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ПЕРЕДМОВА 

Стратегічним завданням сучасної вищої освіти є формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя, здатного до 

ефективної фахової діяльності, творчої самореалізації, спроможного 

розв’язувати проблемні завдання у власній педагогічній діяльності. 

Глибоке розуміння сутності педагогічних явищ і процесів у 

сучасного освітньому процесі, творчий погляд і розв’язання 

педагогічних завдань неможливі без оволодіння майбутніми 

педагогами вміннями й навичками дослідницької діяльності. Одним 

із важливих завдань підготовки майбутніх вчителів початкової освіти 

є формування ерудованої, творчої особистості, здатної досліджувати, 

застосовувати новітні досягнення науково-технічного прогресу; 

розвиток здібностей, прагнення до самовдосконалення та 

саморегуляції засвоєння нових знань і підвищення ефективності 

освітнього процесу.  

Формування майбутнього вчителя початкової школи неможливе 

без спеціальної підготовки до науково-дослідницької роботи, без 

оволодіння методикою навчально-дослідницької роботи в процесі 

вивчення вузівських дисциплін. Саме на виконання цих завдань і 

спрямовано написання студентами курсової роботи з образотворчого 

мистецтва та методики його викладання. 

Курсова робота з образотворчого мистецтва та методики його 

викладання – це самостійне навчально-наукове дослідження, яке 

допомагає студентові систематизувати набуті теоретичні знання з 

вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань; критично оцінити 

використані джерела; вивчити й узагальнити досвід роботи вчителів з 

певної проблеми; удосконалити власну педагогічну практику; 

оволодівати первинними навичками проведення сучасних наукових 

досліджень. 

Підготовка такого виду роботи значною мірою свідчить про 

рівень засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, 

предметну компетентність, творчий потенціал, загальну культуру та 

ерудицію. 
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Курсова робота передбачає вивчення актуальних проблем 

сучасної педагогічної теорії та практики, зокрема у сфері навчання 

образотворчого мистецтва, різних його видів та методики його 

освоєння, систематизацію, закріплення і розширення теоретичних 

знань, обґрунтуванні результатів власного наукового дослідження. 

У процесі виконання курсової роботи повинні розкриватися 

здатності студентів самостійно здійснювати пошуково-наукову 

діяльність, аналізувати і узагальнювати теоретичний та практичний 

матеріал, робити аргументовані висновки, вносити свої рекомендації 

з розроблюваної теми. 

Мета укладених методичних рекомендацій – допомогти 

майбутнім магістрам у написанні курсової роботи з образотворчого 

мистецтва та методики його викладання, налаштувати їх на плідну 

наукову працю, відтак ознайомити їх із загальною процедурою 

захисту курсової роботи означеного напряму, критеріями оцінювання 

досягнутих результатів. 

В основу висвітлених матеріалів покладено вимоги чинних 

нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення 

наукової роботи такого характеру, а також використано рекомендації 

з різних навчально-методичних та довідкових видань. 
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Розділ 1 

ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

1.1. Загальні положення 
 

Курсова робота є письмово виконаною самостійною навчально-

дослідницькою роботою, що розкриває теоретичні і практичні 

аспекти обраної теми. Курсова робота у процесі навчання студента 

може розглядатися як один із етапів оволодіння методикою науково-

дослідницької діяльності, виконуваний за активної допомоги і 

консультації викладача-керівника. Вона базується на вивчення 

наукових джерел і методичних рекомендацій з обраної теми, а також 

законів, постанов уряду, нормативних матеріалів. 

Виконання курсової роботи вимагає від студента не тільки знань 

загальної і спеціальної літератури з теми дослідження, але й уміння 

аналізувати, рецензувати наукові досягнення в досліджуваній галузі 

науки, пов’язувати питання теорії з практикою, здійснювати 

педагогічний і мистецтвознавчий аналіз, статистичні та інші 

розрахунки, давати оцінку напрацьованому, робити узагальнення, 

висновки, рекомендації. 

Під час написання курсової роботи студент удосконалює набуті 

навички дослідницької діяльності вчителя, вміння робити огляд 

літератури з опрацьовуваної проблеми, систематизувати науковий та 

фактологічний матеріал, оволодіває уміннями цитувати й аналізувати 

ідеї вчених, методи роботи провідних педагогів початкової та 

мистецької освіти, збирати і класифікувати відповідну «підручну» 

інформацію, яка допомагає досягати поставленої мети та успішно 

вирішувати усі намічені завдання. Відтак курсове дослідження сприяє 

розвитку наукової спостережливості, студент вчиться не лише 

знаходити потрібну інформацію, але й коректно нею користуватися у 

своїй освітній діяльності, грамотно показувати, як і звідки були 

отримані ті або ті відомості і яке вони мають значення для 

виконуваного дослідження. 
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Курсова робота займає важливе місце в освітньому процесі 

вищої школи. Її мета полягає у підготовці студентів до самостійного 

виконання дослідницької роботи. 

Основними завданнями курсової роботи є: 

- закріплення, поглиблення і розширення теоретичних знань 

студентів, набутих практичних умінь і навичок відповідно до 

змісту педагогічних дисциплін; 

- формування вмінь аналізувати, систематизувати та критично 

оцінювати досліджуваний науковий, методичний і практичний 

матеріал; 

- вироблення навичок базової дослідницької та самостійної 

роботи, пов’язаної з пошуком, систематизацією й узагальненням 

наявної наукової та навчально-методичної літератури; 

- розвиток наукового мислення і творчих здібностей студентів; 

Курсова робота виконується під керівництвом наукового 

керівника, завдання якого полягають у сприянні формуванню 

наукового мислення студента, актуалізації ним набутих знань, 

генеруванні самостійності, неординарності, думок, логіки мислення, 

умовиводів, творчих навичок тощо. 

Згідно навчального плану керівники курсових робіт (викладачі 

кафедри культурології та мистецької освіти) затверджують графік 

консультацій і терміни періодичного звіту студентів. 

Науковий керівник веде постійне спостереження за процесом 

виконання студентом намічених перед ним завдань, результативністю 

реалізації наукових підходів у їх вирішенні, надає необхідні 

консультативні поради та рекомендації. 

Завершена курсова робота подається на кафедру культурології 

та мистецької освіти в установлений термін для перевірки і 

рецензування науковим керівником. Керівник відзначає помилки, 

неточності, інші недоліки як у самому змісті курсової роботи, так і її 

оформленні, упорядкуванні списку використаної літератури та 

додатків. Обов’язково звертає увагу на формат і характер інновацій, 

внесених студентом у розв’язання намічених завдань, також рівень 

верифікованості його авторських думок, тверджень, доведень тощо. У 
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тих випадках, коли виявлені в тексті огріхи, недоліки, помилки є 

особливо вагомими та суттєвими, курсова робота повертається 

студентові на доопрацювання. 

Курсова робота, яка є плагіатом, або ж взагалі не відповідає 

вимогам щодо змісту та оформлення, обґрунтування висновків, до 

захисту не допускається. 

 

1.2 Етапи підготовки курсової роботи 
 

Написання курсової роботи передбачає такі етапи: 

- вибір теми курсової роботи; 

- опрацювання наукової літератури за темою дослідження; 

- складання плану (змісту) курсової роботи; 

- виконання роботи; 

- оформлення тексту роботи та її подання на кафедру. 
 

Вибір теми курсової роботи 

Вибір загального напряму та тематики курсового дослідження 

здійснюється студентом на основі орієнтовного переліку тем, 

запропонованих науковим керівником (викладачем кафедри 

культурології та мистецької освіти) та затверджених кафедрою, а 

також з урахуванням особистих науково-педагогічних уподобань 

студента. Якщо студент виявив інтерес до проблеми, яка не увійшла 

до запропонованого переліку, йому дозволяється виконати курсову 

роботу на цікаву йому тему за умов попереднього погодження з 

керівником курсової роботи та завідувачем кафедри. 

Після обрання теми курсової роботи студент має отримати 

погодження на її виконання від наукового керівника, після чого 

обрана тема офіційно закріплюється за студентом. 

Самовільна зміна теми курсової роботи неприпустима; у такому 

випадку студент може бути не допущений до захисту. 
 

