

Ліберальний 
(анархічний)

3 Оцінка праці Керівник осо-
бисто нагоро-
джує та наказує 
працівників, але 
сам у трудовому 
процесі участі 
не приймає.

Керівник прагне 
використовувати 
об’єктивні критерії 
критики та похвали, 
намагається безпо-
середньо приймати 
участь у роботі групи.

Керівник надає 
окремі спонтанні 
коментарі, регу-
лювання та оцінка 
групової роботи 
відсутні.

4 Трудова 
атмосфера

Висока напруга, 
ворожнеча

Свободна, дружня 
атмосфера

Атмосфера 
свавілля окремих 
співробітників

5 Групова  
згуртованість

Покорне, без-
заперечне під-
корення

Висока групова 
згуртованість, низька 
текучість

Низька групова 
згуртованість

6 Інтерес до 
завдань, які 
виконуються

Низький Високий Мінімальний

7 Інтенсив-
ність (якість) 
роботи

Висока інтен-
сивність

Висока оригіналь-
ність результатів

8 Готовність 
до роботи

При відсутності 
керівника пере-
рва у роботі

При відсутності ке-
рівника продовження 
роботи

Перерви у роботі 
за бажанням

9 Мотивація 
праці

Мінімальна Висока мотивація 
кожного працівника 
та групи в цілому

Мінімальна 

Зразок оформлення списку використаних джерел

Література у списку використаних джерел подається за ал-
фавітом прізвищ авторів або заголовків: повну і правильну на-
зву літературного джерела можна знайти на відповідній картці 
бібліотечного каталогу або на другій чи останній сторінці кни-
ги. Спочатку наводиться література українською та російською 
мовами (кирилицею), а потім джерела, набрані латинським 
шрифтом.

Бібліографічний опис здійснюються мовою оригіналу за 
стилем Американської психологічної асоціації (APA STYLE):

Продовження табл. 2.1
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Книга 1–7 авторів:
Заброцький, М. М. (2008). Загальна педагогіка: Навчальний 

посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан.
Корнєв, М. Н., Коваленко, А. Б.( 1995). Педагогіка та психо-

логія. К.
Корольчук, М. С., Крайнюк, В. М., & Марченко, В. М. (2005). 

Педагогіка: схеми, опорні конспекти, методики: Навчальний по-
сібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. 
М. С. Корольчука. К.: Ельга, Ніка- Центр.

Книга без автора:
Корекційно-розвивальні програми. (2005). Івано-Фран-

ківськ: ОІППО.
Статті зі збірника або розділи книги:
Корнієнко, І. О. (2009). Провідна діяльність дітей дошкіль-

ного віку. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник 
наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН 
України / За ред. С. Д. Максименка. Т. ХІ, част. 3, 177–185.

Автореферат або дисертація:
Кузнєцова, М. М. (2018). Оптимізм в структурі психічної 

саморегуляції навчальної діяльності студентів. (Дис. канд. пси-
хол. наук). Харківський національний педагогічний універси-
тет імені Г. С. Сковороди, Харків.

Маскалева, Л. А. (2019). Психолого-педагогічні умови розви-
тку рефлексивності майбутніх психологів. (Автореф. дис. канд. 
психол. наук). Інститут психології НАПН України, Київ.

Електронні ресурси:
Гутников, А. Б. (2017). Обучение профессиональным навыкам 

(интерактивные методики обучения). Взято с http://www.
lawclinic.kiev.ua/ukr/literature/7.htm.

Правила цитування використаних джерел:
У процесі написання необхідно стежити за коректністю ци-

тувань. У разі прямого цитування, коли дослівно наводиться 
частина тексту певного джерела, цитований текст подається 
у лапках; посилання на джерело зазначають відразу після за-
криття лапок у квадратних дужках, вказавши після коми сто-
рінки, на яких міститься цитата.
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Наприклад: На думку В. Я. Титаренка, 
внутрішньосімейні відносини являють со-
бою провідний компонент сім’ї, оскільки «…
сім’я … є конкретною системою зв’язку та 
взаємодії між її членами» [Титаренко, 2006, 
с. 221].

