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ВСТУП 
 

Якість освіти традиційно пов'язують із забезпеченням суспільства 

висококваліфікованими фахівцями. Зростання вимог до фахової  підготовки 

здобувачів вищої школи вимагає активного залучення їх до дослідницької 

роботи, поєднання навчання і досліджень під час освітнього процесу. Відтак, 

одним з основних освітніх компонентів освітньо-професійної програми є 

курсова робота як дієвий засіб підвищення якості підготовки фахівців та 

нарощення їхніх загальних та фахових компетентностей.  

Навчальним планом підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітньо-професійної програми 

016.00.01 передбачено написання курсової роботи: з фахових навчальних 

дисциплін: 

 Курсова робота (на вибір з фахових дисциплін) – для студентів 

III курсу 

 Курсова робота (зі спеціалізації) – для студентів IV курсу.  

Згідно з освітньо-професійною програмою студенти, які навчаються за 

освітньо-професійною програмою 16.00.01, мають змогу оволодіти 

відповідно до свого вибору такими спеціалізаціями: «Інклюзивна освіта», 

«Робота з аутичними дітьми» (Освітня програма 2015 р.), «психолого-

педагогічна допомога дітями з аутизмом» (Освітня програма 2017 р.). 

До блоку фахових дисциплін належать: 

 Логопедія (вступ до логопедії, дислалія); 

 Логопедія (ринолалія); 

 Логопедія (дизартрія, порушення голосу); 

 Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони 

мовлення); 

 Логопедія (алалія, афазія); 

 Логопедія (порушення писемного мовлення); 
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 Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і 

дошкільного віку з порушеннями мовлення; 

 Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку 

із сенсомоторною складовою; 

 IКТ у галузі спеціальної освіти. 

Виконання курсової роботи переслідує декілька цілей: 

 закріпити теоретичні знання, набуті студентами у процесі 

навчання з фахових дисциплін / з дисциплін спеціалізації; 

 розвинути у студентів навички самостійної роботи з науковою та 

методичною літературою тощо; 

 виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, самостійно 

формулювати висновки та пропозиції; 

 прищепити навички обґрунтування та обстоювання власного 

погляду з проблеми, що досліджується, виробити вміння 

застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних 

практичних завдань. 

Виконання курсової роботи з фахових дисциплін сприяє формуванню 

таких загальних та фахових компетентностей: 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності 

(ЗК) 
Світоглядна  

Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; 

знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову 

картину світу; вміння відстоювати власні стратегії професійної 

діяльності. 

Громадянська 
Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською 

свідомістю; здатність застосовувати процедури й технології 

захисту прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами, що 

відповідають чинному законодавству України. 

ЗК Інформаційно-комунікаційна 
Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з 

різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до 

застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних 

технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-

мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. 
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Креативна 
Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення 

професійних завдань. 

Аналітична 
Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й 

генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання 

теоретичних та практичних професійних питань. Здатність до 

когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії 

та практики.  

Науково-дослідницька 
Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми у процесі 

професійно-педагогічної діяльності. Знання основних методів 

наукового пошуку; вміння узагальнювати отримані результати, 

обробляти та аналізувати інформації з різних джерел, 

оформлювати і презентувати результати наукової діяльності.  

Самоосвітня 
Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на 

розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення 

до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 
Організаційна 

Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати 

та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до 

когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення 

проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для 

прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. 

Теоретико-методологічна  

Здатність до застосування знань провідних гуманістичних теорій, 

концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-

педагогічні, навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись 

їх у житті та професійній діяльності. 

Психолого-педагогічна 
Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння 

їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини 

на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та 

виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та 

інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. 

Методична  
Застосовувати базові знання і вміння для формування 

компетентностей у дітей молодшого шкільного віку. Здатність 

здійснювати освітній процес в початковій школі з урахуванням 

психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх 

потреб дітей з порушеннями мовлення. 

Спеціально-педагогічна 
Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, 

виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; 

розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, 

абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з особливими 

освітніми потребами. 

Спеціально-методична 
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Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з 

урахуванням психофізичних, вікових особливостей,  

індивідуальних освітніх потреб, актуального стану і потенційних 

можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в 

спеціальних та інклюзивних закладах освіти. 

Медико-біологічна 
Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-фізіологічні 

особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і 

мовленнєвих систем; основні клінічні прояви порушень 

психофізичного розвитку; особливості вищої нервової діяльності 

та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку; основні закономірності та механізми розвитку дитячих 

психічних хвороб. 

Психолінгвістична 
Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого розвитку в 

онтогенезі, взаємозв’язку мовлення, мислення і свідомості; 

розуміння психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності. 

Проектувальна 
Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати 

корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних 

закладах освіти з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. 

Діагностико-корекційна 
Володіння знаннями та уміннями психолого-педагогічного 

вивчення особливостей розвитку, потенційних можливостей, 

потреб і досягнень дітей з особливими освітніми потребами. 

Володіння базовими знаннями та методами корекційної роботи з 

розвитку психічної сфери дітей з особливими потребами. 

Консультативна 
Застосовувати уміння консультувати осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку, членів їх сімей, педагогів інклюзивних 

закладів освіти з питань навчання, виховання, розвитку і 

соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. 

Логодіагностична 
Володіння комплексом логодіагностичних методик визначення 

рівня сформованості мовленнєвих функцій та мовленнєвої 

діяльності. Здатність продемонструвати інтегрування результатів 

діагностування у процесі складання психолого-педагогічного та 

логопедичного висновку. 

Логокорекційна 
Здатність здійснювати добір методик і технологій для корекції 

психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення.  

Компетентність у сфері інклюзивного навчання 
Володіння базовими знаннями та розуміння основних цінностей, 

концепцій та теорій інклюзивного навчання. Володіння уміннями, 

що уможливлюють здатність здійснювати якісне інклюзивне 

навчання. 
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Деонтологічна  (професійні цінності) 
Здатність діяти згідно з принципами деонтології, що не 

суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; 

усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних 

наслідків власних впливів у сфері професійної діяльності 

 

Виконання курсової роботи зі спеціалізацій сприяє крім 

вищезазначених компетентностей формуванню таких фахових 

компетентностей: 

 фахових компетентностей для спеціалізації «Психолого-педагогічна 

допомога дітям з аутизмом»: здатність розпізнавати дітей з РАС, 

діагностувати, визначати шляхи їхнього розвитку; брати на себе роль 

координатора; розробляти корекційно-розвивальну стратегію для дітей 

з аутизмом; формувати у них передумови до освітньої діяльності 

опрацьовувати освітні траекторії для дітей з аутизмом; 

 фахових компетентностей для спеціалізації «Інклюзивна освіта»: 

здатність здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей з різними 

освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі; здатність 

підготувати дитину та освітнє середовище до процесу інклюзивного 

навчання; здатність забезпечити супровід родин дітей з особливими 

потребами. 

Результати навчання, які має продемонструвати студент у процесі 

виконання курсового дослідження 

1. Уміти розробляти структуру і процедуру здійснення науково-дослідної 

роботи через проведення курсового дослідження. 

2. Здатність продемонструвати на достатньо високому рівні навички 

самостійної роботи. 

3. Уміти отримувати результат у межах обмеженого часу з наголосом на 

професійну діяльність та унеможливлення плагіату. 

4. Здатність продемонструвати культуру володіння державною мовою. 
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5. Здатність продемонструвати уміння працювати з літературними 

джерелами, інформаційними ресурсами. 

6. Здатність продемонструвати культуру оформлення наукового 

дослідження. 

Результати навчання, які має продемонструвати студент у процесі 

написання курсової роботи (на вибір з фахових дисциплін) 

1. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та 

спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей 

розвитку різних категорій дітей з особливими освітніми потребами, 

особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. 

2. Здатність продемонструвати володіння методиками навчання, 

виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку з тяжкими 

порушеннями мовлення, знання і розуміння організації освітнього 

процесу в початковій школі для дітей з порушеннями мовлення. 

3. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння 

здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку 

дітей раннього, дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими 

освітніми потребами. 

4. Здатність продемонструвати володіння методиками корекційної-

компенсаторної роботи вчителя-логопеда з дітьми з ТПМ різного віку. 

Результати навчання, які має продемонструвати студент у процесі 

написання курсової роботи (зі спеціалізації) 

1. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та 

спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей 

розвитку різних категорій дітей з особливими освітніми потребами, 

особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. 

2. Здатність продемонструвати володіння методиками навчання, 

виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку з тяжкими 
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порушеннями мовлення, знання і розуміння організації освітнього 

процесу в початковій школі для дітей з порушеннями мовлення. 

3. Здатність продемонструвати знання та уміння надання психолого-

педагогічної допомоги дітям з аутизмом. 

4. Здатність продемонструвати знання щодо основного змісту, структури, 

напрямів, специфіки діяльності асистента вчителя з організації та 

впровадження інклюзивного навчання з урахуванням особливостей 

його взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу в системі 

інклюзивної освіти. 

5. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. 

 

Права та обов’язки студента та наукового керівника 

Права та обов’язки студента 

Студент зобов’язаний: 

 визначитися з темою дослідження у зазначений кафедрою термін;  

 регулярно консультуватись з науковим керівником щодо 

виконання курсового дослідження; 

– адекватно сприймати зауваження, прислухатися до рекомендацій 

наукового керівника; 

– своєчасно виконувати й подавати роботу для рецензування та 

перевірки; 

– дотримуватися усіх вимог щодо підготовки та оформлення 

магістерських робіт. 

 дотримуватися академічної доброчесності. 

Студент має право: 

– за власним бажанням обирати проблему дослідження, висувати 

обґрунтовану пропозицію щодо призначення керівника курсової роботи; 
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– самостійно обирати тему дослідження із запропонованих 

кафедрою варіантів тем; 

– пропонувати свою тему дослідження; 

– отримувати мотивовану оцінку своєї роботи; 

– до початку роботи над дослідженням знати критерії оцінювання 

курсової роботи; 

– користуватися фондами бібліотек та архівів; 

– публікувати результати дослідження у фахових виданнях. 

Права та обов'язки наукового керівника: 

Науковий керівник має право: 

– корегувати тему навчально-дослідної роботи студента; 

– бути присутнім під час захисту курсової роботи; 

– залучати студента до проведення дослідження власної чи 

колективної теми кафедри за його згодою; 

– пропонувати кращі курсові роботи до участі в конкурсах, 

рекомендувати матеріали з результатами досліджень до друку у фахових 

виданнях; 

– виносити для розгляду на засідання кафедри питання щодо 

обговорення здобутків студента або невиконання ним дослідження (за 

наявністю фактів). 

Науковий керівник зобов'язаний: 

 регулярно консультувати студентів з написання курсової роботи; 

 здійснювати контроль за ходом її виконання; 

 надавати науково-методичну допомогу з окремих питань (підбір 

літератури, методів дослідження, аналіз одержаних результатів, надання 

рекомендацій з оформлення роботи тощо); 

 здійснювати перевірку курсової роботи. 
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РОЗДІЛ 1  

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 

1.1 Курсова робота: загальна характеристика 

У професійній підготовці логопеда значну роль відіграє курсова робота. 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження 

студента, яке виконується з певної навчальної дисципліни або окремих її 

модулів з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних 

студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання. 