Курсові дослідження з образотворчого мистецтва та методики 

його викладання студенти здійснюють за напрямами: 

 загальні питання мистецької освіти; 

 проблеми історії мистецької освіти; 
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 стан і перспективи розвитку освітньої галузі «Мистецтво», 

монопредметного вивчення образотворчого мистецтва; 

 питання теорії навчання, виховання та розвитку засобами 

образотворчого мистецтва; 

 особливості імплементації загальних/окремих дидактичних 

положень мистецької освіти у практику початкової школи; 

 тенденції формування загальних мистецьких та конкретних 

образотворчих якостей особистості учня початкової школи; 

 використання новітніх педагогічних підходів, педагогічних 

технологій у галузі образотворчого мистецтва в освітньому процесі у 

початковій школі. 
 

Опрацювання наукової літератури з теми дослідження є 

наступним етапом підготовки курсової роботи. 

На цьому етапі роботи необхідно акцентувати увагу на основних 

наукових підходах до вирішення досліджуваної проблеми, питань, що 

вивчаються, опрацьовуються, аналізуються і т. ін. Важливим є 

ознайомлення з аргументацією висновків та узагальнень учених, з 

тим, щоб на основі аналізу, систематизації та осмислення отриманого 

матеріалу дати об’єктивну верифіковану оцінку сучасному стану 

проблеми. 

Ознайомлення з інформаційними джерелами для виконання 

курсової роботи слід розпочати з праць, де проблема відображена 

загалом (монографії, підручники), а надалі опрацьовувати наукову 

періодику, методичні посібники. Спершу слід вивчити та об’єктивно 

проаналізувати останні дослідження з обраної проблеми, а потім – 

більш хронологічно віддалені. При опрацюванні інформаційного 

джерела необхідно чітко фіксувати його повний бібліографічний опис 

для подальшого використання його у курсовій роботі при оформленні 

посилань у тексті. Особливу увагу слід звернути на дотримання 

правил оформлення списку використаних джерел (див. додаток Ґ і 

додаток Д). 
 

У процесі роботи над науковою літературою необхідно звертати 

увагу на такі аспекти: 
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–  порівняння різних думок, теорій, концепцій у межах проблеми 

дослідження; 

–  міждисциплінарний аспект науково-педагогічних досліджень; 

–  понятійно-термінологічний апарат дослідження; 
 

Типові помилки при аналізі літератури: 

- описовий характер (конспект джерел); 

- відсутність логіки в побудові теоретичної частини роботи; 

- некритичність використання джерела; 

- спотворення авторської думки; 

- плагіат, пряме копіювання тексту з наукових джерел. 

Ретельний аналіз вивченої літератури дозволить студентові 

сформулювати не лише тему, але й проблемні питання, дослідницькі 

завдання, які слід розв’язувати при виконанні курсової роботи. Від 

чіткості, точності і педагогічної виправданості дослідницьких завдань 

великою мірою залежить успіх дослідження. 

Результатом роботи на цьому етапі повинен стати список 

використаних джерел або бібліографічна картотека, яку необхідно 

представити керівникові, й аналіз виявлених матеріалів з проблеми, 

визначення ступеня розробки досліджуваної теми, необхідності більш 

детального дослідження окремих її аспектів. 
 

Планування змісту і ходу виконання дослідження 

На цьому етапі здійснюється систематизація наявної інформації, 

конкретизується поняттєвий апарат з досліджуваної проблеми, 

визначаються цілі й завдання дослідження, складається план курсової 

роботи. Курсова робота має мати складний план (зміст), складовими 

якого є вступ, 2-3 розділи, що включають кілька підрозділів, а також 

висновки, список використаних джерел і додатки (за необхідності). 

Зміст розглядуваних питань слід обов’язково узгодити з науковим 

керівником. Добре спланована робота, чітка структура розв’язуваних 

завдань допомагає не лише деталізувати досліджувану проблематику, 

диференціювати кожну її складову, а й ескізно представити кінцевий 

(очікуваний) результат, визначити логічний порядок роботи для його 

отримання. 
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Виконання дослідження: методи педагогічного дослідження 

Вибір методів дослідження визначається специфікою завдань, 

поставлених студентом у курсовій роботі. Тут аж ніяк не варто 

вдаватися до простого перелічення відомих найбільш поширених у 

педагогіці методів. 

Методи курсового дослідження – це шляхи, способи і засоби, за 

допомогою яких здобуваються нові знання, вивчаються факти, які 

використовуються для доказу положень, що розробляються, аналізу 

провідних векторів розвитку освіти, мистецтва, їх інтеграції у різні 

сфери життя суспільства тощо. 

Традиційно педагогічні методи дослідження поділяються на дві 

великі групи: теоретичні й емпіричні. 

До теоретичних методів дослідження відносяться: аналіз, синтез, 

абстрагування та узагальнення, порівняння, класифікація, вивчення й 

аналіз педагогічної літератури тощо; 

Серед емпіричних методів дослідники виділяють: педагогічне 

спостереження, вивчення педагогічного досвіду, бесіду, тестування, 

анкетування, соціометрію, педагогічний експеримент, експертні 

оцінки, тощо. 
 

Оформлення тексту роботи 

Завершальний етап – оформлення тексту курсової роботи та 

робота над висновками дослідження, які повинні бути стислими, 

лаконічними, відповідати суті зробленого за кожним із намічених у 

роботі завдань, та містити рекомендації щодо удосконалення 

освітнього процесу в школі, зокрема у сфері залучення школярів 

молодшої вікової категорії до світу образотворчого мистецтва. Інші 

напрацьовані матеріали (рисунки, ілюстрації, діаграми, таблиці, 

конспекти тощо), які допомагають розкривати суть висвітленого в 

основній частині роботи, слід упорядковано розмістити в додатках. 

На цьому етапі науковий керівник остаточно перевіряє роботу, 

вносить (за необхідності) кінцеві корективи. 

Після оформлення тексту роботи обов’язковою є процедура її 

безпосереднього захисту перед предметною комісією. 
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1.3 Характеристика та вимоги до основних компонентів 

змісту курсової роботи 
 

Курсова робота має містити такі структурні частини: 

1. Титульна сторінка (1 стор.). 

2. Зміст (1 стор.). 

3. Вступ (2-3 стор.). 

4. Основну частину (розділи та підрозділи) (близько 20 стор.). 

5. Висновки (2-3стор.). 

6. Список використаних джерел. 

7. Додатки (у разі потреби). 

1.  Титульна сторінка курсової роботи оформлюється за 

встановленим зразком (див. додаток А) та є першою сторінкою 

курсової роботи, проте номер на ній не проставляється. 

2.  Зміст курсової роботи розташовується на новій сторінці 

курсової роботи (сторінка не нумерується); містить найменування та 

номери всіх розділів, підрозділів, висновки, список використаних 

джерел, додатки (за потреби). 

Зміст має бути ретельно продуманим, таким, що розкриває тему 

курсової роботи, дозволяє уникнути безсистемності, порушення 

логіки дослідження, хаотичного нагромадження фактів, даних, їх 

зайвого повторення, дублювання тощо. 

У цьому контексті слід розуміти, що «Зміст» («План») курсової 

роботи – це логічний каркас викладу курсової роботи. 

Важливим є представлення розділів курсової роботи. Розділи – 

це основні структурні одиниці тексту. Назву кожного з них потрібно 

сформулювати так, щоб вони не виявилися ширшими за тему за 

обсягом, змістом, відповідали назві, оскільки розділ є тільки одним із 

аспектів теми, і назва не повинна порушувати цієї підпорядкованості. 

Розділи і підрозділи мають заголовки, які повинні відповідати 

змісту тексту. Розділи зазвичай нумеруються арабськими цифрами 

(Розділ 1, Розділ 2). Підрозділи також мають порядкову нумерацію у 

межах основної частини роботи та позначаються теж арабськими 

цифрами, тільки через крапку (наприклад: 1.1; 2.1. тощо). Іншими 
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словами, номер підпункту включає номер розділу і порядковий номер 

підрозділу, які розділені крапкою. 

Зразок структури змісту курсової роботи наведено у додатку Б. 

