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ВСТУП 

 

Методичні рекомендації до написання курсової роботи на 

четвертому курсі створюються на основі: 

- Положення про курсову роботу з дисципліни «Основи 

перекладознавства»: Методичні рекомендації з написання 

курсових робіт (для студентів III, IV курсів ОКР «Бакалавр» та 

ОКР «Магістр»), ухваленого Методичною комісією факультету 

лінгвістики (протокол № 1 від 28 серпня 2013 р.); 

- Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» 

(2004 р.); 

- Положення про рейтингову систему оцінювання результатів 

навчання студентів (НТУУ «КПІ», 2012 р.).  

Представлене навчально-методичне видання призначено для 

студентів 4 курсу та створено з метою: 

- Пояснити студентам поетапний хід написання курсової роботи від 

формулювання теми до підготовки доповіді та презентації на 

захист; 

- Дати відповіді на питання, які можуть виникнути у студента під 

час роботи над курсовою роботою; 

- Дати рекомендації щодо структури, змісту, оформлення, 

процедури захисту та  критеріїв оцінювання курсової роботи. 

Курсова робота з навчальної дисципліни – це індивідуальне 

завдання, яке передбачає розробку певної сукупності документів та є 

творчим або репродуктивним рішенням конкретної задачі. Курсові роботи 

сприяють розширенню і поглибленню теоретичних знань, розвитку 

навичок їх практичного використання, самостійного розв’язання 

конкретних завдань [1, с. 21]. 
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Для студентів четвертого курсу ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 

«Філологія» (6.020303) навчальним планом передбачено написання 

курсової роботи з дисципліни «Основи перекладознавства». 

Матеріали курсової роботи, виконаної на четвертому курсі 

(теоретичні доробки, практичні результати), можуть бути використані для 

подальшої дослідницької роботи [5, с. 4]. 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

На четвертому курсі курсова робота носить теоретико-прикладний 

характер і містить як вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних 

мовознавців щодо обраної теми, так і самостійне дослідження студента, 

спрямованого на вирішення конкретної практичної проблеми.  

Метою курсової роботи з дисципліни «Основи 

перекладознавства» є поглиблення теоретичних знань студентів у межах 

досліджуваної теми, застосування набутих теоретичних знань для 

вирішення конкретного практичного завдання, вдосконалення набутих 

вмінь самостійної наукової роботи та дослідницького планування. 

До завдань курсової роботи на четвертому курсі належать: 

- поглиблення знань студентів з актуальних проблем лінгвістики та 

перекладознавства; 

- удосконалення вмінь самостійного критичного опрацювання 

наукових джерел; 

- розвиток вміння самостійного осмислення поставленої практичної 

проблеми та навичок дослідницького планування; 

- стимулювання студентів до подальшого наукового пошуку; 

- удосконалення вміння аналізувати сучасний дослідницький досвід; 
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- формування вмінь самостійного опрацювання навчально-

методичних матеріалів та їх практичної реалізації [5, с. 4]. 

Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки ОКР 

«бакалавр», напряму підготовки 6.020303 Філологія в результаті 

написання курсової роботи студенти повинні: 

- уміти організувати пошук та подальше критичне опрацювання 

теоретичної літератури з досліджуваної проблеми;  

- розвивати вміння застосовувати набуті теоретичні знання та 

практичні навички для розв’язання поставлених завдань; 

- розвивати вміння виконувати професійні завдання різного 

рівня складності; 

- розвивати вміння, перевіряти достовірність результатів роботи, 

представляти та обговорювати їх, узагальнювати рекомендації щодо 

вирішення певних дослідницьких завдань; 

- уміти оцінювати інформацію з позиції достовірності, точності, 

достатності для вирішення проблеми чи завдання; 

- володіти навичками роботи із сучасними текстовими, 

табличними та графічними редакторами; 

- уміти користуватись інформаційно-пошуковими системами і 

базами даних; 

- оперувати основними загальноприйнятими термінами та 

поняттями гуманітарних наук; 

- застосовувати в професійній діяльності інформаційні 

технології, електронні носії, інтернет-ресурси; 

- уміти працювати з комп’ютерними програмами для підготовки 

презентацій; 

- володіти навичками систематизації та узагальнення 

опрацьованого матеріалу, а також умінням робити теоретичні та 
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практичні висновки на основі здійсненої теоретичної та емпіричної 

роботи. 