Тематика курсових робіт має відповідати меті та завданням навчальної 

дисципліни, сприяти удосконаленню відповідних загальних та фахових 

компетентностей і тісно пов’язуватися з практичними потребами 

спеціальності 016 Спеціальна освіта.  

Теми курсових робіт затверджуються на засіданні кафедри.  

Під час написання курсової роботи студент має можливість виявити 

здатність самостійно осмислювати проблему, творчо, критично її 

досліджувати; вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні 

джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних 

завдань; формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета 

дослідження. 

Курсова робота як самостійне навчально-наукове дослідження має 

виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його 

здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних 

проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу 

з теми дослідження. 

Студенту надається право вибирати тему курсової роботи з числа 

визначених кафедрою або запропонувати свою. Тематика курсових робіт 

щорічно коригується з урахуванням наукових інтересів кафедри (зокрема, 
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досвіду кафедри, набутого у процесі реалізації наукової теми кафедри) та 

вітчизняного та міжнародного наукового досвіду, сучасних тенденцій у сфері 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. Організація і контроль за процесом 

підготовки й захисту курсових робіт покладається на завідувача кафедри. 

Текст курсової роботи можна використати для наступного написання та 

оформлення доповіді, статті. 

 

1.2 Порядок вибору і затвердження теми курсової роботи 

Назва теми повинна бути, по можливості, короткою і конкретно 

сформульованою, без абревіатур. Вона має відповідати обраній спеціальності 

та суті вирішеної наукової проблеми, вказувати на мету дослідження і його 

завершеність, забезпечувати цілісність дослідження, єдність і логічний 

зв'язок усіх його методологічних характеристик. У формулюванні теми 

необхідно чітко визначити віковий період та вид порушення суб’єкту, 

діяльність або розвиток якого буде досліджуватися (наприклад, дитини 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення, учня початкових 

класів з порушеннями писемного мовлення). 

Розподіл тем здійснюється на засадах студентоцентрованого підходу з 

урахуванням наукових інтересів та побажань здобувачів вищої освіти. Тема 

курсової роботи має бути досяжною для конкретного студента, тому кожний 

обирає ту, яка йому найбільше імпонує, відповідає його пізнавальним 

інтересам, суб’єктному практичному досвіду, можливостям. Проте, яка б 

проблема не досліджувалася студентом, необхідною умовою якісного 

виконання курсової роботи є розроблення студентом науково обґрунтованих 

методичних рекомендацій щодо організації, здійснення та поліпшення 

конкретної навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми. 
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Саме рівнем розроблення таких рекомендацій повинна визначатись загальна 

оцінка курсової роботи. 

Теми курсових робіт затверджуються на засіданні кафедри на початку 

навчального року. 

 

1.3. Орієнтовна структура курсового дослідження (в умовах 

карантину) 

Незалежно від обраної теми, структура курсової роботи має бути такою: 

титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (за необхідності); 

вступ; кілька розділів, що розкривають проблему дослідження (теоретичні 

засади, методику та результати дослідження); висновки; список 

використаних джерел; додатки. 

Отже, курсова робота студента, загалом, складається з текстового 

матеріалу і додатків (глосарія до теми дослідження, дослідницьких методик, 

наочно-демонстраційного матеріалу для презентації роботи у процесі її 

захисту, методичних рекомендацій для закладів освіти, проєктів організації 

освітнього середовища, дидактичної наочності, ілюстративного матеріалу, 

конспектів різних форм роботи з дітьми, нормативних документів, що діють 

у сфері освіти тощо). 

Курсове навчальне дослідження має узгоджуватися з логікою наукового 

дослідження (навіть в умовах карантину, коли повноцінне проведення 

емпіричного дослідження є неможливим). 

Емпіричні дослідження — це експериментальні дослідження, спрямовані 

на вивчення й опис практики забезпечення навчання, виховання та розвитку 

дітей, наприклад: вивчення особливостей розвитку сюжетно-рольової гри 

дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, 

дослідження процесу формування діалогічного мовлення у дітей із загальним 

недорозвитком мовлення, дослідження готовності дітей старшого дошкільного 

віку з тяжкими порушеннями мовлення до навчання у школі тощо. 
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Курсове дослідження має складатись з таких етапів: 

Перший етап: аналіз наукових та методичних джерел з проблеми 

дослідження та презентація їх у першому розділі курсової роботи. Перший 

розділ має складатися мінімум з двох параграфів. У першому параграфі 

потрібно представити досліджуване явище в онотогенезі, наприклад: як 

розвивається монологічне мовлення у дітей з нормотиповим рівнем 

розвитку. У другому параграфі потрібно представити досліджуване явище в 

дизонтогенезі, наприклад: як розвивається монологічне мовлення дітей із 

загальним недорозвитком мовлення. 

Другий етап: розроблення методики констатувального етапу 

дослідження, яка має бути представлена у першому параграфі другого 

розділу. Констатувальний експеримент — цілеспрямоване вивчення 

стану об'єкта і предмета дослідження з метою встановлення певних фактів, 

особливостей, закономірностей тощо. 

Зважаючи на те, що в умовах карантину (зважаючи на вибірку 

дослідження) не всі студенти матимуть змогу провести дослідження в 

умовах закладу освіти, рішенням засідання кафедри дозволено представити у 

курсовому дослідженні лише розроблену авторську або адаптовану методику 

дослідження явища, що є предметом дослідження. 

Для тих студентів, хто встиг провести констатувальний експеримент до 

карантину, варто представити результати аналізу. 

Третій етап: розроблення методичних рекомендацій з формування / 

розвитку / покращення досліджуваного явища, які мають бути представлені 

у другому параграфі другого розділу. 



16 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Титульний аркуш курсової роботи  

На титульному аркуші передбачено висвітлення таких позицій:  

 найменування навчального закладу, де виконана робота;  

 назва кафедри, на якій вона виконана;  

 формулювання теми дослідження;  

 назва та шифр спеціальності; 

 прізвище, імя, по батькові автора,  

 курс, група, інститут, де навчається студент; 

 науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові 

наукового  керівника;  

 місто і рік виконання роботи. 

Приклади оформлення титульного аркушу курсової роботи представлено у 

додатку А, зокрема: 

 у додатку А. 1 – оформлення титульного аркушу курсової роботи з 

фахових дисциплін для студентів 3 курсу;  

 у додатку А. 2 – оформлення титульного аркушу курсової роботи зі 

спеціалізації «Робота з аутичними дітьми» для студентів 4 курсу;  

 у додатку А. 3 – оформлення титульного аркушу курсової роботи зі 

спеціалізації «Інклюзивна освіта» для студентів 4 курсу. 

 

2.2. Зміст 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони 

мають заголовок), окремо вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 
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списку використаних джерел, додатків. Основні вимоги до формулювання 

найменувань окремих складових змісту курсової роботи: стислість, чіткість, 

точність, лаконічність, логічний зв'язок із суттю дослідження. 

Приклади оформлення змісту курсової роботи представлено у додатку Б, 

зокрема: 

 у додатку Б. 1 – оформлення змісту курсової роботи за умови 

проведення в повному обсязі експериментального дослідження 

(констатувального та формувального етапів);  

 у додатку Б. 2 – оформлення змісту курсової роботи за умови 

проведення в повному обсязі констатувального етапу 

експериментального дослідження; 

 у додатку Б. 3 – оформлення змісту курсової роботи за умови 

відсутності умов для проведення в повному обсязі 

констатувального етапу експериментального дослідження в 

умовах карантину. 

 

2.3. Перелік умовних позначень і скорочень (за необхідності) 

Якщо в курсовій роботі вжито специфічну термінологію, а також 

використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то 

їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують 

на окремій сторінці перед вступом.  

Перелік треба друкувати двома колонками, у яких ліворуч за абеткою 

наводять, наприклад, скорочення, праворуч – їх детальне розшифрування.  

Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, 

позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не 

складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні. 
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Зразок 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

ЗДО –дошкільний навчальний заклад 

ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти 

ООП – особливі освітні потреби 

ІРЦ – Інклюзивно-ресурсний центр 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 

 

2.4. Вступ 

Студент у вступі розкриває вихідні позиції дослідження: сутність і стан 

досліджуваної проблеми та її значущість; визначає понятійно-

категоріальний апарат дослідження; аргументує актуальність дослідження та 

доцільність вибору теми; вихідні дані та підстави для її розроблення;  

обґрунтовує необхідність проведення дослідження; формулює об’єкт, 

предмет, мету, завдання, методи дослідження; зазначає заклади освіти, де 

проводитиметься експериментальна робота; визначає теоретичні основи 

дослідження; описує структуру курсової роботи. Орієнтовний обсяг вступу – 

2– 3 сторінки.  

 

2.4.1. Актуальність теми 

Шляхом критичного аналізу, висвітлюючи головні, найбільш гострі 

суперечності між наявними теоретичними знаннями та педагогічною 

практикою розв’язання досліджуваної проблеми, окреслюють проблемну 

ситуацію та обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку 

освітнього процесу в спеціальних закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти, інших установах, які надають освітні послуги дітям з особливими 

освітніми потребами. 
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Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить 

кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового 

завдання. 

Обґрунтовуючи у вступі актуальність теми дослідження, студент 

засвідчує вміння відокремити головне від другорядного, виявити аспекти 

теми, які вже відомі, й ті, що потребують додаткового вивчення. Саме 

вони обираються предметом наукового пошуку студенту.  

Обґрунтування актуальності в ідеалі розгортається наступним чином: 

Обґрунтування 

актуальності 

напряму 

Обґрунтування практичної актуальності 

теми дослідження 

Обґрунтування 

наукової 

актуальності теми Оцінка результатів 

освітнього процесу 

Оцінка якості 

освітнього процесу 

Показати значущість 

виокремленої 

проблеми і 

необхідність її 

вирішення 

Показати певні 

аспекти навченості, 

вихованості, 

розвитку дітей, які 

слід подолати 

Показати недоліки в 

освітньому процесі, 

які призводять до 

тих аспектів 

навченості, 

вихованості, 

розвитку дітей, які 

слід подолати 

Показати ступінь 

розробленості 

виокремленої 

проблеми у науці, 

указати на 

недостатньо вивчені 

аспекти 

 

Приклад обґрунтування актуальності дослідження О. Мартинчук на 

тему «Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до 

професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі» наведено у 

додатку В. 

У будь-якому дослідженні, зазвичай, виокремлюються методологічна і 

процедурна частини. До методологічної входять визначення мети, завдань, 

об’єкта, предмета, теоретичних засад дослідження. Процедурну частину 

складає опис методів дослідження, вибірка дослідження, структура тексту 

наукової роботи. 

Розглянемо кожен із елементів наукового апарату курсового 

дослідження. 
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2.4.2. Мета дослідження 

У довідникових джерелах поняття мета (ціль) характеризується як 

усвідомлений образ бажаного результату, на досягнення якого спрямовано 

дії людини; образ результату утримується у свідомості весь час, поки 

виконуються дії або як передбачуваний корисний результат, що визначає 

цілісність і спрямованість поведінки особистості. Мета визначає дію, яка 

забезпечує досягнення мети.  