3.  Вступ – відображає формулювання основних елементів 

наукового апарату курсової роботи: обґрунтування актуальності 

(теоретичний і практичний аспекти) дослідження, ступінь її вивчення 

в науці та її (теми) наукова значущість, обґрунтування необхідності 

проведення дослідження та загальна характеристика роботи у такій 

послідовності: 

– актуальність теми роботи; 

– мета курсової роботи; 

– завдання курсової роботи; 

– об’єкт дослідження; 

– предмет дослідження; 

– методи дослідження (вирішення поставлених завдань); 

– структура роботи (загальний опис розділів і підрозділів); 

– практична значимість виконаної роботи. 

При обґрунтовані актуальності теми курсової роботи слід 

звернути увагу на те, що робота повинна вирішувати певну актуальну 

педагогічну проблему, яку важливо чітко виділити. 

Обґрунтування актуальності теми курсової роботи має містити 

розкриття (аналіз) її соціального наукового та педагогічного 

(мистецтвознавчого) аспектів. При обґрунтуванні актуальності 

студент має право на прояв творчого підходу. Однак, при цьому в 

певній визначеній послідовності підійти до аргументації аспектів 

значущості обраної теми. Обов’язково слід вказати, які проблеми, 

умови, передумови, ситуації обумовлюють необхідність розробки 

даної теми, підтвердити свої твердження посиланнями на офіційні 

документи, джерела і т. ін. 

Важливим є відображення ступеня вивчення і розробленості 

досліджуваної проблеми у педагогічній, мистецтвознавчій, також 

психологічній, філософській та інших науках. У цьому контексті 

обґрунтування теми курсової роботи має здійснюватися з позицій 

розвитку педагогічної думки на різних етапах її становлення (як 
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обрана проблема трактувалася раніше, які аспекти розглядалися, що 

вдалося вирішити, що залишилося поза увагою вчених, чому 

вибраний аспект є актуальним у наш час). Огляд літератури з теми 

має відтворити ґрунтовне ознайомлення дослідника з науковою 

літературою, його вміння систематизувати джерела, критично їх 

розглядати, виділяти істотне, оцінювати раніше зроблене іншими 

дослідниками, визначати головне в сучасному стані вивченої теми. 

Матеріали такого огляду слід систематизувати в певному логічному 

зв’язку та хронологічній послідовності. 

Невід’ємною вимогою до курсового дослідження власне як 

наукового є логічна взаємовідповідність між темою роботи, метою, 

завданнями, об’єктом, предметом, методами дослідження, його 

структурними частинами. Так, зокрема: сукупність завдань повинна 

відображати мету дослідження; мета роботи повинна відповідати 

об’єкту і предмету дослідження; предмет і об’єкт мають тісно 

переплітатися з формулюванням теми і т. д. Порушення такої логіки 

робить курсову роботу хаотичною, безсистемною, ненауковою, не 

дозволяє бачити повноту вирішення поставлених завдань. 

Мета курсової роботи – прогнозований результат дослідження, 

тобто суть мети дослідження полягає в тому, щоб вирішити якусь 

проблему (отримання нової інформації, наукових фактів за темою 

курсової роботи, формулювання закономірностей та обґрунтування 

найбільш ефективних шляхів провадження освіти). Зважаючи на це, у 

формулюванні мети слід вживати такі слова, як: «визначити», 

«дослідити», «виявити», «встановити», «розробити», «обґрунтувати», 

«довести», «перевірити» тощо. 

Курсове дослідження передбачає розв’язання конкретних 

завдань, які логічно диференціюють та віддзеркалюють загальний 

контекст визначеної мети. Тому завдання формулюються студентом 

на основі теоретичного аналізу окресленої проблеми, оцінки стану та 

можливостей її розв’язання в рамках шкільної практики. 

Завдання курсової роботи мають відображати основні шляхи й 

етапи досягнення мети. По суті, завдання – це чіткі плановані дії, 

комплексний алгоритм досягнення мети. Такий підхід зумовлює 
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формулювати завдання за допомогою дієслів: «вивчити», «описати», 

«встановити», «з’ясувати», «визначити», «порівняти» тощо. 

Завдання курсової роботи повинні бути чітко сформульованими 

і відображати логіку та етапність здійснення дослідження. 

Об’єкт і предмет дослідження – як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті має чітко 

виділятися та частина, яка власне виступає предметом дослідження. 

Відтак, об’єкт і предмет дослідження повинні «міститися» у назві 

курсової роботи, тобто відображатися у її темі. 

Отже, предмет дослідження є вужчим поняттям, ніж його об’єкт. 

Він є частиною, стороною, елементом об’єкта. Наприклад, об’єктом 

дослідження може бути процес навчання в цілому, а предметом – 

тільки методи навчання (частина процесу).  

Об’єкт дослідження – це частина реальної дійсності, яка 

підлягає дослідженню, тобто це процес або явище, які визначають 

проблемну ситуацію. 

Предмет дослідження знаходиться в межах об’єкта (спосіб 

бачення об’єкта з позиції науки) та конкретизує, що саме в об’єкті 

підлягає дослідженню. 

Методи дослідження. У курсовій роботі слід подати перелік 

використаних методів дослідження для досягнення поставленої в 

роботі мети. Цю позицію бажано розподілити на теоретичну і 

практичну (емпіричну) складові, тобто чітко зазначити, якими 

теоретичними та практичними методами будуть вирішуватися 

поставлені у курсовій роботі завдання 

Структура роботи – це короткий опис основних елементів 

курсової роботи.  

4.  Основна частина курсової роботи – виклад результатів 

проведеного дослідження. 

До основної частини повинні бути включені матеріали, які 

відображають сутність дослідження: визначення та аналіз поняттєво-

категоріального апарату дослідження, характеристика різних підходів 

до вирішення визначеної наукової проблеми та встановлення 

головних тенденцій розвитку певного педагогічного процесу; аналіз 
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педагогічного досвіду та результати дослідної роботи студентів. 

Останнє становить зміст другого (практичного) розділу роботи. 

Отже, курсова робота з образотворчого мистецтва та методики 

його викладання складається з теоретичних та практичних розділів. 

Теоретичний розділ (перший розділ) містить огляд літератури, 

аналіз основних етапів розвитку наукової думки за окресленою 

проблемою. Стисло, критично характеризуючи роботи попередників, 

автор повинен назвати ті питання, що залишилися невирішеними, 

визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Рекомендується 

закінчити цей розділ коротким лаконічним резюме стосовно 

доцільності / необхідності проведення досліджень у цій галузі. 

Практичні розділи із вичерпною повнотою та чітким контекстом 

викладають результати власних досліджень автора з виділенням його 

інноваційних напрацювань та їх безпосередньої практичної реалізації. 

В другому розділі слід обґрунтувати вибір напряму досліджень, 

навести методи розв’язання завдань та їх порівняльні оцінки, 

розробити загальну методику проведення досліджень. 

Висвітлюючи матеріали розділів, студент повинен давати чітку 

оцінку повноти розв’язання поставлених завдань, достовірності 

одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами 

вітчизняних і зарубіжних праць. 

Розділи можна поділяти на підрозділи та пункти. Пункти, якщо 

це необхідно, поділяють на підпункти (див. додаток В). Кожний 

пункт і підпункт має містити закінчену інформацію, завершуватися 

логічними та чіткими підсумками. Кожен розділ роботи повинен 

завершуватися чіткими висновками, що містять коротку суть 

отриманих результатів. Повні докази або подробиці дослідження 

можна розмістити у додатках. 

Достовірність висновків розділів загалом підтверджується 

вивченням практичного досвіду роботи конкретних навчальних 

закладів, на базі яких проводиться курсове дослідження (практично 

перевіряються результати напрацьованого). У цьому плані студентам 

рекомендується використовувати матеріали, зібрані за період 

проходження педагогічної практики. Зібрати необхідний матеріал, 
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узагальнити його та систематизувати допоможе безпосереднє 

оволодіння основними методами дослідження: спостереженням, 

експериментом, бесідою, анкетуванням, інтерв’ю, математичними 

методами обробки кількісних даних, методом порівняльного аналізу 

та ін. 

При написанні роботи студент має обов’язково посилатися на 

дослідників і джерела, з яких запозичує цитати, матеріали або окремі 

результати. 

5.  Висновки – загальні підсумки курсової роботи відображають 

важливі результати проведеного дослідження, і рекомендації з 

реалізації в практиці отриманих результатів. У висновках не слід 

переказувати зміст роботи, вони повинні бути чіткими, короткими та 

відповідати меті і завданням курсової роботи, сформульованим у 

вступі. 