Непряме цитування (одна або декілька 
думок викладаються власними словами, ві-

дображаючи головну інформацію близько до цитованого оригі-
нального тексту) супроводжується посиланням на джерело без 
позначення сторінок.

Наприклад: Л. Б. Шнейдер вважає, що сім’я – це систем-
но- функціональне об’єднання емоційно-близьких та значущих 
людей на основі подружніх, родинних та батьківських стосунків 
[Шнейдер, 2009].

Зразок оформлення додатків
Додатки оформлюють як продовження роботи на наступ-

них її сторінках після «Списку використаних джерел». Кожний 
такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки 
розміщують у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Додаток оформлюється за схемою:
– справа зверху слово «ДОДАТОК» та літера, що його по-

значає (додатки позначаються послідовно великими літерами 
української абетки за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь);

– під ним посередині назва додатку;
– основний текст додатку.
В основному тексті курсової роботи слід здійснювати поси-

лання на додатки (якщо вони є). Наприклад, «див. додаток А» 
або «результати даної методики відображено у додатку В».

2.2. Вимоги до наукового тексту

 Для наукового тексту характерні смислова заверше-
ність, цілісність і зв’язність думок, наявність спеціальної тер-
мінології. Завдяки спеціальній термінології з’являється мож-
ливість у короткій та лаконічній формі наводити розгорнуті 
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визначення і характеристики на-
укових фактів, понять, процесів, 
явищ. Для наукового тексту, що 
висвітлює складну аргументацію 
і виявляє причинно-наслідкові 
відношення, характерні склад-
ні речення різних видів з чітки-
ми синтаксичними зв’язками. У 
зв’язку з цим, у наукових роботах 
здобувачів вищої освіти доцільно використовувати певні фра-
зи та словосполучення, які посилюють науковість викладання 
думки.

В актуальності роботи пропонується використання 
таких фраз:

• На початку III тисячоліття в Україні у зв’язку зі значни-
ми трансформаціями у соціальній сфері сталися ради-
кальні зміни ...

• У зв’язку з цим зростає роль .... і посилюється інтерес до-
слідників, зокрема до проблем...

• Аналіз наукової літератури показав, що ця проблема 
останнім часом викликає значний інтерес дослідників, 
про що свідчить значна кількість досліджень і публіка-
цій з питань …(наприклад, особливостей мотивації ді-
тей … віку)

• Як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками про-
блема … (наприклад, особливостей мотивації навчання) 
вивчалася на різних вікових етапах

• Низку праць присвячено дослідженню взаємозв’язку … 
(наприклад, мотивації навчання) та … (наприклад, рів-
ня навчальної успішності)

• Різнобічні сучасні наукові спостереження свідчать, що у 
певні моменти...

• Водночас результати досліджень залежності між осо-
бливостями … та … не надають цілісної інформації про 
особливості ...

• Проблема … є однією з традиційних проблем класичної 
та сучасної педагогіки. У різних … концепціях розкрито 
загальні ... У теперішній час виникає необхідність дослі-
дження...
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• Тенденції …, як правило, залишаються поза увагою до-
слідників

• Не дослідженим залишається питання про...
• Усе це зумовлює необхідність ...
• Для наукового осмислення цієї проблеми на сьогодні є 

всі необхідні умови
• Вивчення особливостей … відноситься до найважливі-

ших недостатньо розроблених питань сучасної педаго-
гічної науки

• Недостатня теоретична вивченість …, з одного боку, і 
надзвичайна актуальність проблеми … у сучасній прак-
тиці зумовили вибір теми дослідження: «…»

• Можна без перебільшення сказати, що на даний момент 
проблема … аналіз її змісту  і ролі ... стають особливо ак-
туальними.

У теоретичному розділі доцільним є використання та-
ких фраз:

• У першому розділі розглядаються концепції вітчизня-
них та зарубіжних науковців, у яких поняття … вивча-
ється ...