Мета дослідницького пошуку, зазвичай, описується через його кінцевий 

результат. Автор задає собі запитання: який результат я хочу одержати? На 

думку О. Новикова, у педагогічних дослідженнях найбільш вірогідним 

результатом може бути: закономірність, ідея, класифікація, концепція, метод, 

модель, підхід, поняття, правило, прийом, принцип, рекомендація, система 

(дидактична, методична, виховна), засіб, тенденція, термінологія, типологія, 

умови, функції тощо.  

Мету курсової роботи не рекомендується формулювати як 

«Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб 

досягнення мети, а не на саму мету.  

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування готовності дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку 

до школи та психолого-педагогічні умови її забезпечення» 

Один із варіантів: 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити зміст, методи і прийоми підготовки дитини з порушеннями 

мовленнєвого розвитку до школи.  

Зразок 

Якщо тема: 

«Оптимізація процесів міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями писемного мовлення» 
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Один із варіантів: 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 

ефективність інтегрованих комплексів для оптимізації міжпівкульної 

взаємодії у дітей молодшого шкільного віку з порушенням писемного 

мовлення. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування невербального слухового гнозису у дітей молодшого 

дошкільного віку і загальним недорозвитком мовлення засобами евритмії» 

Один із варіантів: 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність формування невербального слухового гнозису 

засобами евритмії як передумови удосконалення вербальних процесів у дітей 

молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Особливості психологічної картини світу у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» 

Один із варіантів: 

Мета дослідження: теоретично та емпірично дослідити стан 

сформованості психологічної картини світу та визначити шляхи її 

формування у дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Концептуалізація поняття «діти з особливими освітніми потребами» в 

українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної освіти» 

Один із варіантів: 
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Мета дослідження: вивчити відповідність використання поняття «діти з 

особливими освітніми потребами» в українській нормативно-правовій базі у 

сфері інклюзивної освіти європейським цінностям та настановам у сфері 

освіти дітей з особливими освітніми потребами. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування кінестетичного праксису в дітей молодшого дошкільного 

віку з порушеннями мовлення засобами кінестетичної міогімнастики» 

Один із варіантів: 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність формування кінестетичного праксису у дітей 

молодшого дошкільного віку з порушеннями мовлення засобами 

кінестетичної міогімнастики. 

 

2.4.3. Завдання дослідження 

Мета дослідження обумовлює його завдання. Щоб їх осмислити, 

дослідник повинен задати собі запитання: що потрібно зробити, щоб 

досягнути мету? Завдання дослідження можуть бути описані 

стандартизованими термінами: визначити…, з’ясувати…, розкрити…, 

розробити…, обґрунтувати…, експериментально перевірити… , виявити…, 

перевірити…, проаналізувати…, удосконалити…, впровадити…, 

уточнити…, систематизувати… тощо.  

Отже, завдання курсової роботи розглядаються як конкретизація його 

мети.  

 

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування готовності дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку 

до школи та психолого-педагогічні умови її забезпечення» 
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Один із варіантів: 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми формування готовності 

дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку до школи. 

2. 3’ясувати психолого-педагогічні умови підготовки дитини до школи: 

зміст, методи, прийоми. 

3. Розробити критерії й показники визначення рівнів готовності дітей з 

порушеннями мовленнєвого розвитку до навчання у школі. 

4. Вивчити стан готовності дітей старшого дошкільного віку з 

порушеннями мовленнєвого розвитку до навчання у школі. 

5. Розробити й експериментально перевірити систему роботи з 

підвищення якості підготовки дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку 

до навчання у школі. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Оптимізація процесів міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями писемного мовлення» 

Один із варіантів: 

Відповідно до мети визначено такі завдання:  

1. Проаналізувати стан розробленості у педагогічній теорії й освітній 

практиці проблеми формування міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями писемного мовлення.  

2. Дослідити особливості сформованості міжпівкульної взаємодії у дітей 

молодшого шкільного віку з порушеннями писемного мовлення.  

3. Розробити та експериментально перевірити інтегровані комплекси для 

оптимізації міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого шкільного віку з 

порушеннями писемного мовлення.  
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4. Розробити рекомендації для вчителів та батьків щодо використання 

інтегрованих комплексів з дітьми молодшого шкільного віку з порушеннями 

писемного мовлення. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування невербального слухового гнозису у дітей молодшого 

дошкільного віку і загальним недорозвитком мовлення засобами евритмії» 

Один із варіантів: 

У відповідності до мети дослідження визначено такі завдання:  

1. Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з питання розвитку 

невербального слухового гнозису у дітей молодшого дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення.  

2. Емпірично визначити стан сформованості невербального слухового 

гнозису у дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком 

мовлення.  

3. Теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити ефективність 

формування немовленнєвого гнозису слухової модальності у дітей 

молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами 

евритмії. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Особливості психологічної картини світу у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» 

Один із варіантів: 

Відповідно до мети поставлені такі завдання:  

1. Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з проблематики 

дослідження.  
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2. Розробити діагностичний інструментарій для виявлення особливостей 

сформованості психологічної картини світу дітей старшого дошкільного віку 

із із загальним недорозвитком мовлення.  

3. Визначити стан сформованості психологічної картини світу у дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.  

4. Визначити ефективність методики формування психологічної картини 

світу у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком 

мовлення. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Концептуалізація поняття «діти з особливими освітніми потребами» в 

українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної освіти» 

Один із варіантів: 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:  

1. Здійснити аналіз понять «діти з особливими освітніми потребами», 

«особливі освітні потреби» у міжнародних та вітчизняних законодавчих 

документах.  

2. Визначити особливості розвитку української нормативно-правової 

бази у сфері інклюзивної освіти.  

3. Дослідити концептуалізацію поняття «діти з особливими освітніми 

потребами» в українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної 

освіти. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування кінестетичного праксису в дітей молодшого дошкільного 

віку з порушеннями мовлення засобами кінестетичної міогімнастики» 

Один із варіантів: 

Відповідно до мети визначено такі завдання:  
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1. Здійснити теоретичний аналіз наукових джерел із проблеми 

дослідження стану вивчення кінестетичного праксису в дітей дошкільного 

віку з порушеннями мовлення.  

2. Емпірично дослідити стан сформованості кінестетичного праксису в 

дітей молодшого дошкільного віку з нормотиповим розвитком мовлення та з 

порушеннями мовлення.  

3. Розробити комплекси кінестетичної міогімнастики для формування 

кінестетичного праксису в дітей молодшого дошкільного віку з порушеннями 

мовлення.  

4. Експериментально перевірити ефективність комплексів кінестетичної 

міогімнастики для дітей молодшого дошкільного віку з порушеннями 

мовлення. 

 

З темою дослідження тісно пов’язані його об’єкт і предмет.  

 

2.4.4. Об’єкт і предмет дослідження 

Об’єкт, на думку вчених, визначається як реальні педагогічні процеси, 

які містять протиріччя і породжують проблемну ситуацію. Визначаючи 

об’єкт дослідження, потрібно відповісти на запитання: що досліджується?  

Для цього необхідно усвідомити, що об'єкт дослідження – це процес або 

явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. 

Об’єкт дослідження в педагогіці завжди міститься у межах 

цілеспрямованого навчально-виховного та корекційно-розвиткового процесу 

освітнього закладу. 

Об’єктом дослідження може бути: 

 процес формування умінь, якостей, навичок, компетентності ...; 

 процес навчально-пізнавальної  діяльності ...; 

 процес ігрової діяльності ...; 

 процес розвитку ...; 
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 процес спілкування ...; 

 процес морального (або іншого за змістом) виховання ...; 

 процес організації ...; 

 мовленнєва діяльність …  

Отже, визначаючи об’єкт дослідження, потрібно дати відповідь на 

питання: що розглядається? А предмет дослідження означає аспект розгляду, 

дає уявлення про те, як розглядається об’єкт у певному дослідженні. Точне 

визначення предмету позбавляє дослідника від безнадійних спроб «осягнути 

неосяже», сказати все нове про об’єкт, що має необмежену кількість 

елементів, властивостей і відношень. 

Предмет дослідження міститься у межах об'єкта. 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

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

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

основна увага магістранта, оскільки предмет дослідження визначає тему 

магістерської роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва. 

Предмет дослідження тлумачиться як окремі властивості, 

характеристики об’єкта, які мають інтерес для науковця у зв’язку з 

проблемою, що вивчається. Слід зазначити, що в предметі дослідження 

знаходить вияв особливість, яка відображає цілісні властивості об’єкта, тобто 

зміна предмета обов’язково призводить до зміни об’єкта, і навпаки. 

Наприклад, у процесі навчання можна виокремити мотиваційний,  цільовий, 

змістовий, процесуально-операційний, контрольно-оцінний, результативний 

компоненти. Логічно, що зміна процесуального компонента (застосування 

нових методів навчання, нових технологій) призведе до зміни всього процесу 

навчання. Розмірковуючи над предметом дослідження, можна віднайти 

відповідь на запитання: які властивості, аспекти, функції об’єкта розкриває 

це дослідження?  
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Зразок 

Якщо тема: 

«Формування готовності дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку 

до школи та психолого-педагогічні умови її забезпечення» 

Один із варіантів: 

Об’єкт дослідження – процес підготовки дитини з порушеннями 

мовленнєвого розвитку до шкільного навчання. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки дитини з 

порушеннями мовленнєвого розвитку  до школи.  

Зразок 

Якщо тема: 

«Оптимізація процесів міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями писемного мовлення» 

Один із варіантів: 

Об’єкт дослідження – процес міжпівкульної взаємодії у дітей 

молодшого шкільного віку.  

Предмет дослідження – методика оптимізації міжпівкульної взаємодії 

засобами використання інтегрованих комплексів під час занять у дітей 

молодшого шкільного віку з порушеннями писемного мовлення 

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування невербального слухового гнозису у дітей молодшого 

дошкільного віку і загальним недорозвитком мовлення засобами евритмії» 

Один із варіантів: 

Об’єкт дослідження: процес розвитку невербального слухового 

гнозису у дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком 

мовлення.  

Предмет дослідження: зміст і методика формування невербального 

слухового гнозису засобами евритмії як передумови удосконалення 
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вербальних процесів у дітей молодшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Особливості психологічної картини світу у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» 

Один із варіантів: 

Об’єкт – психологічна картина світу. 

Предмет – особливості сформованості психологічної картини світу у 

дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Концептуалізація поняття «діти з особливими освітніми потребами» в 

українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної освіти» 

Один із варіантів: 

Об’єкт дослідження – українська нормативно-правова база у сфері 

інклюзивної освіти.  

Предмет дослідження – концептуалізація поняття «діти з особливими 

освітніми потребами» в українській освітній політиці протягом 2010-2019 

років. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування кінестетичного праксису в дітей молодшого дошкільного 

віку з порушеннями мовлення засобами кінестетичної міогімнастики» 

Один із варіантів: 

Об’єкт: кінестетичний праксис дітей молодшого дошкільного віку. 