Кожен висновок рекомендується оформити окремим абзацом. У 

першому пункті висновків доцільно дати оцінку стану вивчення 

проблеми дослідження, далі – викласти результати дослідження, 

основані на висновках до кожного розділу курсової роботи. 

Бажано підкреслити, який внесок зміг зробити автор у розробку 

обраної теми. Також доречно визначити перспективи подальших 

розробок із досліджуваної теми, окреслити цілі і завдання наступних 

етапів дослідження, якщо воно є основою для випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Рекомендований обсяг висновків – 2-3 сторінки. 

6.  Список використаних джерел у курсовій роботі є переліком 

усіх документів, монографій, книг, статей та інших публікацій, 

використаних при розробці теми. До «Списку використаних джерел» 

необхідно включати всі джерела, що були вивчені під час підготовки 

курсової роботи, незалежно від того, чи мало місце цитування 

фрагментів публікацій, чи ні, тому загальна кількість опрацьованих 

джерел не може бути меншою за 25 пунктів. 

Книги і статті розміщуються в «Списку використаних джерел» 

за прізвищами авторів, які подаються в алфавітному порядку, не 

розмежовуючи монографії і статті. У разі використання публікацій 
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(матеріалів) Інтернет мережі необхідно робити докладний опис 

джерела, відповідно до загальновстановлених з обов’язковою 

вказівкою на автора публікації та «адресу» сайту. 

Нумерація усіх публікації, включені до «Списку використаних 

джерел»,  повинна бути наскрізною. 

7.  Додатки містять матеріали, пов’язані з виконанням курсової 

роботи, які з певних причин не можуть бути включені до основної її 

частини (громіздкі схеми і таблиці, допоміжний матеріал). До 

додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал: 

таблиці допоміжних цифрових даних; розрахунки; інструкції, 

методики; допоміжні ілюстрації тощо. 

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати 

заголовок, надрукований угорі з першої великої літери симетрично 

відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої друкується слово «Додаток ___ » і велика 

літера, що позначає додаток. Якщо додатків у курсовій роботі більше, 

ніж один, то їх слід позначати великими літерами української абетки, 

за виключенням літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад, Додаток А, 

Додаток Б тощо). 

Додаток повинен отримати відображення в змісті курсової 

роботи у вигляді посилань на нього в тексті самої роботи. Наприклад: 

«…детальніше результати проведеного анкетування викладені в 

додатку Д». 

В оформленні декількох додатків на першому їх аркуші у 

крайньому верхньому рядку друкують великими літерами слово 

«ДОДАТКИ». 
 

Мовне оформлення і стиль викладу змісту курсової роботи 

Курсова робота виконується українською мовою. 

Для написання курсової роботи використовується науковий 

стиль викладу матеріалу. Такий стиль має передбачає відмову від 

«розмовних» мовних зворотів і мовних штампів, зайвих вставних 

слів. Текст роботи не повинен бути емоційно забарвленим. Він 

повинен відображати об’єктивність авторського підходу до 

досліджуваних явищ. 
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Виклад матеріалу повинен бути точним, чітким, лаконічним. 

Слід уникати перевантаження тексту складними граматичними 

конструкціями з великою кількістю синтаксичних конструкцій.  

У наукових роботах прийнято вживати без особі дієслівні 

форми, виражати свої думки, умовиводи, твердження і т. ін. з позиції 

«ми», тому без крайньої необхідності не слід уживати авторський 

особовий займенник «Я». 

У роботі необхідно вживати усталену термінологію. Не 

рекомендується без нагальної необхідності вводити власні терміни, 

бажано уникати невиправданих повторів, двозначних слів і виразів. 

Обов’язковою вимогою до оформлення курсової роботи є 

наявність посилань на джерела цитованих матеріалів. Посилання 

містить дані про джерела інформації, поданих у роботі, і підтверджує, 

що представлений матеріал виявлений автором курсової роботи в 

документі, монографії або іншій публікації. 
 

Загальні вимоги до цитування: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться 

в тій граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням 

особливостей авторського написання. Наукові терміни, фрази, 

запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за 

винятком тих, що викликали полеміку чи дискусію. У цих випадках 

використовується вираз «так званий»; 

б) цитування повинно бути прямим і повним, без жодного 

довільного скорочення чи узагальнення авторського тексту, без 

спотворень думок автора, змісту і логіки його тверджень, доведень, 

умовиводів і т. ін. Пропуск слів, речень, навіть цілих 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; 

в) цитати, також констатування певних фактів, явищ, авторських 

доводів, тверджень, гіпотез тощо) обов’язково супроводжуються 

посиланням на джерело (чи декілька джерел) у квадратних дужках, 
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наприклад, «… вченим доведено, що кольорова гармонія… [3, с. 42]», 

«…у дослідженні цього явища науковці прийшли до висновку, що… 

[8, с. 56; 12, с. 29]; якщо посилання на джерело стоїть у кінці речення, 

то крапка ставиться після дужки, яким воно закривається, наприклад: 

«Образотворче мистецтво є важливою складовою процесів…» 

[7, с. 35]. ; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших 

авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути 

гранично точним у викладенні думок автора та коректним щодо 

оцінювання його результатів і також робити відповідні посилання на 

джерело та сторінку; текст непрямого цитування у лапки не береться; 

д) коли використовують відомості, матеріали з монографій, 

оглядових статей, інших джерел, представлені (у них) на декількох 

сторінках (двох і більше), тоді в посиланні на них вказують 

«початковий» і «кінцевий» номери конкретного діапазону (числа) 

сторінок використаного джерела, на які дано посилання. Наприклад, 

«… за результатами проведених досліджень, … процес поглибленого 

освоєння графічних і живописних технік, технологій, відповідних їм 

матеріалів та інструментарію характеризується досконалим…» 

[4, с. 18–27] ([15, с. 18–27, 42–50]); 

е) цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і 

те і те знижує рівень праці: надмірне цитування створює враження 

компілятивності роботи, надає їй реферативний, звичайний описовий 

контекст, а недостатнє – зменшує наукову значимість викладеного 

матеріалу; 

є) якщо необхідно виявити ставлення автора курсової роботи до 

цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак 

оклику або знак запитання; 

ж) якщо автор курсової роботи, наводячи цитату, виділяє в ній 

деякі слова, терміни чи твердження, то слід зробити спеціальне 

застереження. У такому випадку після тексту, який пояснює таке 

виділення, ставиться крапка, потім дефіс та вказуються ініціали 

автора пояснювальної записки. Текст застереження вміщується у 

круглі дужки. Окрім того, таке пояснення, розшифрування, як і весь 
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напрацьований матеріал кваліфікаційної роботи, має бути подане з 

позиції «ми» (згідно етичних норм висвітлення та представлення 

наукових праць). Наприклад, автором курсової роботи є О. Й. 

Самбірська. Якщо у матеріалах пояснювальної записки вона зробила 

певні застереження з тієї чи іншої проблеми, явища, факту, то 

(відповідно до їх змісту та характеру) у тексті вони повинні мати таке 

оформлення (зразки): (курсив наш. – О. С.), (підкреслено нами. – 

О. С.), (розбивка наша. – О. С.). 

Посилання в тексті курсової роботи (вступі та основній частині) 

на джерела як загалом праці, у їх повному форматі, роблять згідно з 

їхнім переліком. Наприклад, …проблема, що досліджується, частково 

розкрита у праці [1] (у працях [1; 3; 7], або ж у працях [2–5]. 

При розкритті стану вивченості досліджуваної проблеми 

(розроблюваної теми), аналізуванні використаних у роботі джерел 

зазначення самих джерел (праць) подається із прізвищами їх авторів 

за алфавітним порядком власне прізвищ (наприклад, …наукові 

доробки А. Кириченко [7], М. Селівачова [10], І. Туманова [15], 

М. Яремківа [18]…), або за хронологією виходу у світ обговорюваних 

праць із зазначенням року їх видання (наприклад, …наукові розвідки 

О. Христенка (2003) [28], М. Селівачова (2005) [17], А. Кириченко 

(2006) [12], В. Михайленка (2007) [18], І. Туманова (2010) [23]), 

Ф. Музики (2016) [19]. 