• За наявності різних поглядів на структуру, головні чин-
ники ..., позиції вчених узгоджуються у трактуванні її 
вихідних положень

• Проте вчені вивчають...
• На особливу увагу заслуговує вивчення...
• Висвітлюється стан розробки досліджуваної проблеми 

у науковій літературі, розкрито ...
• Стверджується, що ...
• Розкрито змістовну сутність поняття «…»
• Роботу присвячено аналізу різноманітних підходів до 

визначення і сутності …
• У теорії… розкрито й узагальнено...
• У роботі подається характеристика процесу ..., розгля-

даються..., аналізуються особливості розвитку...
• Теоретичний аналіз літератури з проблеми досліджен-

ня …свідчить, що на сьогодні немає єдиної наукової 
концепції...
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• У своєму дослідженні вчений 
виходив з того, що ...

• Вітчизняний досвід дослі-
дження … презентований кон-
цепціями...

• Здійснений аналіз вітчизняної 
та зарубіжної літератури до-
зволив встановити багатова-
ріантність та багатоаспектність поняття …та його спе-
цифічних ознак

• Встановлено, що у рамках уявлень вітчизняних дослід-
ників про …, пріоритет надається ... розглядається вче-
ними як...

• Теоретико-методологічні підходи до вивчення … дають 
змогу розглядати її як...

• Це підтверджується висновками досліджень…
• На думку...
• Пропонується розглядати...
• У роботі проаналізовано ...
• Дослідники класифікують ці підходи по-різному. Так, 

наприклад …
• Автор пише, що…
• Автор підкреслює, що…
• Автор зазначає, що …
• Учений наголошує, що…
• Низка досліджень (О. М. Іванов, С. Д. Петров) свідчать, 

що …вік  є важливим періодом для формування…
• На значущість цієї проблеми вказував О. М. Іванов, який 

стверджував, що...
• …зазначається з цього приводу у статті
• Досвід вивчення тенденцій … у педагогічній науці ґрун-

тується на ...
• Вивчення функціонування … вплетене у логіку дослі-

джень …
Фрази для характеристики теоретико-методологіч-

них основ дослідження, його методів та організації
• Ми дотримувалися точки зору, згідно з якою...
• Вихідним положенням дослідження …стала концепція 

О. М. Іванова, згідно з якою…
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• Вивчення … здійснювалося у межах підходу, і передба-
чало дослідження розвитку … у системі...

• Саме тому площиною першого етапу дослідження стало 
вивчення особливостей динаміки …

• Саме тому у дослідженні вивчалися особливості розви-
тку показників системи…

• Отже, тісний взаємозв’язок і взаємозумовленість … і … 
виступили одним із основних показників, що визнача-
ють особливості...

• Ми виходили з положення О. М. Іванова про те, що ви-
вчаючи …, важливо з’ясувати...

• … не піддавалося спеціальному вивченню. Саме тому у 
нашому дослідженні одним із завдань було розкриття …

• Вивчення особливостей … здійснювалося з урахуван-
ням наведених нижче теоретичних положень

• У процесі дослідження … визначалися ...
• З цією метою у дослідженні використовувалися такі ме-

тоди…
• Аналіз особливостей … вимагав більш детального до-

слідження причин виникнення деструктивних тенден-
цій …

• У процесі дослідження передусім встановлювалося...
• … не піддавалося спеціальному вивченню, тому зазначе-

на проблема стала предметом цього етапу дослідження 
• У свою чергу, …
• Окрім зазначених вище показників …, нами проаналізо-

вано...
• При цьому ми спиралися на відоме розуміння… як...
• Провідним положенням даного дослідження є наяв-

ність взаємозв’язку між...
• На особливу увагу заслуговує...
• Незважаючи на те, що дана проблема знайшла своє 

висвітлення у низці наукових праць, деякі аспекти 
означеної проблематики, пов’язані з …, залишились 
недостатньо дослідженими. Тому особливої уваги  
потребує...

• Потребує поглибленого вивчення питання...



35

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

• Методологічним підґрунтям побудови даної системи 
виступають фундаментальні положення вітчизняної та 
зарубіжної педагогіки, головними з яких є: …

• Лишаються нечітко визначеними зміст і структура...
У загальних висновках доцільно використовувати такі 

фрази
• У роботі представлено узагальнення та наукове вирі-

шення проблеми …, що виявляється у розкритті й уточ-
нені сутності і специфіки …

• Узагальнення результатів теоретичного аналізу … дає 
змогу вказати на низку принципових моментів…

• Результати аналізу засвідчили наявність різноманітних 
підходів до визначення проблеми...