Предмет: кінестетична міогімнастика як засіб формування 

кінестетичного праксису в дітей молодшого дошкільного віку з порушеннями 

мовлення. 
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2.4.5. Теоретико-методологічні засади дослідження 

Кожне дослідження має свої теоретико-методологічні засади, на яких 

воно ґрунтується. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Лінгводидактична модель збагачення мовлення дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення дієслівною 

лексикою» 

Один із варіантів:  

Теоретико-методологічні засади дослідження склали: філософські і 

психологічні погляди на взаємозв’язок мови, мовлення й мислення, на роль 

мови як головного засобу спілкування, пізнання та відображення 

навколишньої дійсності в людській свідомості (Л. Виготський, В.Фон 

Гумбольдт, І. Зимня, Г. Костюк, О. Леонтьєв, О. Лурія, Д. Ніколенко, 

С. Рубінштейн, І. Синиця), положення про роль мови у становленні мовної 

особистості (А. Богуш, О. Леонтьєв, Л.. Мацько та ін.); теорія семантики 

(значення) слова (О. Ахманова, С. Будагов, В. Виноградов, В. Звегінцев, 

Д. Шмельов та ін.); психолінгвістичний підхід до аналізу мовленнєвого 

розвитку дитини і формування лексико-семантичного складу мовлення у 

процесі нормотипового онтогенезу та дизонтогенезу (Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, О. Лурія, Є. Соботович, Ф. Сохін, Н. Уфімцева, О. Шахнарович 

та ін.); досягнення лінгводидактики, методики розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку з нормотиповим розвитком та із загальним недорозвитком 

мовлення (А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій, К. Луцько, І. Марченко, 

Т. Потоцька, Ф. Сохін, О. Струніна, О. Ушакова, М. Шеремет). 
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Зразок 

Якщо тема: 

«Формування невербального слухового гнозису у дітей молодшого 

дошкільного віку і загальним недорозвитком мовлення засобами евритмії» 

Один із варіантів:  

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: 

фундаментальні положення про слуховий гнозис та його порушення 

(О. Бізюк, Т. Візель, К. Корсакова, Л. Московічютє, А. Пуанте, 

Й. Тонконогий, О. Хомська та ін.); роль слухового сприймання в 

пізнавальному розвитку, формуванні комунікативних процесів і мовлення  

(В. Бельтюков, Н. Жинкін, І. Зимня, К. Луцько, О. Савченко, В. Тарасун, 

О. Таранченко, Л. Цвєткова, М. Шеремет); теоретико-методологічні основи 

формування мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення 

(Р. Лєвіна, Є. Соботович, Л. Трофименко, В. Тищенко, Т. Філічева, 

Г. Чиркіна та ін); положення про сенситивність дошкільного віку для 

розвитку сприймання (Л. Венгер, О. Запорожець, Д. Ельконін, О. Катаєва, 

С. Конопляста, О. Корнєв, Т. Сак та ін.). 

Зразок 

Якщо тема: 

«Концептуалізація поняття «діти з особливими освітніми потребами» в 

українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної освіти» 

Один із варіантів: 

Теоретико-методологічними засадами дослідження є: концепція 

цілісного підходу, що лежить в основі інтеграції в соціум всіх верств 

населення, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, яка 

уможливлює шлях до реалізації прав і можливостей для кожної людини, 

зокрема передбачає рівний доступ до здобуття якісної освіти (Декларація 

соціального прогресу та розвитку); теоретико-методологічні засади 

розбудови інклюзивної освіти в Україні (А. Колупаєва, О. Таранченко та ін.); 
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теорія включення, яка ґрунтується на визнанні та повазі індивідуальних 

людських відмінностей (Т. Бут, М. Ейнскоу, Саламанська декларація); 

концептуальні положення розвитку освіти в Україні (Концепція нової 

української школи). 

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування кінестетичного праксису в дітей молодшого дошкільного 

віку з порушеннями мовлення засобами кінестетичної міогімнастики» 

Теоретико-методологічними засадами дослідження є: взаємозв’язок 

між станом мовлення й моторною сферою дитини (В. Бехтерев, К. Луцько, 

М. Савченко, А. Сиротюк, Є. Соботович, Т. Філічева, Л. Фоміна, Є. Хомська 

та ін.); основні положення про структурну організацію головного мозку 

(K. Brodmann, H. Jasper, W. Penfield, В. Бехтерев, О. Лурія, Л. Цветкова та 

ін.); особливості корекційної роботи при порушеннях артикуляційного 

праксису (Н. Бабич, H. Liepmann, Т. Візель, С. Конопляста, О. Корнев, 

О. Лурія, А. Правдіна, Ф. Рау, К. Тичина, М. Фомічева, М. Шеремет та ін.); 

теорії про порушення артикуляційної та дрібної моторики (Б. Гриншпун, М. 

Іпполітова, О. Мастюкова, В. Тарасун, М. Філічева, К. Семенова та ін.); теорії 

про розвиток кінестетичного праксису (І. Боровик, Н. Гаврилова, Н. Жукова, 

С. Рогова, В. Рожнів, М. Савченко та ін.,); вчення про міогімнастику як метод 

профілактики зубощелепних і мовленнєвих порушень (A. Macedo, D. Parra, В. 

Ваглер, В. Дістель, Я. Костіна, В. Сунцов, В. Чапала та ін.).. 

 

2.4.6. Методи дослідження 

Метод (від гр. methodos – спосіб пізнання) –  це сукупність відносно 

однорідних прийомів, операцій практичного або теоретичного освоєння 

дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного завдання.  



33 

 

 

 

 

У курсовому дослідженні потрібно надати перелік використаних 

методів для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба 

не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме 

досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в 

логічності та прийнятності вибору саме цих методів. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Лінгводидактична модель збагачення мовлення дітей старшого 

дошкільного віку дієслівною лексикою» 

Один із варіантів: 

Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети використано  

комплекс методів наукового дослідження:  

1) теоретичні – аналіз, узагальнення лінгвістичної, психолінгвістичної, 

психолого-педагогічної, лінгводидактичної і програмно-методичної літератури 

для з’ясування сучасного стану досліджуваної проблеми; розробка мовленнєвих 

вправ і дидактичних ігор; формулювання висновків;  

2) емпіричні – діагностика мовлення дітей старшого дошкільного віку для 

з’ясування рівня розвитку мовленнєвих навичок і вмінь продукувати 

висловлювання з дієсловами лексико-семантичних груп переміщення та 

емоційного стану людини; анкетування студентів і вихователів з метою 

виявлення їхньої обізнаності з особливостями збагачення лексичного складу 

мовлення; педагогічний експеримент констатувального, формувального 

характеру для педагогічного оцінювання рівнів сформованості мовленнєвих 

умінь дітей старшого дошкільного віку, експериментального обґрунтування 

актуальності та доцільності обраної проблеми, перевірки методики розвитку 

мовлення дітей;  

3) статистична обробка даних, що дало змогу здійснити узагальнення і 

систематизацію матеріалів дослідження, забезпечити перехід від якісних 



34 

 

 

 

 

характеристик до їх кількісного (числового) виразу, більш точно діагностувати 

результати педагогічного експерименту. 

 

 

Якщо тема: 

«Оптимізація процесів міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями писемного мовлення» 

Один із варіантів: 

Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети використано  

комплекс методів наукового дослідження:  

1) теоретичні – аналіз, узагальнення нейропсихологічної, психолого-

педагогічної, логопедичної і науково-методичної літератури для з’ясування 

сучасного стану досліджуваної проблеми; розроблення інтегрованих 

комплексів; формулювання висновків;  

2) емпіричні – діагностика стану розвитку міжпівкульної взаємодії дітей 

молодшого шкільного віку з нормотиповим розвитком та з порушенням 

писемного мовлення для з’ясування особливостей сформованості 

міжпівкульної взаємодії у цих дітей; експеримент констатувального, 

формувального характеру для визначення рівнів сформованості 

міжпівкульної взаємодії дітей молодшого шкільного віку, експериментальної 

перевірки ефективності розроблених інтегрованих комплексів;  

3) статистична обробка даних для узагальнення і систематизації 

результатів дослідження, забезпечення переходу від якісних характеристик 

до їх кількісного (числового) виразу. 

 

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування невербального слухового гнозису у дітей молодшого 

дошкільного віку і загальним недорозвитком мовлення засобами евритмії» 

Один із варіантів: 
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Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи 

дослідження: теоретичні: аналіз, узагальнення, систематизація загальної та 

спеціальної психолого-педагогічної та логопедичної літератури, методичних 

матеріалів для визначення теоретичних засад дослідження; емпіричні: 

педагогічний експеримент з метою визначення стану сформованості 

невербального слухового гнозису у дітей молодшого дошкільного віку; 

статистичні: кількісна та якісна обробка отриманих у процесі експерименту 

результатів для узагальнення і систематизації результатів дослідження. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Особливості психологічної картини світу у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» 

Один із варіантів: 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз, узагальнення, 

систематизація загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури, 

методичних матеріалів для визначення теоретичних засад дослідження; 

емпіричні: констатувально-порівняльне дослідження з використанням 

методик (методика «Визначення понять» (О. Таран), модифікована методика 

Г.А. Урунтаєвої, Р.А. Афонькіної «Бесіда») для визначення стану 

сформованості психологічної картини світу у дітей старшого дошкільного 

віку із загальним недорозвитком мовлення; формувальний експеримент з 

метою формування психологічної картини світу у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення; статистичні: 

кількісна та якісна обробка отриманих результатів у процесі експерименту 

для оцінювання результатів педагогічного експерименту. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Концептуалізація поняття «діти з особливими освітніми потребами» в 

українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної освіти» 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Один із варіантів:  

Для розв’язання окреслених завдань та забезпечення достовірності 

положень і висновків дослідження використано теоретичні методи: 

теоретико-методологічний аналіз психолого-педагогічної літератури з 

проблеми дослідження, зіставлення, узагальнення та систематизація 

результатів наукових досліджень з метою визначення стану розробленості 

проблеми та перспективних напрямів її вирішення; якісний контент-аналіз з 

метою виявлення тенденцій у процесі формування поняття «діти з 

особливими освітніми потребами». 

 

2.4.7. Експериментальна база дослідження 

Потрібно зазначити заклади освіти (інші установи), на базі яких 

здійснювалось курсове дослідження, кількість учасників експерименту 

(бажано зазначити терміни, у які здійснювалось дослідження). 

Зразок 

Якщо тема: 

«Оптимізація процесів міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями писемного мовлення» 

Один із варіантів: 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота на констатувальному етапі виконувалася на базі закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №28 м. Києва. Вибірку склали 20 

респондентів, 10 з яких – з нормотиповим розвитком, а 10 – з порушенням 

писемного мовлення. Формувальний експеримент проводився на базі 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №139 з поглибленим вивченням 

математики у вересні-жовтні 2018 р., кількість респондентів – 20 дітей 

молодшого шкільного віку з порушеннями писемного мовлення. 