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при 

цьому його оформлення має відповідати бібліографічному опису за 

переліком посилань із зазначенням номера. 

Приклад: 

Цитата в тексті: «... перед початком роботи над пейзажем з 

натури вибирають живописне вирішення мотиву, знаходять найбільш 

вдалу точку зору, що дуже важливо для досягнення поставленої 

мети…» [6] 
1). 

Відповідне посилання виноски: 
__________________ 
 

1)
 [6] Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти: Навч. посіб. / М. А. 

Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища школа, 2002. – С. 127. 



22 
 

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи 

Текст курсової роботи виконується на стандартних аркушах 

формату А4 (210х297) і розміщується на одній стороні аркуша. 

Тип шрифту – Times New Roman Cyr. Шрифт основного тексу – 

звичайний, розмір 14; абзац – 1,25; інтервал – 1,5; текст повинен бути 

відформатованим по ширині й без перенесень. 

Кожна сторінка має однакові поля: ліве – 20 мм, праве – 10 мм, 

верхнє, нижнє – 20 мм. 

Загальний обсяг курсової роботи, виконаної на комп’ютері, –  

25-30 сторінок. Сторінка тексту повинна містити 29-30 рядків. 

Оформлена курсова робота повинна бути переплетеною. 

Друкарські помилки, описки й графічні неточності, які 

виявилися під час написання курсової роботи, можна виправляти 

підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою на тому ж місці. 

Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці. 

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», 

«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВІКОРИСТАННІХ 

ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» – друкують великими літерами симетрично 

до набору (по центру). Крапку наприкінці заголовка не ставлять. 

Приклад оформлення сторінки із заголовками розділу, підрозділів та 

пунктів подано у додатку В. 

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 

розділяють крапкою. Заголовки підрозділів друкують маленькими 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У кінці 

заголовка (назва підрозділів), надрукованого в підбір до тексту, 

ставиться крапка. Відстань між заголовками (за винятком заголовка 

пункту) та текстом повинна дорівнювати 2-2,5 інтервалам. Кожну 

структурну частину курсової роботи, тобто «Вступ», «Розділи», 

«Висновки», «Список використаних джерел», «Додатки», потрібно 

починати з нової сторінки. 

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, 

список використаних джерел, таблиці та малюнки, які повністю 

займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів 

курсової роботи підлягають нумерації. 
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Нумерація сторінок починається з титульного листа, на якому 

цифра «1» не ставиться. Номери сторінок проставляють у правому 

верхньому кутку (без крапки). 

Використовувані в роботі списки повинні бути виконані в 

одному стилі по всьому тексту (наприклад, всі списки з нумерацією 

«1), 2) …» або всі списки з маркуванням «–» ); 

В роботі дозволяється виділяти важливий текст таким чином: 

   напівжирний, курсив, напівжирний курсив або підкреслений 

– але виділення по всьому тексту повинні бути виконані в одному 

стилі. Не допускається виділяти частину тексту за допомогою інших 

шрифтів, крім Times New Roman, іншого розміру, крім 14, іншого 

інтервалу тощо; 

   використовувані в роботі лапки повинні бути одного стилю: 

“” або «», або "", або ,,”. Аналогічною є вимога і до стилю апострофів: 

’ або ‘ або ′ – однаково по всьому тексту; 

   зазначаючи в тексті роботи прізвища та ініціали дослідників, 

необхідно дотримуватись одного стилю: Грицай М. С., Федченко П. 

М. або М. С. Грицай, П. М. Федченко, або М. Грицай, П. Федченко. 

Між прізвищем та ініціалами (слідкуючи, щоб вони лишились в 

одному рядку) необхідно використовувати нерозривний пробіл 

(стандартне сполучення клавіш «Shift – Ctrl  – Пробіл»); 

   не допускається розташування заголовку підрозділу внизу 

сторінки, якщо під ним не вміщується щонайменше два рядки – у 

такому разі назву підрозділу разом із тестом переносять на наступну 

сторінку; 

   не можна починати абзац внизу сторінки, якщо на ній 

поміститься тільки один рядок з нього – в такому разі слід 

переносити весь абзац на наступну сторінку. Аналогічно не можна 

переносити один рядок з абзацу на наступну сторінку. 
 

Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу 

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під 

ілюстрацією без крапки наприкінці. За необхідності під ілюстрацією 

розміщують пояснювальні дані. Ілюстрації (фотографії, малюнки, 
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схеми, креслення, карти тощо) і таблиці слід подавати безпосередньо 

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

Ілюстрації позначають словом «Іл.» і нумерують послідовно в 

межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер 

ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Іл. 1.2 (другий 

малюнок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні 

підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо у 

пояснювальній записці подано одну ілюстрацію, то її нумерують за 

загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над 

відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із 

зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і 

порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: 

«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Наприклад: 
 

 

Таблиця 1.2 

Назва таблиці 
    

    

    

 

 

 

Якщо у пояснювальній записці одна таблиця, її нумерують за 

загальними правилами. 

По можливості таблицю слід розташовувати на одній сторінці. 

Якщо ж рядки або графи таблиці виходять за формат аркуша, 

таблицю ділять на частини, які залежно від особливостей таблиці 

переносять на інші аркуші. 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) 

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

частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 



25 
 

«Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: 

«Продовження табл. 1.2». 

Схема – це зображення, виконане за допомогою умовних 

позначень і без дотримання масштабу. На схемах усіх видів повинна 

бути витримана стандартна однакова товщина ліній зображення – 

основних і допоміжних. Іноді для спрощення схеми різних систем 

зображують у вигляді прямокутників із простими зв’язками – лініями. 

Такі системи зазвичай називають блок-схемами. 
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Розділ 2 

ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
2.1. Підготовка до захисту 
 

Курсова робота подається до захисту у термін, визначений 

кафедрою. Графік захисту курсових робіт затверджується рішенням 

кафедри, на якій виконується робота і погоджується з деканатом. 

Підготовлена і правильно оформлена курсова робота заздалегідь 

(не пізніше, ніж за 2 тижні до терміну захисту, встановленого 

відповідним графіком) подається науковому керівникові. Керівник 

рецензує роботу та відповідно до критеріїв оцінювання курсової 

роботи виставляє попередню оцінку. 

Курсові роботи, які за висновком наукового керівника 

заслуговують на позитивну оцінку, рекомендують до захисту. Роботи, 

які за попередньою оцінкою наукового керівника не мають підстав 

для позитивної оцінки, до захисту не допускають і передають 

студенту для подальшого доопрацювання. Студент повинен усунути 

виявлені недоліки у встановлений термін, після чого робота 

остаточно оцінюється. 

 
2.2. Захист курсової роботи 
 

Захист наукової роботи відбувається у встановлений деканатом 

термін у присутності предметної комісії (провідних викладачів 

кафедри) та студентів. 
 

Порядок захисту курсової роботи: 

−  повідомлення (тривалістю 7-10 хв.) автора курсової роботи 

про проведене курсове дослідження та його основні результати. У 

повідомленні мають бути представлені: 

а) формулювання теми, обґрунтування її актуальності; 

б) цілі та завдання роботи; 

в) ступінь вивченості теми; 

г) основні результати роботи і висновки; 

д) пропозиції автора; 
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− відповіді на запитання членів комісії, присутніх студентів; 

− пропозиції наукового керівника щодо оцінки курсової роботи; 

− остаточне оцінювання курсової роботи членами комісії. 

Отримані оцінки офіційно оголошуються, відтак виставляються 

викладачем (керівником курсової роботи) у відомість та залікову 

книжку студента. 

 

2.3. Критерії оцінювання курсової роботи 
 

При оцінюванні курсової роботи враховуються такі критерії: 

якість змісту курсової роботи та захист курсової роботи. 

Зміст роботи: 

− актуальність теми та її обґрунтування; 

− глибина аналізу використаної літератури; 

− наявність елементів новизни теоретичного або практичного 

характеру; 

− відповідність змісту роботи темі, цілям і завданням; 

− ступінь самостійності і творчого підходу до написання 

курсової роботи; 

Результати роботи: 

− об’єктивність і повнота розробки проблеми; 

− обґрунтованість зроблених висновків; 

− значущість висновків для подальшої практичної діяльності; 

− рівень самостійності узагальнень і висновків. 