• На основі узагальнених теоретичних даних уточнено 
поняття...

• Можна констатувати, що на сьогодні, незважаючи на 
значну кількість наукових даних, проблему … вивчено 
недостатньо

• На підставі проведеного теоретичного аналізу … при-
ймаємо такі концептуальні положення: ...

• На основі положень, що утвердилися у педагогічній на-
уці про ... , зроблено висновки про те, що...

• Аналізуючи загальний стан проблеми …, необхідно від-
значити, що існуючі підходи не дають можливості пев-
ною мірою визначити …

• Теоретичний аналіз літератури з проблеми досліджен-
ня свідчить, що на сьогодні немає єдиної концепції...

• З наведених теоретичних і методологічних положень 
видно, що накопичено вагомий матеріал з проблеми...

• У результаті проведеного дослідження встановлено…
• У становленні … мають місце відмінності залежно від 

рівня …
• Подальшу перспективу роботи вбачаємо у ...
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РОЗДІЛ 3 
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

«Загальна педагогіка»

1. Розвиток національної системи освіти у сучасних умовах 
розвитку суспільства

2. Розвиток національної системи виховання у сучасних 
умовах розвитку суспільства

3. Вплив діяльності на розвиток особистості
4. Принципи процесу навчання
5. Організація процесу навчання
6. Індивідуальний підхід до навчання
7. Принцип свідомості та активності у навчанні
8. Принципи побудови процесу навчання
9. Формування нормативних норм у процесі виховання
10. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності
11. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльнос-

ті
12. Методи контролю і самоконтролю у навчанні
13. Удосконалення уроку як основної форми навчання
14. Значення освіти у розвитку суспільства і окремої людини
15. Реформування системи освіти в Україні
16. Форми організації виховання
17. Особливості виховного процесу України в сучасних умо-

вах
18. Закономірності і принципи виховання в Україні
19. Своєрідність педагогічної діяльності
20. Формування мотивації навчання
21. Основні вимоги педагогічної діяльності до особистості 

педагога
22. Роль самовиховання у процесі виховання
23. Потреба особистості у самовихованні
24. Індивідуальний підхід у вихованні
25. Чинники ефективності виховного процесу
26. Умови ефективного сімейного виховання
27. Загальні вимоги до професійної діяльності вихователя
28. Культура педагогічного спілкування
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29. Вирішення конфліктів у педагогічному процесі
30. Організація педагогічної взаємодії
31. Система освіти Шотландії
32. Система освіти Чехії
33. Система освіти Франції
34. Система освіти Фінляндії
35. Система освіти Польщі
36. Система освіти Великобританії
37. Система освіти Австрії
38. Розвиток соціально активної особистості засобами інди-

відуалізації виховання
39. Організація самовиховання особистості
40. Моральне виховання особистості
41. Екологічне виховання особистості
42. Патріотичне виховання особистості
43. Громадянське виховання особистості
44. Економічне виховання особистості
45. Соціалізація дошкільників
46. Виховання як соціально-історичне явище 
47. Традиції виховання епохи українського Відродження у су-

часній педагогіці
48. Особливості педагогічної діяльності К. Д. Ушинського
49. Особливості педагогічної діяльності А. С. Макаренка
50. Особливості педагогічної діяльності В. О. Сухомлинського
51. Індивідуальні властивості розвитку особистості
52. Роль задатків у спадковості інтелектуальних якостей

«Методика викладання» 
(за вибором здобувача вищої освіти)»

1. Наступність вивчення природи у дошкільних установах
2. Організація куточка живої природи у закладах дошкіль-

ної освіти
3. Інтегровані заняття як умова розвитку пізнавальної ак-

тивності в процесі навчання дітей елементам математики
4. Навчально-логічні уміння як складова логіко-математич-

ної компетенції дітей старшого дошкільного віку
5. Дидактична гра як засіб сенсорного розвитку дітей ран-