 

 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
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Зразок 

Якщо тема: 

«Особливості психологічної картини світу у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» 

Один із варіантів: 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота виконувалася на базі закладу дошкільної освіти № 138 комбінованого 

типу  м. Києва. В експерименті брали участь діти старшого дошкільного віку 

(5-6 років), які склали дві вибірки: перша вибірка – діти із загальним 

недорозвитком мовлення (20 осіб); друга вибірка – діти з загальним 

розвитком (20 осіб). 

 

2.4.8. Елементи наукової новизни 

Кожне наукове дослідження містить наукову новизну. Зважаючи на те, 

що курсове дослідження є першим кроком студента на науковому шляху, на 

якому починає формуватися науково-дослідницька компетентність здобувача 

першого (бакалаврського) рівня, то, вочевидь, мова може йти загалом про 

отримання у курсовому дослідженні певних елементів наукової новизни. 

Характеризуючи новизну результатів, дослідник залишаючись у межах 

поставлених завдань, має показати, яке нове знання він отримав, розв’язуючи 

їх. Зазвичай, наукову новизну отриманих результатів прийнято формулювати 

за допомогою таких фраз:  

 вперше (теоретично обґрунтовано…, розроблено…, визначено 

сутність понять …, визначено та обґрунтовано структуру і зміст 

…, спроектовано й апробовано систему … / методику … , 

окреслено педагогічні умови …); 

 подальшого розвитку набули …. ; 

 поглиблено та уточнено …. 

 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
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Зразок 

Якщо тема: 

«Формування невербального слухового гнозису у дітей молодшого 

дошкільного віку і загальним недорозвитком мовлення засобами евритмії» 

Один із варіантів: 

Елементи наукової новизни одержаних результатів полягають у 

тому, що поглиблено та розширено поле впливу на немовленнєвий слуховий 

гнозис у дітей дошкільного віку за допомогою застосування елементів 

евритмії. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Особливості психологічної картини світу у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» 

Один із варіантів: 

Елементи наукової новизни одержаних результатів полягають у 

тому, що поглиблено та уточнено особливості когнітивної та емоційно-

оцінної складової психологічної картини світу у дітей молодшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. 

Зразок 

Якщо тема: 

«Концептуалізація поняття «діти з особливими освітніми потребами» в 

українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної освіти» 

Один із варіантів:  

Елементи наукової новизни одержаних результатів полягають у 

тому, що подальшого розвитку набуло знання щодо концептуалізації поняття 

«діти з особливими освітніми потребами» в українській нормативно-правовій 

базі у сфері інклюзивної освіти. 

 

 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
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Зразок 

Якщо тема: 

«Формування кінестетичного праксису в дітей молодшого дошкільного 

віку з порушеннями мовлення засобами кінестетичної міогімнастики» 

Один із варіантів:  

Елементи наукової новизни одержаних результатів полягають у 

тому, що вперше обґрунтовано поєднання та синхронізацію корекційної 

роботи над артикуляційною та мануальною моторикою для формування 

кінестетичного праксису в дітей молодшого дошкільного віку з ознаками 

артикуляційної диспраксії спеціально розробленим комплексом 

кінестетичної міогімнастики. 

 

2.4.9. Практичне значення дослідження 

Кожен дослідник, навіть початківець, має задати собі запитання: «У 

чому полягає значення його результатів для практики?» 

Зразок 

Якщо тема: 

«Формування невербального слухового гнозису у дітей молодшого 

дошкільного віку і загальним недорозвитком мовлення засобами евритмії» 

Один із варіантів Один із варіантів:  

Практичне значення полягає в тому, що розроблена методика 

формування немовленнєвого слухового гнозису засобами евритмії може 

застосовуватись в практичній діяльності вчителів-логопедів закладів 

дошкільної освіти, вихователів та музичних керівників як окремий вид 

корекційної діяльності, так і на заняттях з логоритміки з різною віковою 

категорією дітей. 
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Якщо тема: 

«Особливості психологічної картини світу у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» 

Один із варіантів: 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблено 

методику формування психологічної картини світу, яка може бути 

використана спеціалістами спеціальних дошкільних закладів в системі 

корекційної-розвиткової роботи з старшими дошкільниками  із загальним 

недорозвитком мовлення 

 

Зразок 

Якщо тема: 

«Оптимізація процесів міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями писемного мовлення» 

Один із варіантів: 

Практичне значення: розроблені інтегровані комплекси для 

оптимізації міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого шкільного віку з 

порушеннями писемного мовлення можуть використовувати логопеди, 

психологи, учителі спеціальних класів для дітей з порушеннями мовлення; 

подані практичні матеріали можна застосовувати під час фізкультурних 

хвилинок для дітей молодшого шкільного віку як на уроках, так і в інших 

видах діяльності. Розроблений зошит взаємозв’язку між батьками, дітьми і 

вчителем-логопедом, який містить детально описані комплекси, може бути 

використано в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

 

2.4.10. Структура та обсяг курсової роботи 

Визначаючи структуру курсової роботи слід перерахувати кількість 

розділів в роботі, назвати кількість сторінок та число найменувань у списку 

використаних джерел. 
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Зразок 

Структура та обсяг курсової роботи. Робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 5 додатків (12 

сторінок),  списку використаних джерел (30 найменувань, з них 6 – 

іноземними мовами, 5 Інтернет-сайтів). Повний обсяг роботи становить 48 

сторінок, основного тексту – 30 сторінок. Робота містить 2 таблиці і 3 

рисунки на 2 сторінках основного тексту. 

 

2.5. Основна частина  

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. У кінці 

кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у 

розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні 

висновки від другорядних подробиць. 

У розділах основної частини подають (орієнтовн): 

 огляд літератури за темою дослідження (наприклад, у першому 

параграфі першого розділу варто висвітлити аналіз літературних 

джерел з проблеми дослідження, що стосується досліджуваного 

явища у дітей з нормотиповим розвитком; у другому параграфі 

першого розділу – аналіз літературних джерел зі спеціальної 

педагогіки і психології, логопедії з проблеми досжлідення); 

 виклад методики констатульного етапу дослідження (перший 

параграф другого розділу); 

 аналіз результатів констатувального етапу дослідження (другий 

параграф другого розділу);  

 виклад методики формувального етапу дослідження (перший 

параграф третього розділу) 

 аналіз і узагальнення результатів формувального етапу дослідження 

(другий параграф третього розділу розділу);  
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 методичні рекомендації для педагогів (третій параграф третього 

розділу). 

В умовах карантину відповідно до рішення засідання кафедри була 

прийнята орієнтовно така структура основної частини: 

 огляд літератури за темою дослідження; 

 виклад методики констатульного етапу дослідження (перший 

параграф другого розділу); 

 методичні рекомендації для педагогів (другий параграф другого 

розділу). 

В огляді літератури (перший розділ) студент окреслює основні 

результати наукових пошуків його попередників за своєю проблемою. 

Стисло, критично висвітлюючи раніше виконані роботи, студент повинен 

назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє 

місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме 

стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Загальний обсяг 

огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини 

роботи. 

У процесі написання аналізу літературних джерел слід за основу брати 

наступні фрази і вирази (імена та прізвища науковців подано як зразок для 

оформлення посилань у тексті при аналізі досліджень науковців):  

 як зазначає Т. Скрипник, …;  

 на думку К. Луцько, …;  

 Н. Бабич зазначає, що…; 

 аналіз наукових, методичних і нормативних джерел з проблеми 

дослідження показав, що …; 

 наразі зростає роль і якість досліджень, спрямованих на пошук 

ефективних шляхів організації і впровадження інклюзивного 

навчання дітей з ООП (Віт. Бондар, Дж. Деппелер, В. Засенко, 

А. Колупаєва, Т. Лорман, І. Луценко, Т. Скрипник, Н. Софій, 
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О. Таранченко, Л. Флоріан, Д. Харві та ін.). Так, зазначеними 

авторами розроблено …; 

  провідна роль у розробленні … належить науковцям (ПІБ);  

 аналіз наявних практик дозволяє виокремити …;  

 ми обрали для аналізу кілька методологічних / методичних 

підходів;  

 значущими для нашого дослідження є також такі методологічні 

підходи, як …;  

 згідно з науковими педагогічними розвідками можна стверджувати, 

що …; 

  ЮНІСЕФ визначає інклюзивну освіту як …;  

 в українських наукових джерелах інклюзивна освіта визначається 

як …;  

 відповідно до Закону України «Про освіту» …; 

 так, В. Коркунов, характеризуючи специфіку системи спеціальної 

освіти, зазначає, …; 

 відповідно до вимог методології системного підходу (Т. Ільїна, 

Т. Дмитренко, В. Сластьонін, І. Ісаєв, Є. Шиянов та ін.) систему 

інклюзивної освіти розглядають як цілісний комплекс компонентів 

…;  

 в Україні питання … розглядала  О. Мартинчук, яка наголошувала 

на …;  

 науковці (Е. Данілавічютє, А. Колупаєва, О. Таранченко) 

долучились до розроблення …; 

 вагомий внесок у розроблення … зроблено вітчизняними 

науковцями (ПІБ); 

 результати науково-дослідної діяльності з вивчення проблеми … 

презентовано у монографії …; 
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 концептуальні засади … представлено у наукових розвідках 

Е. Данілавічютє і С. Литовченко; 

 значний внесок у розроблення … зроблено О. Таран; 

 значний інтерес для наших наукових розвідок представляють 

результати дослідження К. Тичини, у якому описано …; 

 ми повністю погоджуємось з думкою М. Максимчук, що …; 

 Г. Супрун у дисертаційному дослідженні дослідила особливості …; 

 О. Федоренко, досліджуючи проблему …, визначила напрями та 

етапи, розробила методику …; 

 Т. Мельніченко розробила та науково обґрунтувала концепцію …;  

 Н. Софій дослідила організаційно-педагогічні умови інтегрованого 

супроводу учнів з ООП; 

 В. Тищенко визначив та обґрунтував …; 

 здійснений нами аналіз досліджень і публікацій свідчить, що 

проблема становлення і розвитку інклюзивної освіти цікавить 

чимало зарубіжних (K. Black-Hawkins, J. Deppeler, T. Loreman, 

L. Florian, R. Smith) і вітчизняних (В. Бондар, І. Демченко, 

С. Миронова, Н. Назарова, З. Шевців та ін.) вчених. 

У другому розділі описують дизайн констатувального етапу 

дослідження: теорії, концепції, закони, закономірності, принципи, 

педагогічні підходи, правила тощо, які забезпечують у процесі пошуку 

здобуття істинно нового наукового знання. Наводять методи вирішення 

завдань дослідження, характеризують застосовані методики, критерії та 

показники констатувального етапу дослідження, описують результати 

дослідження. 

У третьому розділі (за необхідності) презентують дизайн 

формувального та контрольно-аналітичного етапу дослідження, аналізують 

результати  дослідження. 
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Як правило, курсова робота обмежується проведенням констатувального 

етапу дослідження, на основі якого студент робить висновки про наявний 

стан сформованості того чи іншого явища, яке він досліджує. Далі на підставі 

результатів констатувального етапу дослідження студент пропонує елементи 

системи роботи з формування досліджуваного аспекту або методичні  

рекомендації для педагогів з метою підвищення якості формування, розвитку 

досліджуваного аспекту. 