Оформлення роботи: 

− логічність; 

− мовностилістична грамотність; 

− відповідність оформлення стандартам. 

Захист роботи: 

− уміння орієнтуватися в досліджуваній темі; 

− уміння правильно висловлювати свої думки; 

− уміння аргументовано відповідати на питання. 
 

Розподіл балів відбувається за структурою, які відображена у 

примірнику рецензії на курсову роботу (див. додаток Е) 
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Критерії оцінювання курсової роботи: 
 

Оцінка «відмінно» (90 – 100 балів) – тема курсової роботи 

розкрита повною мірою, визначені основні категорії наукового 

дослідження. Робота виконана самостійно, містить аналіз практичних 

проблем. Представлений матеріал свідчить про глибоке розуміння 

автором порушених питань. Виклад матеріалу роботи відрізняється 

логічною послідовністю, посиланнями на літературні і нормативні 

джерела, завершується конкретними висновками. Курсова робота 

оформлена акуратно, відповідно до чинних вимог. 

Оцінка «добре» (75 – 89 балів) – розкритий основний зміст 

теми, курсова робота виконана переважно самостійно, містить аналіз 

практичних проблем. Напрацьований матеріал в цілому розкриває 

тему курсової роботи. Викладений у розділах матеріал свідчить про 

достатньо глибоке розуміння автором порушених питань. Текстовий 

виклад характеризується логічною послідовністю, посиланнями на 

літературні і нормативні джерела, завершується чіткими конкретними 

підсумками та висновками. Курсова робота оформлена акуратно, 

відповідно до чинних вимог. 

Оцінка «задовільно» (60 – 74 балів) – тема курсової роботи 

розкрита частково; робота виконана в основному самостійно, містить 

елементи аналізу досліджуваної проблеми. Зміст напрацьованого в 

цілому характеризується недостатністю визначення понятійного 

апарату, основних теоретично-методичних положень розглядуваної 

проблеми. Не всі порушені питання викладені достатньо глибоко, є 

порушення логічної послідовності, посилання на літературні і 

нормативні джерела не відповідають чинним вимогам. Курсова 

робота оформлена з порушеннями. При її захисті не на всі питання 

подані відповіді. 

Оцінка «незадовільно» (0 – 59 балів) – тема курсової роботи не 

розкрита. Робота виконана не самостійно, має описовий характер. Її 

матеріал викладений без логічної послідовності, фрагментарно; зміст 

не відповідає темі курсової роботи та не розкриває розділи і 

підрозділи, не визначені основні параметри апарату. Посилання на 

літературні і нормативні джерела оформлені з грубими порушеннями. 
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Отримані оцінки переводяться у національну шкалу та шкалу 

ЄКТС за наведеною таблицею. 
 

Шкала 
оцінювання 

університету 
(в балах) 

Національна 
шкала 

оцінювання 

 

Шкала ECTS 

Сумарна оцінка 
(в балах ) 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

90 – 100 «відмінно» 90 – 100 А 

75 – 89 «добре» 

82 – 89 В 

75 – 81 С 

60 – 74 «задовільно» 

67 – 74 D 

60 – 66 Е 

0 – 59 
«незадовільно

» 

35 – 59 FХ 

0 – 34 F 
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21. Чорна Н. Б. Сутність та структура готовності до професійного 

саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / 

Н. Б. Чорна // Вісник Запорізького національного університету. 

Серія : Педагогічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. Г. В. 

Локарєва. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (17). – С. 192–196. 

 
  



33 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Титульна сторінка курсової роботи 
 

 

Міністерство освіти і науки України 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

Кафедра культурології та мистецької освіти 
 

 
 
 
 

Ознайомлення з художнім образом на уроках 

образотворчого мистецтва у початковій школі 
 
 

Курсова робота 
з образотворчого мистецтва та 

методики його викладання 
за ІІІ семестр 2018/2019 н.р. 
студентки групи ПОО-23М 

факультету початкової та мистецької освіти 
Іваненко Антоніни Василівни 

 
 

Науковий керівник: 
кандидат мистецтвознавства, 

доцент Сидор Михайло Богданович 
 

 

1. Допущено до захисту 

 _____________       Науковий керівник  ___________   ______________ 

 дата                                                                                     підпис                    прізвище, ім’я 
 
 

2. Оцінка захисту ________________ 

 _____________                Члени комісії  ____________  ______________ 

дата                                                                                      підпис                     прізвище, ім’я  

____________  ______________ 

підпис                     прізвище, ім’я 

____________  ______________ 

 підпис                    прізвище, ім’я 
 

 

Дрогобич, 2018 
 



34 
 

Додаток Б 

Приклад оформлення змісту курсової роботи  
 

 
 
 

ЗМІСТ 
 

Вступ  ............................................................................................................... 3 

Розділ 1. Назва розділу ................................................................................. 6 
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Додатки  ......................................................................................................... 30 
 
 
 

Примітка: «Розділ 1» подано лише з підрозділами. 
  «Розділ 2» подано з підрозділами та пунктами. У пункті 2.3.1 

  включено підпункти – 2.3.1.1 та 2.3.1.2. 
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Додаток В 

Зразок оформлення сторінки із заголовками розділу,  
його підрозділів, пунктів 

 
 
 

РОЗДІЛ 1. 
НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

1.1. Назва першого підрозділу першого розділу 
 

Текст підрозділу. Текст підрозділу. Текст підрозділу. Текст 
підрозділу. Текст підрозділу. Текст підрозділу. Текст підрозділу. 
Текст підрозділу. Текст підрозділу. 

 

1.1.1. Назва першого пункту першого підрозділу першого 
розділу. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. 
Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст 
пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. 

 

1.1.2. Назва другого пункту першого підрозділу першого 
розділу. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. 
Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. 

 

1.2. Назва другого підрозділу першого розділу 
 

1.2.1. Назва першого пункту другого підрозділу першого 
розділу. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. 
Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. 

 

1.2.2. Назва другого пункту другого підрозділу першого розділу. 
Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст 
пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. 

 

1.2.3. Назва третього пункту другого підрозділу першого 
розділу. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. 
Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст пункту. Текст 
пункту. Текст пункту. 

 

 
Примітка: «Розділ 2» починатиметься з нової сторінки, а всі його підрозділи, 

пункти та підпункти йтимуть за зразком «Розділу 1». 
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Додаток Ґ 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 
(Згідно опису, наведеного у «Бюлетені ВАК України». – 2009. – №5.) 

 

Характеристика 
джерела 

 

Приклад оформлення 

Книги:  
 
Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. 
Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела 
християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст. ; № 14). 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого 
шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / 
Д. Г. Коренівський. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – 
(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН 
України ; т. 59). 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – 
К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – 
(Ювеліри України ; т. 1). 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 
2005. – 196, [1] с. – (Першотвір). 

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР 
в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Б. Матяш, Ю. Р. Мушка. – 
К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового 
щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1). 

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, 
Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. 
Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів 
для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю ; вип. 11). 

3. Суберляк О. А. Технологія переробки полімерних матеріалів : підруч. 
[для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Суберляк, П. Г. Баштанник. – 
Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори 1. Акофф Р. Идеализированное проектирование организации : как 
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего / 
Акофф Р., Магидсон Д., Эддисон Г. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – 
Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобов І. В., 
Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромдрук», 2006. – 106 с. – 
(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. 
для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, 
Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – 
(ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П’ять і  
більше  
авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина 
И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. 
центр, 2007. – 510 с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 
працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, 
О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т 
дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Здоровий спосіб життя» : у 14 кн., 
кн. 13). 
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Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту 
В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).  

2. Воскресіння мертвих : українська драма : антологія / [упорядкув., ст., 
пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність в українській графіці кінця 
ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, 
О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. 

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. 
праць / наук. ред. Кащенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. 

Багатотомний 
документ 

1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. 
Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 
2007. – .(Джерела з історії науки в Україні).  

Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] c. 
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 

Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-
Стандарт», 2005. – . – (Серия «Нормативная база предприятия»). 

Т. 1. – 2005. – 277 с. 
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : 

трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006 – . – (Сочинения : в 
8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 

4. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : 
Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані 
історією» : у 27 т. / голов. редкол. : Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). 
Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721 с. 