нього віку
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6. Розвиток логіко-математичних уявлень дітей старшого 
дошкільного віку засобами українського фольклору

7. Формування елементів математики дітей 4-5 років на за-
садах сучасної концепції дошкільної освіти

8. Сучасний аспект організації розвивального середовища 
для реалізації завдань математичної освіти в дошкільно-
му закладі

9. Педагогічний супровід логіко-математичного розвитку 
дітей дошкільного віку

10. Розвиток комп’ютерної грамотності у дітей старшого до-
шкільного віку

11. Ігрові ситуації як засіб логіко-математичного розвитку 
дошкільників

12. Формування уявлень про величину предметів та навчан-
ня вимірюванню дітей середнього дошкільного віку

13. Формування уявлень про форму предмета у дітей ранньо-
го віку засобом організованого експериментування

14. Дидактична картина як засіб формування елементарних 
математичних уявлень у дітей дошкільного віку

15. Народні ігри з математичним змістом у вихованні дітей 
дошкільного віку

16. Використання системи дидактичних ігор і вправ для сен-
сорного виховання дітей старшої групи

17. Основи навчання дітей дошкільного віку лічби за допомо-
гою гри

18. Розвиток дітей за методикою М. Зайцева і Г. Домана. Ран-
нє навчання за допомогою дидактичної гри

19. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільників
20. Використання елементів народної математики під час 

ознайомлення дітей з вимірюванням
21. Вплив дидактичних ігор на формування математичних 

уявлень у дітей
22. Міждисциплінарна інтеграція як засіб математичного 

розвитку дошкільників
23. Ознайомлення дошкільників з основними логічними по-

няттями і термінами
24. Наступність у математичному розвитку дошкільників
25. Використання дидактичних ігор у сенсорному розвитку 

дітей раннього віку
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26. Розвиток сенсорних здібностей дітей дошкільного віку за 
системою саморозвитку М.Монтессорі

27. Розвиток чуття часу у дітей старшого дошкільного віку
28. Ігрові ситуації як засіб математичного розвитку дошкіль-

ника
29. Інтегровані заняття як умова розвитку пізнавальної ак-

тивності в процесі навчання дітей елементам математики
30. Розвиток у дошкільників здібностей до просторового мо-

делювання
31. Розвиток математичного мовлення дітей в процесі на-

вчання математиці
32. Навчально-логічні вміння як складова логіко-математич-

ної «компетенції» дітей дошкільного віку
33. Розвиток поняття числа у дітей дошкільного віку
34. Індивідуально-диференційований підхід до формування 

математичних уявлень у дітей різновікових груп
35. Розвиток уявлень про геометричні фігури та форму пред-

метів у дітей дошкільного віку
36. Формування уявлень про множину предметів у молодших 

дошкільників
37. Формування навичок лічби у дітей старшого дошкільного 

віку
38. Розвиток пізнавального інтересу у молодших дошкільни-

ків засобами математичної гри
39. Зміст та методика навчання дітей порівнянню величин 

(неперервних і дискретних)
40. Використання наочного матеріалу в навчанні дітей до-

шкільного віку елементарним математичним уявленням
41. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про орієн-

тування у часі
42. Формування у дітей уявлень і понять про форму предме-

тів та геометричні фігури
43. Ознайомлення дітей з множиною в різних вікових групах
44. Навчання дітей розв’язуванню арифметичних задач
45. Навчання дітей вимірюванню
46. Співпраця дошкільного навчального закладу і сім’ї з мате-

матичного розвитку дітей
47. Співпраця дошкільного навчального закладу і школи з 

питань математичного розвитку дошкільників
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48. Формування умінь орієнтуватись у просторі як складова 
сенсорно пізнавальної компетенції дошкільнят

49. Використання сюжетно-дидактичних картин для форму-
вання мовленнєвої компетентності дошкільнят

50. Формування діамонологічної компетенції старших до-
шкільників засобами театралізованої діяльност

51. Введення дошкільника в логіко-математичний світ засо-
бами розвивальної гри (практичні аспекти використання 
педагогічної технології Д’єнеша для формування матема-
тичної та сенсорно пізнавальної компетенцій)