За бажанням студента в роботі може бути представлено формувальний 

експеримент. 

Виклад матеріалу курсової роботи підпорядковують одній провідній 

ідеї, чітко визначеній автором. 

 

2.6.  Висновки 

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан розробленості 

досліджуваної проблеми. Далі у висновках розкривають методи вирішення 

поставлених у науковому дослідженні завдань. 

У підсумку роботи викладають найважливіші науково-теоретичні 

результати, одержані студентом, які повинні містити відповіді на 

сформульовані студентом на початку роботи дослідницькі  завдання. Далі 

формулюють висновки та рекомендації щодо практичного використання 

здобутих результатів. 

Приклади фраз, які використовують при написанні висновків (зазвичай, 

за допомогою цих фраз починається речення): 

 у розділі представлено …; 

 проаналізовано сучасний стан…; 

 розглянуто зарубіжний досвід …; 

 досліджено …; 

 з’ясовано, що …; 

 виявлено, що …; 
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 здійснено аналіз …; 

 проаналізовано сучасний стан теорії та практики … в Україні та 

окреслено їхній вплив на …; 

 описано теоретичні та практичні здобутки вітчизняних науковців у 

контексті …;  

 вивчено дослідження, присвячені проблемі …; 

  з’ясовано значний інтерес науковців до …, проте не виявлено 

жодного ґрунтовного дослідження з проблеми …; 

 здійснений нами аналіз …; 

 науково обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено 

систему  (елементи системи, методику, систему вправ тощо)…; 

 запропоновано… 

 охарактеризовано ….; 

 окреслено суть …; 

 розроблений комплекс критеріїв і показників сформованості … 

надав можливість оцінити ефективність системи; 

 динаміка зрушень у показниках рівня сформованості… 

становить…; 

 результати теоретико-експериментального пошуку підтвердили, що 

… . 

 

2.7. Список використаних джерел 

Список використаних джерел – елемент наукового апарату курсової 

роботи, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і 

розміщується після висновків. 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: 

в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (найбільш 

зручний для користування і рекомендований при написанні курсових робіт) 
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або у порядку появи посилань у тексті. У списку використаних джерел мають 

бути представлені лише ті джерела, які реально вивчались у процесі 

написання роботи та на які є посилання у тексті курсової роботи. 

У таблиці 2.1 наведено приклади оформлення списку літератури. 

Таблиця 2.1 

Приклади оформлення списку літератури  

згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40) 
 

Характеристика 

джерела Приклад оформлення 

 
Книги 

Один 

автор 

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : 

монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Два 

автора 

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : 

навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. 

Три 

автора 

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. 

Підприємництво у сільській місцевості : довідник. Житомир, 

2013. 321 с. 

 

 

 

Чотири автори 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов 

І. В., Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 

2006. 106 с. 

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 

с. 

 

 

 

П’ять і більше авторів 

Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 

с. 

Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / 

Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського. Київ, 

1998. 124 с. 

Колективний автор 
Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів 

доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. 

агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015. 648 с. 
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Багатотомне видання 
Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / 

гол. ред. В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 

Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. Вып. 1. Суктории 

(Ciliophora, Suctorea) / И. В. Довгаль. Киев : Наукова думка, 

2013. 271 с. 

 

За редакцією 
 Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред.   

І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с. 

 

 

Автор і перекладач 

Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. В. 

Б. Боброва. Москва, 1996. 698 с. 

Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. 

В. Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с. 

 
Частина видання 

Розділ книги 
Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері 

виробництва. Основи аграрного 

підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5–15. 

 

Тези доповідей, 

матеріали 

конференцій 

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих 

органічних відходів на природні ресурси світу. 

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. 

матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108. 

Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток 

сільськогосподарського підприємництва на кооперативних 

засадах. Кооперативні читання: 2013 рік : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., 

4–6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91. 

 

Статті з продовжуючих 

та періодичних видань 

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 

підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського 

національного університету ім. 

Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34. 

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і 

ефективності виробництва органічної агропродовольчої 

продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28. 

Акмеологічні засади публічного управління / 

Є. І. Ходаківський та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1, т. 2. С. 

45–58. 

Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin O. V. Ukraine 

agricultural land market formation preconditions. Acta 

Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 

2017. Vol. 65, №. 1. P. 259–271. 
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Електронні ресурси 

Книги 
Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : 

підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf 

(дата звернення: 10.11. 2017). 

 

Законодавчі 

документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. 

№ 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата 

звернення: 02.11.2017). 

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року : проект / М-во 

аграр. політики та продовольства України. URL: 

http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 

13.10.2017). 

 

 

Періодичні видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного 

виробництва та ринку органічної продукції в Україні. 

Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: 

http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna- 

ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 

Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for 

Success. Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The 

Statistician). 2012. Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL: 

http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf (Last accessed: 

02.11.2017). 

Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age of 

Stephen Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 2009. 

Vol. 42, № 5. P. 856–874. DOI: 10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x. 

 

Сторінки з веб-сайтів 
Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? 

Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua 

(дата звернення: 12.10.2017). 

 
Інші документи 

Законодавчі і нормативні 

документи (інструкції, 

накази) 

Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / 

Верховна Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с. 

Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких 

положень : Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2164. Урядовий 

кур’єр. 2017. 

9 листоп. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-
http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-
http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf
http://www.eco-live.com.ua/
http://www.eco-live.com.ua/
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Стандарти 
ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. [Чинний від 

2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та документація). 

СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських 

підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство 

аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт 

Мінагрополітики України) 

Патенти 
Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937 

Україна : МПК A01D 41/02, A01D 41/04, A01D 

45/02. № а 2011 09738 ; заявл. 05.08.2011 ; опубл. 

11.03.2013, Бюл. № 5. 

Авторські свідоцтва А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка 

рулонного пресс-подборщика / В. Б. Ковалев, 

В. Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл. 22.01.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. 

№ 31. 

 

Дисертації, 

автореферати 

дисертацій 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до 

організму мешканців сільських територій Полісся України : дис. 

… д-ра с.-г. наук : 

03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2011. 

392 с. 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до 

організму мешканців сільських територій Полісся України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 03.00.16. 

Житомир, 2011. 40 с. 

 

Препринти 
Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 

визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-

методами. Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 

2006. 7 с. (Препринт. НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 

06-1). 

Наводимо приклади оформлення літературних джерел викладачів 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

Монографія  

1. Бабич Н. М.2019) Комунікативний потенціал дошкільників з 

порушеннями зору та інтелекту: монографія. LAP LAMBERT Academic 

Publishing, LAMBERT Academic Publishing, 2019. 226 с. 

2. Мартинчук О. В. Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до 

професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі : монографія. 

К. : Центр учбової літератури, 2018. 430 с. 

3. Martynchuk O. Investigation of professional-personal readiness of 

future special teachers for inclusive education. Social inclusion in the Special 
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Education. Student-Teacher-Enviroment. Wydawnictwo Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2018. P. 87–103.  

4. Скрипник Т. В. Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху: 

монографія. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 208 с. 

Посібники 

5. Дятленко Н. М., Софій Н. З., Мартинчук О. В., Найда Ю. М. 

Асистент вчителя в інклюзивному класі : навч.-метод. посіб. К. : ТОВ 
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2.8.  Додатки 

До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал: 

 опис дослідницьких програм, інструкції та методики вирішення 

наукових завдань; 

 комплекси вправ, конспекти занять тощо; 

 допоміжні ілюстрації. 

У кожному додатку зазначається, які матеріали розроблені власно 

автором роботи, а які з них запозичені з наукових джерел та педагогічної 

практики. 

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її 

сторінках або у вигляді окремої частини (добірки), розміщуючи їх у порядку 

появи посилань у тексті дослідження. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи, 

кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток 

повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої 

великої літери, вирівнювання справа, над заголовком малими літерами з 

першої великої друкується слово «Додаток___» і велика літера, що позначає 

додаток.  

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Г, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ”Додаток А”, 

”Додаток Б”. Якщо додаток у роботі лише один, він позначається як Додаток 

А. 

Наприклад:  

Додаток А 

Анкета «Інклюзія, багатоманітність та демократичні цінності_КОГ» 

для дослідження теоретико-когнітивного компонента готовності 

майбутніх фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності  

за критерієм «Інклюзія, багатоманітність та цінності демократії» 
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При оформленні додатків окремою частиною (добіркою) на титульному 

аркуші під назвою курсової роботи друкують великими літерами слово 

«ДОДАТКИ». 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи 

й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, 

А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу 

додатка В. 

Наприклад: 

Додаток В.5 

 

Анкета «Оцінка і планування_КОГ» 

для дослідження теоретико-когнітивного компонента готовності 

майбутніх фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності  

в умовах інклюзивного освітнього середовища  

 за критерієм «Оцінка і планування» 

 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого 

розділу додатка Д. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

3.1. Загальні вимоги 

Обсяг основного тексту курсової роботи має становити 30 сторінок (без 

списку використаних джерел). Зазначений вище обсяг роботи передбачає, що 

друк здійснюється на комп’ютером на папері формату А4 з використанням 

шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим 

інтервалом. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля 

таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не 

менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм, абзацний виступ 125 мм. Шрифт 

друку повинен бути чітким, середньої жирності. Щільність тексту курсової 

роботи повинна на бути однаковою. 

Текст основної частини  дослідження поділяють на розділи, підрозділи, 

пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», 

«СПИСОК ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами, вирівнювання по центру 

сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу, вирівнювання по ширині. Крапку в кінці 

заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, 

їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами 

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

Зразок 

Якщо тема:  

«Активізація мовленнєвої діяльності дітей раннього віку в освітньому 

просторі дошкільного навчального закладу»   

Один із варіантів: 
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РОЗДІЛ 1  

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

РАННЬОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 

 

1.1. Особливості мовленнєвого розвитку дітей раннього віку 

 

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової 

сторінки.  

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список 

використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу 

сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній 

нумерації. 

 

3.2. Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків 

(малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який 

включають до загальної кількості сторінок роботи. На титульному аркуші 

номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у 

правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, перелік умовних 

позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають 

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

згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не 

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

«Розділ 5. ВИСНОВКИ». 

Нумеруючи розділи, їх номера ставлять після слова «РОЗДІЛ», крапку 

після номера не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 
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Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 

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

наводять заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку 

наводять заголовок пункту. 

Зразок 

РОЗДІЛ 1  

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

МІЖПІВКУЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ З НОРМОТИПОВИМ РОЗВИТКОМ ТА З ПОРУШЕННЯМИ 

ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

 

1.1. Психофізіологічні основи формування міжпівкульної взаємодії у 

процесі розвитку писемного мовлення 

Труднощі засвоєння шкільної програми у дітей молодшого шкільного 

віку з порушеннями писемного мовлення є найбільш частою причиною 

шкільної дезадаптації, різкого зниження мотиваційної сфери, що викликають 

проблеми в поведінці. 

 

1.1.1. Поняття про міжпівкульну взаємодію 

 

3.3. Ілюстрації 

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсових роботах є: 

схема, фотографія, діаграма і графік. 