Матеріали 
конференцій, 
з’їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих 
учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 
11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва. – Х. : ХДАУ ім. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на 
республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т 
статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. 

3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. 
інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвипуск). 

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : 
праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – 
К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956. 

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. 
праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 
1999. – 215 с. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : 
Халімон, 2006. –175, [1] с. 

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основних 
термінів і понять з організації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. 
ун-т, 2007. – 57 с. 

3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. 
– 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 

Каталоги 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / 
[авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 

2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 
2003]. – 11 с. 
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3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 
Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с. 

Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора 
фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 
органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія 
машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 
показників в системі підтримки прийняття рішень управління 
державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. 
інформ. Технології» / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с. 

Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного 
видання 

1. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах 
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // 
Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17. 

2. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної 
освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – 
№ 5. – С. 12–14. 

3. Регіональні особливості смертності населення України / 
Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник 
соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – 
№ 1. – С. 25–29. 

4. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. 
Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – 
С. 13–20. 

5. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ  ст. 
Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : 
статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 

6. Чорний Д. М. Міське самоврядування : тягарі проблем, принади 
цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра : проблеми 
модернізації міст України : (кінець XIX – початок XX ст. / 
Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202. 

Електронні 
ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 
ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / 
Б. Р. Богомольний. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. 
– (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 
см. – Систем. Вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, 
XP ; MS Word 97 – 2000. – Назва з контейнера. 

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та 
віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти 
[Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 
р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-
вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : 
кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. 
вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 
98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні 
ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. 
«Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. Г. Бровкін // 
Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 
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Додаток Д 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 
(Згідно положень ДСТУ 8302:2015) 

 

Характеристика 
джерела 

 

Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Жердзицький В. Є. Живопис. Техніка і технологія : навч. посібн. 
Xарків, 2006. 327 с. 

2. Коляденко Г. І. Анатомія людини : підручн. 6-е вид. Київ, 2014. 384 с. 
3. Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, 

номінація, стилістика, типологія) : монографія. Київ, 2005. 399 с. 
4. Сидор М. Б. Рисунок. Частина 1 : тексти лекцій до розділу «Художньо-

образна мова рисунку». Дрогобич, 2017. 132 с. 
Два автори 1. Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ ст. 

У пошуках «великого стилю» : книга-альбом. Київ, 2005. 280 с. 
2. Орел Л., Стогнота Л. Народне мистецтво України на межі тисячоліть : 

колект. монографія. Київ, 2007. 248 с. 
3. Савчин Г. В., Ясеницька Ж. В. Композиція : навч. посібн. Дрогобич, 

2013.62 с. 
Три автори 1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-

прикладне мистецтво : навч. посібн. Львів, 1993. 272 с. 
2. Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М. Анатомія людини : навч. 

посібн. Львів, 2014. 360 с. 
Чотири автори 1. Народна архітектура Українських Карпат : колект. монографія / 

Ю. Г. Гошко, Т. П. Кіщук, І. Р. Могитич, П. М. Федака. Київ, 1987. 272 с. 
2. Формування ресурсів для виробництва продукції : наук. вид-ня / 

В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобов, А. А. Нечипорук. 
Київ, 2006. 106 с. 

П’ять і більше 
авторів 

1. Духовні цінності українського народу / С. М. Возняк, В. І. Кононенко, 
В. В. Луць та ін. Киїів – Івано-Франківськ, 1999. 294 с. 

2. Українськісимволи:колект.монографія/М. Дмитренко,Л. Іваннікова, 
Г. Лозко та ін. Київ, 1994. 140 с. 

3. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посібн. для 
працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, 
О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. Київ, 2005. 115 с. 

Без автора: 

редактор 
1. Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства : збірник наук. статей / 

наук. ред. : Л. Филипович, В. Хромець. Київ, 2007. 192 с. 
2. Музеї народного мистецтва та національна культура : збірник наук. 

праць / ред. М. Селівачов. Київ : Златограф, 2006. 268 с. 
3. Материалы и техника рисунка : учеб. пособие. 2-е изд. / ред. 

В. А. Королев. Москва, 1987. 97 с. 
укладач 1. Воскресіння мертвих : українська драма : антологія / упоряд., ст., пер. і 

прим. В. О. Шевчук. Київ, 2007. 638 с. 
2. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : збірник наук. 

праць / наук. ред. Кащенко В. та ін. Чернівці, 2007. 310 с. 

переклад 1. КаюаР.Людина та сакральне / пер. з фр. А. В. Усика ; за виданням : 
Roger Caillois. L’hommeetlesacré. Київ, 2003. 256 с. 

2. Бергсон А. Творческая эволюция / пер. с фр. В. А. Флеровой ; предисл. 
И. Блауберг. Москва, 2006. 380 с. 

3. Рид У. Фигура. Методика рисования и построения : учеб. пособие / 
пер. с англ. Минск, 2000. 144 с. 
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Багатотомний 
документ: 
загалом 

1. Історія українського мистецтва : в 6 т. / АН Української РСР. Київ : 
УРЕ, 1966–1970. 

2. Реабілітовані історією. Житомирська область : у 7 т. / ред. колегія : 
Тронько П. Т. (голова) та ін. Житомир, 2006. 

окремий том 1. Історія українського мистецтва : у 5 т. / гол. ред. Г. Скрипник ; НАН 
України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2007. Т. 5 : Мистецтво XX 
століття. 2007. 1048 с. 

2. Мартирологія українських церков : у 4 т. Торонто ; Балтимор, 1985. 
Т. 1 / упоряд. і ред. : О. Зінкевич, О. Воронин. 1987. 1207 с. 

3. Українське мистецтво : навч. посібн. : у 3 ч. / Д. П. Крвавич, 
В. А. Овсійчук С. О. Черепанова. Львів, 2003. Ч. 3. 2005. 286 с. 

4. Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / АН УРСР. Ін-т літ-ри ; ред. кол. : 
Є. Кирилюк (голов. ред.) та ін. Київ : Наукова думка, 1976–1986. Т. 31 : 
Літературно-критичні праці (1897–1899) / уклад. Ф. Лось. 1981. 596 с. 

Матеріали 
конференцій, 
з’їздів 

1. Українське сакральне мистецтво : традиції, сучасність, перспективи : 
матеріали Міжн. наук. конф. (Львів, 4–5 травня 1993 р.). Львів, 1994. 
166 с. 

2. Християнська сакральна традиція : матеріали IV Міжн. наук. конф. 
(Львів, 24–25 листопада 2011 р.) / в. о. голов. ред. о. Н. Лозинський. 
Львів, 2011. 159 с. 

Словники 1. Декоративно-ужиткове мистецтво : словник : у 2 т. / ред. Я. П. Запаско. 
Львів, 2000. Т. 1 : А–К. 366 с. ; Т. 2 : Л–Я. 399 с. 

2. Європейський Союз : словник-довідник. 2-ге вид., оновл. / упоряд. 
М. Марченко. Київ, 2006. 138 с. 

3. Тимошенко З. І., Тимошенко О. І. Болонський процес в дії : словник-
довідник основних термінів і понять з організації навч. процесу у 
вищих навчальних закладах. Київ, 2007. 57 с. 

4. Словник українського сакрального мистецтва / Авт. : М. Станкевич, 
С. Боньковська, Р. Василик та ін. Львів, 2006. 288 с. 

Каталоги 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / 
авт.-упоряд. М. Зобків та ін. Львів, 2003. 160 с. 

2. Горницкая И., Ткачук Л. Каталог растений для работ по фитодизайну. 
Донецк, 2005. 228 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Закон України про рекламу (за станом на 25 січня 2000 р.) // Верховна 
Рада України. Київ : Парламентське видавництво, 2000. 20 с. 

2. Цивільний кодекс України. № 435-15. Редакція від 15.12.2017, підстава 
2147а-19. Київ, 2017. 

Стандарти 1. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання. Видання 
офіційне. [Уведено вперше : чинний від 2016-07-01]. Київ, 2016. 17 с. 

2. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 
техніки. Структура та правила оформлення. Видання офіційне. 
[Чинний від 2017-07-01]. Київ, 2016. 25 с. 