52. Формування сенсорно-пізнавальної та математичної ком-
петенцій дошкільників засобами педагогічної технології 
Д’єнеша

53. Формування уявлень про величину засобами дидактич-
них ігор в дошкільному віці (за вибором студента)

54. Засвоєння математичних уявлень і понять як умова роз-
витку математичних здібностей дітей старшого дошкіль-
ного віку

55. Казка як засіб збагачення логіко-математичного досвіду 
дошкільника

56. Формування математичних уявлень у продуктивній ді-
яльності

57. Бесіди з дітьми про математику як засіб розвитку пізна-
вального інтересу дошкільників

58. Взаємодія з сім›єю дітей як форма роботи з математично-
го розвитку дошкільників

59. Інтеграція математичного і екологічного розвитку до-
шкільників

60. Зміни в підходах до математичного розвитку дітей до-
шкільного віку в чинних програмах

61. Сучасні ігри та іграшки як засіб розвитку математичних 
здібностей дітей

62. Гра як основний метод математичного розвитку дошкіль-
ника

63. Ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною пред-
метів

64. Дидактичні ігри математичного змісту
65. Розвиток інтелектуального потенціалу дошкільника за-

собами ейдетики» (практичні аспекти використання  
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ейдетичних прийомів для формування пізнавальної ак-
тивності)

66. Розвиток дрібної моторики руки дитини – як основа го-
товності до шкільного навчання

67. Вплив цілеспрямованого навчання на активізацію твор-
чості дошкільників в образотворчій діяльності

68. Динаміка формування образотворчих умінь у дітей до-
шкільного віку

69. Естетичне виховання дітей дошкільного вікузасобами об-
разотворчого мистецтва

70. Інноваційні педагогічні технології супроводження на-
вчання дітей старшого дошкільного віку з малювання

71. Нетрадиційні прийоми малювання як засіб активізації 
творчого самовираження старших дошкільників

72. Образотворча діяльність як засіб художньо-естетичного 
розвитку дитини

73. Ознайомлення з елементами народознавства на уроках 
образотворчого мистецтва

74. Особливості організації позакласної роботи з образотвор-
чого мистецтва з молодшими школярами

75. Писанка як засіб естетичного розвитку молодших школя-
рів

76. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників на 
заняттях сюжетного малювання

77. Розвиток уяви молодших школярів засобами петриків-
ського розпису

78. Творчий шлях художника Б.Щербакова. Методика ви-
вчення в дитячому садку

79. Формування пізнавального інтересу до народних звичаїв 
і традицій у художній діяльності молодших школярів

80. Художнє виховання дітей молодшого шкільного віку
81. Технічні засоби навчання та наочні посібники в естетич-

ному розвитку учнів молодшого шкільного віку
82. Колір, як засіб виразності в дитячих малюнках
83. Ознайомлення дітей дошкільного віку з мистецтвом жи-

вопису
84. Особливості художньої діяльності дітей молодшого 

шкільного віку
85. Естетичне виховання засобами образотворчого мисте-

цтва
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86. Елементи народознавства на уроках образотворчого мис-
тецтва

87. Методика підготовки і проведення екскурсій з образот-
ворчого мистецтва

88. Методика навчання переказу дітей п’ятого року на основі 
використання методу моделювання.

89. Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших до-
шкільників у ігровій діяльності.

90. Виховні умови стимулювання мовленнєвої активності ді-
тей середнього (старшого) дошкільного віку в процесі на-
вчання розповіді за картиною.

91. Розвиток образності мовлення дітей у процесі навчання 
розповідання за пейзажними картинами.

92. Особливості навчання розповідання в молодшому до-
шкільному віці на основі використання наочності.

93. Особливості застосування структурно-логічної схеми в 
процесі навчання розповідання старших дошкільників.

94. Особливості використання командного методу в навчанні 
старших дошкільників розповідання.

95. Лінгводидактичні умови стимулювання мовленнєвої 
творчої діяльності дітей.

96. Особливості формування передумов зв’язного мовлення 
в молодшому дошкільному віці.