58 

 

 

 

 

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Назви 

ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації 

доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 

Підпис під ілюстрацією, зазвичай, має чотири основних елементи: 

 найменування графічного сюжету, що позначається скороченим 

словом «Рис.»; 

 порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера 

арабськими цифрами; 

 тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога 

стислою характеристикою зображеного; 

 експлікацію (тлумачення, пояснення) будується так: деталі 

ілюстрації позначають цифрами, які виносять у підпис, 

супроводжуючи їх текстом. 

Фотографії, креслення, схеми, графіки, карти і таблиці необхідно 

подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці.  

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: 

Рис. 3.1. (перший рисунок третього розділу). Номер ілюстрації, її назва і 

пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в 

розділі курсової роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за 

загальними правилами.  
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Рис. 3.1. Діаграма розподілу дітей з особливими освітніми потребами у 

системі спеціальної та інклюзивної освіти 
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Рис. 3.2. Рівні (1 – елементарний; 2 – достатній; 3 – базовий; 4 – 

досконалий) параметрів знань у студентів до і після експерименту 
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Зразок 

 Рис. 3.3. Розподіл учасників контрольно-аналітичного етапу експерименту 

 (у відсотках) за рівнями сформованості у них самоусвідомлення і самооцінки 

 

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, у 

яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де 

викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, 

розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках (рис. 3.1) або 

зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1». 

 

1.4. Таблиці 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

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

заголовком таблиці розміщують напис « Таблиця » із зазначенням її номера. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 
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таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга 

таблиця першого розділу). 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Назву таблиці виділяють жирним шрифтом. 

Заголовок кожної графи в таблиці має бути по можливості коротким. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, 

якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. 

Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Якщо в розділі курсової роботи одна таблиця, її нумерують за 

загальними правилами.  

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді 

таблиць. 

Наводимо приклади оформлення таблиць. 

Таблиця 3.1 

Результати кореляційного аналізу 

між теоретико-когнітивним та практико-діяльнісним 

компонентами 
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Взаємодія 0,253*** 0,204*** 0,143** 0,148** 0,267*** 0,215*** 0,189*** 

Сім’я і місцева 

громада 

0,254*** 0,110* 0,162*** 0,159*** 0,342*** 0,327*** 0,316*** 

Інклюзія, 

багатоманітність і 

цінності 

демократії 

0,323*** 0,131** 0,243*** 0,177*** 0,234*** 0,355*** 0,226*** 
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Оцінювання і 

планування 

0,307*** 0,237*** 0,290*** 0,203*** 0,207*** 0,358*** 0,174*** 

Методи навчання 0,251*** 0,212*** 0,231*** 0,218*** 0,252*** 0,246*** 0,194*** 

Розвивальне 

середовище 

0,361*** 0,201*** 0,304*** 0,254*** 0,307*** 0,333*** 0,167*** 

Професійний 

розвиток 

0,258*** 0,030* 0,264*** 0,157*** 0,238*** 0,153*** 0,192*** 

* – Зв’язок між показниками не значний (p>0,1) 

**– Кореляція значима на рівні р<0.05 

***– Кореляція значима на рівні р<0.01 

 

Таблиця 3.2 

Усереднені результати контрольно-аналітичного дослідження 

практико-діяльнісного компонента готовності майбутніх фахівців 

зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному 

освітньому середовищі  (у відсотках) 

Практико-діяльнісний 

компонент 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Задовільний 

рівень 

Група Е1 0 58 42 

Група Е2 5 87 8 

Група Е3 69 31 0 

 

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 «Продовж. табл.» і вказують 

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

 

3.5. Загальні правила цитування та посилання на використані 

джерела 

При написанні курсової роботи потрібно посилатися на джерела, 

матеріали або окремі результати, які наводяться у дослідженні або на ідеї та 

висновки, на підставі яких розроблюються проблеми, завдання, вивченню 

яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і 
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перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають 

необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову 

тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні 

видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них 

матеріал не включений до останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні 

необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з 

джерела, на яке є посилання в курсовій роботі. 

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, «... у працях [1, 3, 7]...». 

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером 

ілюстрації, наприклад, «на рис. 1.2». 

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово 

«таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл.1.2». 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід 

наводити цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований 

текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, 

закладений автором. 

Зразок 

Гуманізація сучасної освіти є темою, що жваво обговорюється в колі 

педагогів-професіоналів, батьків, студентів, учнів, оскільки кожен із них мав, 

має або матиме відношення до системи освіти: як той, хто навчає, як той, 

кого навчали, навчають чи навчатимуть. «Український педагогічний 

словник» дає змогу встановити сутнісний зміст поняття «гуманізація освіти» 

як «центральної складової нового педагогічного мислення, яка передбачає 
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перегляд, переоцінку всіх компонентів педагогічного процесу у світлі їхньої 

людинотворчої функції» [159, с. 76]. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, у якій він поданий у джерелі, із збереженням 

особливостей авторського написання.  

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, 

абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і 

позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати 

(на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за 

ним стояв розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів 

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

у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і 

давати відповідні посилання на джерело; 
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РОЗДІЛ 4 

ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ  

 

4.1. Загальні вимоги до захисту курсової роботи. Академічна 

доброчесність 

Завершальним етапом роботи студента є підготовка до захисту курсової 

роботи і захист. 

Порядок підготовки курсової роботи до захисту:  

1. попередній захист роботи на засіданні кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти; 

2. доопрацювання курсової роботи відповідно до отриманих 

рекомендації на засіданні кафедри та від наукового керівника; 

3. підготовка презентації про результати наукового дослідження; 

4. прикріплення курсової роботи та презентації в ЕНК «Курсові 

роботи»; 

5. перевірка курсової роботи бібліотекою на плагіат; 

6. перевірка курсової роботи комісією у складі трьох викладачів, 

один з яких науковий керівник; 

7. захист курсової роботи у вигляді доповіді з презентацією; 

8. виставлення комісією оцінки відповідно до критеріїв оцінювання 

курсової роботи. 

Відповідно до Положення про академічну доброчесність науково-

педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка (наказ № 898 від 26 грудня 

2019 р.) порушеннями академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових 

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;  

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_2/nakaz_898_26.12.2019.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_2/nakaz_898_26.12.2019.pdf
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фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях;  

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;  

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання,  

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

формами обману є, зокрема, академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація 

та списування. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти 

Університету можуть бути притягнені до академічної відповідальності, 

зокрема:  

– попередження; 

– повторне проходження оцінювання (проміжного та підсумкового 

контролю);  

– повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

(освітньо-наукової) програми;  

– відрахування з Університету; – відмова у призначенні академічної 

стипендії. 

4.2. Основні вимоги до структури доповіді для захисту 

Доповідь необхідно будувати за такою структурою: 

 обґрунтування актуальності теми дослідження; 

 мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження; 

 дизайн дослідження; 

 результати дослідження; 

 розкриття ефективності експериментальних методик у теоретичних 

висновках та методичних рекомендаціях (уточнені поняття, 
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розроблені елементи методичної системи); 

 показ труднощів, які довелося долати у процесі дослідження; 

 перспективи подальшого розвитку теми дослідження. 

Під час захисту потрібно розповідати, чітко формулюючи свої думки, а 

не читати конспект підготовленої доповіді. Читання тексту часто набуває 

формальних ознак, що робить доповідь нецікавою. Тому необхідно 

заздалегідь продумати зміст доповіді, послідовність викладення думок, 

чітку структурованість виступу: вступ, основна частина (власне самостійний 

доробок), висновки. 

Обов’язковою підтримкою доповіді є презентація основних результатів 

дослідження курсової роботи. Однак не варто перевантажувати слайди 

текстом. Для захисту треба обирати найбільш вагомі результати з того, що 

уточнено, досліджено, виявлено. Подавати матеріал можна у вигляді схем, 

таблиць, діаграм. 

Презентація складається з 9-10 слайдів. Вони мають якнайповніше 

представити вагомість, результативність, самостійність дослідження. У тексті 

слайду доцільно викладати основні думки, тези виступу. Коментування того 

чи іншого слайду може мати місце за потреби додаткового уточнювального 

пояснення відповіді. 

Доповідь повинна тривати не більш 7-10 хвилин. 

Після доповіді члени комісії можуть ставити запитання, зміст яких має 

відповідати проблемі дослідження. Запитання ставляться з метою уточнення 

методичних підходів, з'ясування особистого внеску студента у розроблення 

завдань дослідження, виявлення рівня загальнонаукової і методичної 

підготовки здобувача вищої освіти зі спеціальності «Спеціальна освіта». 
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4.3. Помилки, яких необхідно уникати при написанні та оформленні 

курсової роботи 

1. Зміст не відповідає темі або розкриває тему лише частково 

(фрагментарно). 

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну 

проблемну ситуацію, стан об'єкта дослідження. 

3. Мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульована 

абстрактно і не презентує специфіки об'єкта і предмета дослідження. 

4. Робота становить компіляцію або плагіат. 

5. Відсутній усебічний аналіз сучасних нормативних документів, сучасної 

наукової літератури (за останні 5—10 років) з теми дослідження, у тому числі 

зарубіжної. 

6. Теоретичний аналіз ґрунтується на застарілих ідеях, концепціях. 

7. Повністю або частково відсутній аналіз теоретичних джерел, їх огляд 

подасться як анотований список і не відбиває рівня дослідженості проблеми. 

8. Не розкрито особистий внесок у розроблення змісту й організацію 

експериментального дослідження (його суть, тривалість, місце проведення, 

кількість обстежуваних, їхні характеристики): поверхово висвітлено стан 

проблеми у практиці. 

9. У висновках до розділів не відображено узагальнених результатів 

завдань дослідження. 

10. Кінцевий результат і загальні висновки не відображають мети 

дослідження. 

11. У роботі немає посилань на першоджерела або вказуються не ті, з 

яких використано інформацію. 

12. Кількісні та якісні показники результатів дослідження подано 

некоректно (у числовому вимірі, графіках, схемах, таблицях тощо). 

13. Теоретична частина роботи складає більшу частку її загального 
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обсягу. 

14. Додатки подано довільно, і вони не мають суттєвого доказового 

навантаження. 

15. Некоректне використання інформаційно-комунікативних засобів 

(використання сканованого матеріалу, Інтернет-ресурсу без посилань на 

джерело). 

16. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури 

наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту. 

17. Використано таблиці, діаграми, схеми, запозичені не з першоджерел, а 

з підручників, навчальних посібників, монографій або наукових статей. 

18. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, виконання 

неохайне, з помилками.  