Дисертації 1. Гончаренко А. О. Трансформації розвитку української скульптури 
(в  контексті культурно-мистецьких процесів 1990-х – 2000-х рр.) : дис. 
… канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Харків, 2015. 223 с. 

2. Гошовський Р. М. Декоративно-семантичні чинники сакралізації 
культових об’єктів українців ХVІ – початку ХХ століть (Онтологія. 
Типологія. Художні засоби) : дис. … кандидата мистецтвознавства : 
26.00.01. Івано-Франківськ, 2015. 223 с. 

3. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора 
фіз.-мат. наук : 01.03.02. Київ, 2005. 276 с. 
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Автореферати 
дисертацій 

1. Алфьорова З. І. Візуальне мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мистецтвознавства : спец. 
26.00.01 «Теорія та історія культури». Харків, 2008. 43 с. 

2. Пригода Т. М. Феномен пластичного в культурі : естетичний та 
філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філос. наук. : спец. 09.00.08 «Естетика». Київ, 2001. 18 с. 

3. Гаврилов В. А. Пластические новации в скульптуре ХХ века : автореф. 
дис. на соискание науч. степени канд. искусствоведения : спец. 
17.00.09 «Теория и история искусства». Санкт-Петербург, 2004. 18 с. 

Частина 
документа: 
 

стаття з 
матеріалів 
конференцій 

1. Балаклицький М. Феномен «нової релігійності». Людина, наука, 
техніка в новому тисячолітті : матеріали V Міжн. наук.-практ. конф. 
(Харків, 27–28 квітня 2004 р.). Харків, 2004. С. 47–48. 

2. Поварьонкіна К. Іконографічні модифікації в українському релігійному 
малярстві під впливом греко-католицизму. Михайло Фіголь : життя і 
творчість (на пошанування 80-ї річниці від дня народження) : 
матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 18–19 жовтня 
2007 р.). Івано-Франківськ, 2007. Кн. 1. С. 225–234. 

3. Сидор М. Галицькі придорожні каплиці як елемент традиційної 
культури українців та проблема їх дослідження в українознавстві. 
Етнос. Культура. Нація : матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф. 
(Дрогобич, 27–28 жовтня 2000 р.). Дрогобич, 2001. С. 170–175. 

стаття зі 
збірника 

1. Будяк В. Кітч і кемп : спільне й відмінне проявів у моді. Вісник ЛНАМ: 
збірник наук. праць. Львів, 2012. Вип. 23. С. 42–47. 

2. Галета О. Особливості класифікації скульптури в контексті вивчення 
малих архітектурних форм. Вісник Прикарпатського університету. 
Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2012. Вип. 24–25. С. 95–100. 

3. Гнатюк Л. Р. Поняття «образ» та «ікона» зі східнохристиянської 
перспективи. Вісник ХДАДМ. Харків, 2011. № 4. С. 91–95. 

4. Кузенко П. Я. Українське меморіалознавство : Історія та сучасність. 
Художня культура. Актуальні проблеми. 2008. Вип. 5. С. 581–591. 

стаття з 
журналу 

1. Гаврилюк Т. Незбагненне і непояснюване : Священне як елемент 
людського світогляду. Людина і світ : щомісячний наук.-попул. 
релігієзнавчий журнал. 2003. № 3 (501). С. 51–54. 

2. Зазуляк Т. Мистецтво витинанки : творимо декоративну композицію. 
Мистецтво та освіта. 2017. № 4. С. 33–39. 

3. Лупій С. Меморіальна скульптура Львова доби класицизму. Київська 
старовина :історико-філологічний журнал. 2004. № 3. С. 161–167. 

стаття з газети 1. Дротенко В. 25-літній ювілей кафедри культурології та мистецької 
освіти. Франківець.27 листопада 2017 р. № 10 (255). С. 4–5. 

2. Дубогай О. Д. Щоденник здоров’я школяра. Валеологія. 1999. №7. 
Квітень. С. 2–6. 

Електронні 
ресурси 

1. Десятерик Д. Олександр Сухоліт : «У будь-якому випадку в центрі 
скульптури повинна стояти людина» [Електронний ресурс] // Сумно : 
спільнота блогів про культуру (19.03.2009). URL : http://sumno.com/ 
article/systema-suholita-intervyu/ 

2. Петрук Р. Сумнів є основою руху вперед [Електронний ресурс] // Art 
Ukraine. 2008. № 2. Березень. URL : http://artukraine.com/ua/archive/20/ 

3. Сердюк В. Михайло Дзиндра : скульптор, який подарував Львову все 
[Електронний ресурс] // ZAXID.NET. (26.07.2008). URL : http://zaxid./ 
net/news/showNews.do?dzindra_skulptor_yakiy_podaruvav_lvovu_vse&ob
jectId=1059560 
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Додаток Е 
 

РЕЦЕНЗІЯ 
на курсову роботу з  _______________________________________________ 
на тему __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

студента  _________________________________________________________________ 

групи ____________ денної/заочної форми навчання факультету початкової та мистецької освіти  
 

 
 

Критерії оцінювання (потрібне підкреслити) Можливі 
бали 

Бали 
рецензента 

I Вступна частина 
1. Актуальність роботи розкрита:  (не)повною, (не)достатньою мірою, нерозкрита 

0-5  

2. Мета і завдання дослідження поставлені і визначені: (не)правильно, (не)чітко, (не) 
відповідають темі дослідження 

0-5  

3. Об’єкт, предмет дослідження (не) виділено, (не)правильно  0-5  
II Зміст  роботи та узагальнення її результатів 

1. Зміст роботи: (не) відповідає  повністю (частково) темі, меті і завданням роботи 
0-5 

 

2. Тема роботи розкрита: повністю, частково, поверхнево, в основному, нерозкрита 0-5  
3. Усі питання висвітлені: повністю, (не)достатньо, частково, поверхнево. 
Питання у розділі (параграфі) ______ висвітлені (не)правильно, (не)висвітлені 

0-5  

4. Висновки:  
самостійно (не) зроблені висновки (узагальнення) до кожного розділу (параграфа); 
загальні висновки (не)чіткі, (не)ґрунтовні, поверхневі, відсутні, (не) відповідають 
меті та завданням роботи загалом; відображають повністю, частково основні 
результати дослідження 

0-10  

5. Опрацювання літературних джерел:  
літературні джерела підібрані та опрацьовані у (не)достатній кількості; відповідають 
темі, меті і завданням дослідження  (не)повною мірою, (не) відповідають загалом 

0-10  

6. Наявні (відсутні) елементи творчого пошуку; результати аналізу (не) 
представлено наочно (таблиці, графіки, діаграми, рисунки, малюнки, ескізи, схеми, 
креслення, інструкційні (технологічні) картки тощо___________________________ 
 
Позитивні сторони: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Недоліки: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

0-10  

III Стиль написання і оформлення роботи 
1. Матеріал викладено з (не)дотриманням стилю: у (не)логічній послідовності, 
(не)системно, (не)змістовно, сумбурно, у вигляді реферативного опису 

0-5  

2. Оформлення роботи повністю (не) відповідає, частково (не) відповідає вимогам 
щодо оформлення; допущені недоліки в оформленні: (не)акуратність, технічні 
огріхи, граматичні чи стилістичні помилки, відсутні (неправильні) посилання на 
літературні джерела; (не) допущено помилки в оформлені бібліографічного опису 

0-5  

Курсова робота (не) допускається до захисту  0-70  

ІV Захист курсової роботи 
Під час захисту: студент виявив добрі, (не)достатні, фрагментарні знання з питань, 
що розглядалися у роботі; (не) вмів пов’язати теоретичні положення теми з 
практикою, (не) сформулював узагальнення, висновки; відповідав на поставлені 
запитання (не)правильно, (не)чітко, (не)впевнено  

0-30  

VI Загальна оцінка за курсову роботу 
За результатами виконання, оформлення і захисту курсової роботи курсова робота 
захищена студенткою  з оцінкою     “_______________________” 

0-100  

 
Науковий керівник___________________________  (_________________) 
“______”      _________________  20___ р. 



43 
 

Для приміток 
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Навчально-методичне видання 

 

 

Михайло Сидор, Галина Савчин 
 
 
 

Методичні рекомендації до 
виконання і захисту курсової роботи 

з образотворчого мистецтва та  
методики його викладання 

 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 013 Початкова освіта 
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