97. Методика розвитку зв’язного мовлення старших дошкіль-
ників у процесі театралізованої діяльності.

98. Мовленнєвий супровід дитини старшого дошкільного 
віку.

99. Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкіль-
ного віку в іграх за сюжетами художніх творів.

100. Казкотерапія в розвитку мовленнєвої діяльності дітей до-
шкільного віку.

101. Мовлення вихователя та його вплив на формування укра-
їнського мовлення дітей.

102. Особливості навчання дітей переказу літературних тво-
рів в середній (старшій) групі.

103. Роль розповідей з досвіду в розвитку монологічного мов-
лення дітей старшого дошкільного віку.

104. Навчання творчого розповідання в старшій групі до-
шкільного закладу.
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105. Дидактичні картини, їх місце в ознайомленні дітей з на-
вколишнім і словниковій роботі.

106. Шляхи і методи формування граматичної правильності 
мови дошкільників.

107. Система роботи з виховання звукової культури мовлення 
дітей в молодшій (середній, старшій) групі.

108. Роль дидактичних ігор і вправ в розвитку мовлення дітей 
молодшого (середнього, старшого) дошкільного віку.

109. Виховання моральної особистості старшого дошкільника 
на матеріалі казок В. Сухомлинського

110. Виховання почуття гумору в дошкільників засобами ху-
дожньої літератури

111. Роль малих жанрів фольклору в розвитку мовленнєвої 
культури старших дошкільників

112. Формування комунікативної готовності старших до-
шкільників до навчання в школі

113. Дитяче словотворення старших дошкільників
114. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами краєзнавства
115. Партнерство дошкільного закладу та сім’ї у патріотично-

му вихованні дітей
116. Педагогічні умови розвитку навичок переказу у старших 

дошкільників
117. Формування театрально-мовленнєвої компетенції у стар-

ших дошкільників
118. Формування розмовного мовлення у дітей старшого до-

шкільного віку
119. Скоромовки та чистомовчи у формуванні звукової куль-

тури дошкільників
120. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки
121. Українська національна іграшка та її місце в закладі до-

шкільної освіти
122. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї в мовленнєвому 

розвитку дошкільників
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ДОДАТОК Б
Зразок оформлення рецензії на курсову роботу

РЕЦЕНЗІЯ 
на курсову роботу здобувача вищої освіти 

 ___________________________________________________
_______ курсу ______групи

на тему_________________________________________________________
_______________________________________________________________

1. Загальна оцінка роботи щодо відповідності змісту вимогам ви-
щої школи (необхідне підкреслити): відповідає усім вимогам щодо такого 
типу робіт; загалом відповідає вимогам, але є незначні зауваження; зага-
лом відповідає (за структурою), але є значні зауваження; не відповідає ви-
могам вищої школи щодо такого типу робіт.
_______________________________________________________________

2. Зауваження щодо змісту роботи (необхідне підкреслити): у всту-
пі не розкрито актуальність, не коректно визначено предмет, об’єкт, мету, 
завдання, гіпотезу, методи, практичну значущість дослідження; не ґрун-
товний аналіз існуючих дослідних даних; не достатня кількість (відсут-
ність) аналізу сучасних наукових джерел; методи та методики досліджен-
ня не відповідають предмету і об’єкту дослідження; не коректність засто-
сування (відсутність) методів математичної статистики; не ґрунтовний 
якісний аналіз дослідних даних у емпіричні частині; у висновкові частині 
не достатньо представлено результати проведеного дослідження; висно-
вки не відповідають поста ленним завданням).
_______________________________________________________________

3. Зауваження щодо оформлення роботи (необхідне підкреслити): 
не витримана структура курсової роботи (обсяг, співвідношення розділів); 
не дотримані вимоги щодо оформлення тексту (шрифт, стиль, параметри 
сторінок, абзац, нумерація сторінок); немає посилань у тексті роботи на 
використані джерела; велика кількість стилістичних та граматичних по-
милок; є зауваження щодо оформлення графічних зображень, список ви-
користаних джерел оформлено не відповідно до держстандарту.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Загальний висновок _______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Науковий керівник_________________________________________________
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