 

4.4. Критерії оцінювання курсової роботи 

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань здобувача, 

його вміння проводити науково-дослідну роботу, вести дискусію, 

обґрунтовувати власний погляд на проблему дослідження, відповідати на 

запитання. Критерії оцінювання наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання курсової роботи 

Критерії оцінювання тексту курсової роботи Мах 

кількість балів 

1. Відповідність змісту курсової роботи темі 

дослідження 
5 

2. Коректність обґрунтування актуальності 

дослідження 
5 

3. Коректність формулювання понятійного апарату 

дослідження  
5 

4. Адекватність використаних першоджерел у 

процесі розкриття теоретичних засад дослідження 
5 

5. Якість аналізу літературних джерел з проблеми 

дослідження 
5 

6. Дотримання етики посилань 5 
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7. Використання сучасних вітчизняних літературних 

джерел 
5 

8. Використання іноземних літературних джерел 5 

9. Змістовна відповідність теоретичної і практичної 

частин роботи 
5 

10. Уміння розробляти програму експериментального 

дослідження. Адекватність застосованих методів 

та методик дослідження 

10 

11. Наявність математично-статистичного аналізу 

даних (чи якісного аналізу відповідно до 

специфіки роботи) 

5 

12. Наявність психолого-педагогічної інтерпретації 

даних 
5 

13. Повнота висновків та рекомендацій за 

результатами дослідження 
5 

14. Відповідність оформлення курсової роботи 

встановленим вимогам 
5 

15. Грамотність. Дотримання стилістичних норм 

писемного наукового мовлення 

 

5 

Всього за якість тексту курсової роботи 80 

Критерії оцінювання захисту курсової роботи 

 

Мах 

кількість балів 

2. Вміння чітко і стисло викласти основні результати 

дослідження 

5 

3. Уміння підготувати презентацію відповідно до 

вимог щодо її оформлення 

5 

4. Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на 

запитання 

10 

Всього за якість захисту курсової роботи 20 

Всього: 100 

 

Отже, оцінювання курсової роботи здійснюється за 100 бальною шкалою, що 

враховує: 

1) Оцінювання якості тексту курсової роботи членами комісії із захисту 

курсових робіт і науковим керівником; 

2) Оцінювання захисту курсової роботи. 
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Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий 

рівень знань (умінь) в межах 

обов'язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного 

перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням курсу –

 досить низький рівень знань (умінь), 

що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
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Додаток А. 1 

Приклад оформлення титульної сторінки курсової роботи 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Інститут людини 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з фахових дисциплін 

 

 

на тему: 

 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ 

АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА  

 

 

Студентки 3 курсу,   

групи ЛОГб-1-17-4.0д 

першого (бакалаврського) рівня 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 016 Спеціальна освіта 

освітньої програми  016.00.01 Логопедія 

Зборовської Анастасії Вікторівни 

 

Науковий керівник: Мартинчук О.В., 

доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти 

 

 

Використання чужих ідей, 

результатів і текстів  

мають посилання на відповідне джерело 

_______  ________________ 
     (підпис студента)        (ініціали, прізвище) 

 

м. Київ – 2020 р.
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Додаток А. 2 

Приклад оформлення титульної сторінки курсової роботи 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Інститут людини 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

зі спеціалізації 

«Робота з аутичними дітьми» 

 

 

на тему: 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ 

АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА  

ЗА МІЖНАРОДНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Студентки 4 курсу,   

групи ЛОГб-2-16-4.0д 

першого (бакалаврського) рівня 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 016 Спеціальна освіта 

освітньої програми  016.00.01 Логопедія 

спеціалізації «Робота з аутичними дітьми» 

Андрющенко Тетяни Анатоліївни 

 

Науковий керівник: Мартинчук О.В., 

доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти 

 

Використання чужих ідей, 

результатів і текстів  

мають посилання на відповідне джерело 

_______  ________________ 
     (підпис студента)        (ініціали, прізвище) 

м. Київ – 2020 р. 
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Додаток А. 3 

Приклад оформлення титульної сторінки курсової роботи 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Інститут людини 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

зі спеціалізації 

«Інклюзивна освіта» 

 

 

на тему: 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

 

Студентки 4 курсу,   

групи ЛОГб-1-16-4.0д 

першого (бакалаврського) рівня 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 016 Спеціальна освіта 

освітньої програми  016.00.01 Логопедія 

спеціалізації «Інклюзивна освіта» 

Дучевої Марії Сергіївни 

 

Науковий керівник: Мартинчук О.В., 

доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти 

 

Використання чужих ідей, 

результатів і текстів  

мають посилання на відповідне джерело 

_______  ________________ 
     (підпис студента)        (ініціали, прізвище) 

м. Київ – 2020 р. 
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Додаток Б. 1 

Приклад оформлення змісту курсової роботи 

Якщо тема курсової роботи:  

«Формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» 

Один із варіантів (за умови проведення в повному обсязі 

експериментального дослідження): 

Зразок 

ВСТУП………………………………………………………………….......... 3 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

СИНТАКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ……………………………………………………. 
5 

1.1 Розвиток синтаксичної сторони мовлення у дітей в нормальному 

онтогенезі …………………………………………………………………… 
5 

1.2. Особливості розвитку синтаксичної сторони мовлення у дітей із 

загальним недорозвитком мовлення .………………………………………. 
10 

Висновки до першого розділу………………………………………………. 15 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ 

СФОРМОВАНОСТІ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ 

ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ……………………. 
16 

2.1. Опис експериментальної методики констатувального етапу 

дослідження ………………………………………………………………… 
16 

2.2. Аналіз результатів констатувального дослідження ………………… 20 

Висновки до другого розділу……………………………………………….. 25 

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ СКЛАДНИХ 

СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ 

МОВЛЕННЯ………………………………………………………………… 
26 

3.1. Опис експериментальної методики формувального етапу 

дослідження…………………………………………………………………..   
26 

3.2. Аналіз результатів формувального експерименту……………..…….. 30 

Висновки до третього розділу………………………………………………. 35 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………… 36 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 38 

ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 40 
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Додаток Б. 2 

Приклад оформлення змісту курсової роботи 
Якщо тема курсової роботи:  

«Формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» 

Один із варіантів (за умови проведення в повному обсязі 

констатувального етапу експериментального дослідження): 

Зразок 

ВСТУП……………………………………………………………………...... 3 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

СИНТАКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…………………………………………………… 5 

1.1 Розвиток синтаксичної сторони мовлення у дітей в нормальному 

онтогенезі …………………………………………………………………… 5 

1.2. Особливості розвитку синтаксичної сторони мовлення у дітей із 

загальним недорозвитком мовлення .………………………………………. 8 

Висновки до першого розділу………………………………………………. 13 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ 

СФОРМОВАНОСТІ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ 

ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ …………………… 13 

2.1. Опис експериментальної методики констатувального етапу 

дослідження ………………………………………………………………… 13 

2.2. Аналіз результатів констатувального дослідження ………………… 18 

2.3. Методичні рекомендації щодо формування складних синтаксичних 

конструкцій у дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення 23 

Висновки до другого розділу……………………………………………….. 27 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………… 28 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….. 30 

ДОДАТКИ………………………………………………………………….. 33 
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Додаток Б. 3 

Приклад оформлення змісту курсової роботи 
Якщо тема курсової роботи:  

«Формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» 

Один із варіантів (за умови відсутності умов для проведення у 

констатувального етапу експериментального дослідження під час 

карантину): 

Зразок 

ВСТУП……………………………………………………………………...... 3 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

СИНТАКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…………………………………………………… 5 

1.1 Розвиток синтаксичної сторони мовлення у дітей в нормальному 

онтогенезі …………………………………………………………………… 5 

1.2. Особливості розвитку синтаксичної сторони мовлення у дітей із 

загальним недорозвитком мовлення .………………………………………. 10 

Висновки до першого розділу………………………………………………. 15 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ 

СФОРМОВАНОСТІ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ 

ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ……………………. 16 

2.1. Опис експериментальної методики констатувального етапу 

дослідження ………………………………………………………………… 16 

2.2. Методичні рекомендації щодо формування складних синтаксичних 

конструкцій у дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення 21 

Висновки до другого розділу……………………………………………….. 27 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………… 28 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 30 

ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 33 
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Додаток В. 1 

Обґрунтування актуальності дослідження Олени Мартинчук  

на тему «Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до 

професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі» 

 

Обґрунтування 

актуальності 

напряму 

Обґрунтування практичної актуальності 

теми дослідження 

Обґрунтування 

наукової 

актуальності теми Оцінка результатів 

освітнього процесу 

Оцінка якості 

освітнього процесу 

Показати значущість 

виокремленої 

проблеми і 

необхідність її 

вирішення 

Показати певні 

аспекти навченості, 

вихованості, 

розвитку дітей, які 

слід подолати 

Показати недоліки в 

освітньому процесі, 

які призводять до 

тих аспектів 

навченості, 

вихованості, 

розвитку дітей, які 

слід подолати 

Показати ступінь 

розробленості 

виокремленої 

проблеми у науці, 

указати на 

недостатньо вивчені 

аспекти 

На сьогодні 

значущою є 

проблема 

задоволення освітніх 

потреб, інтересів і 

потенційних 

можливостей 

розвитку дітей в 

умовах Нової 

української школи. 

Ключовою фігурою 

у процесі 

задоволення 

особливих освітніх 

потреб дітей є 

фахівець у галузі 

спеціальної освіти. 

Тому вирішення цієї 

проблеми можливе 

за умови підготовки 

педагогів, здатних 

якісно здійснювати 

професійну 

діяльність в 

інклюзивному 

освітньому 

середовищі Нової 

української школи 

Результати наявних 

досліджень, 

практика свідчать, 

що готовність 

освітян до роботи в 

умовах інклюзивної 

освіти є вкрай 

недостатньою, у 

тому числі і 

готовність фахівців 

зі спеціальної освіти. 

Про це зокрема 

свідчать результати 

дослідження 

Європейської 

дослідницької 

асоціації ERA, 

проведеного в 

Україні на 

замовлення Фонду 

Відродження, згідно 

з якими освітяни 

чітко сформулювали 

свою потребу у 

підтримці під час 

організації і 

впровадження 

інклюзивного 

Однією з причин 

недостатньої 

підготовленості 

фахівців у галузі 

спеціальної освіти 

до надання такої 

підтримки є 

відсутність 

системної 

підготовки у 

закладах вищої 

освіти до 

професійної 

діяльності в 

інклюзивному 

освітньому 

середовищі. 

Зокрема, можна 

зазначити такі 

недоліки у 

підготовці фахівців 

як суто нозологічний 

підхід до 

розроблення змісту 

освітніх програм, що 

не враховує 

достатньою мірою 

умови професійної 

Наразі є запит на 

розроблення 

теоретичних і 

методичних засад, 

оскільки активне 

впровадження 

інклюзивної освіти 

протягом останніх 

років, розбудова 

інклюзивної освіти в 

Новій українській 

школі потребують 

теоретичного 

осмислення 

феномена 

підготовки фахівців 

у галузі спеціальної 

освіти до 

професійної 

діяльності в умовах 

освітньої інклюзії, 

визначення 

концептуальних 

засад підготовки 

спеціальних 

педагогів 

інклюзивних закладів 

освіти. 
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навчання діяльності в 

інклюзивному 

освітньому просторі 

з дітьми, які мають 

різні освітні 

потреби. 

Тому нові виклики, 

які сьогодні постали 

перед закладами 

вищої освіти,  

вимагають 

переосмислення 

попереднього 

досвіду і пошуку 

нових підходів до 

професійної 

підготовки студентів 

в умовах 

університетської 

освіти. 

 