 

2. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОБОТИ: ВИБІР І 

ФОРМУЛЮВАННЯ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 

КУРСУ, ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ 

Студентам надається право обирати тему з числа визначених 

кафедрою за умови узгодження її з викладачем, що виконуватиме 

обов’язки наукового керівника курсової роботи. Студент може також 

самостійно запропонувати керівникові бажану тему дослідження 

відповідно до кола власних інтересів. У такому випадку затвердження теми 

виноситься на розгляд кафедри і, якщо запропонована студентом тема 

відповідає загальній тематиці курсових робіт на четвертому курсі з 

відповідної дисципліни, ухвалюється рішенням на засіданні кафедри 

єдиним списком разом з іншими темами курсових робіт. 

Назва курсової роботи повинна бути лаконічною та однозначною, 

без скорочень, відповідати суті поставленої у роботі проблеми та вказувати 

на мету та предмет дослідження. Для більшої конкретизації до теми роботи 

може бути додано підзаголовок з 4-6 слів (в дужках або після двокрапки) 

[3, с. 4]. При формулюванні назви курсової роботи слід дотримуватись 

наукового стилю. Недоречно починати формулювання тем курсових робіт 

таким чином: «Дослідження …», «Аналіз …», «Про проблему …», «До 

питання …» тощо. Такі формулювання не відбивають суть проблеми, а 

лише роблять назву роботи громіздкою. Курсові роботи з дисципліни 

«Основи перекладознавства» обов’язково містять перекладацький аспект, 

що повинно бути зафіксоване і в назві роботи. 
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При написанні курсової роботи студент повинен посилатись на 

теоретичні праці та публікації вчених, присвячені відповідним проблемам. 

Перш за все студенту рекомендується ознайомитись із працями, що 

розглядають обране для дослідження явище в рамках більш загальної 

лінгвістичної проблеми. Це дає змогу усвідомити місце досліджуваного 

явища в системі питань, що вивчаються мовознавством, його зв’язки з 

іншими лінгвістичними проблемами, що може виявити перспективні 

аспекти майбутнього дослідження. Після цього слід переходити до робіт, 

де увага вчених конкретизується безпосередньо на предметі дослідження. 

Як теоретичну базу курсової роботи студенти можуть 

використовувати книги та монографії, збірники наукових праць, матеріали 

наукових конференцій, наукову періодику, дисертації та автореферати 

дисертацій. Слід ознайомитись із теоретичним доробком не лише 

вітчизняних, а й зарубіжних учених. Для ефективного з’ясування окремих 

питань, які зачіпаються у ході роботи над темою, рекомендується 

користуватись сучасною довідковою літературою: лінгвістичними та 

фаховими енциклопедіями, словниками, довідниками. 

Потрібно розрізняти між теоретичними, довідниковими працями, що 

допомагають студенту сформувати розуміння здобутків сучасної 

лінгвістичної науки щодо поставленої проблеми, та базою фактичного 

матеріалу, на основі якого студент проводить самостійну емпіричну 

роботу. Фактичний матеріал та методи його аналізу є основою 

практичного дослідження студента; вони узгоджуються з науковим 

керівником курсової роботи. Можна користуватись електронними 

джерелами, однак, це повинні бути наукові праці та фахові видання, 

звернення до публіцистичних та науково-популярних джерел можливе 

лише як до фактичного матеріалу дослідження, якщо це відображено у 

темі роботи. 
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Традиційно початковий етап роботи над обраною темою полягає 

передусім у добірці та опрацюванні відповідної літератури. Однак, 

доцільним є паралельне ознайомлення з обраним фактичним матеріалом, 

таким чином студент отримає чіткіше уявлення про особливості 

досліджуваного явища, а теоретичні знання, які він здобуватиме з 

наукових праць, будуть краще сприйматися та засвоюватися, породжувати 

ідеї щодо практичних шляхів досягнення поставленої мети. 

 

 

3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ  

РОБОТИ 

3.1. Зміст  

Зміст повинен містити назви структурних елементів, заголовки (за їх 

наявності) із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок. 

 

3.2. Перелік умовних позначень 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

подається (за необхідності) у вигляді окремого списку. Терміни, 

скорочення, символи, позначення і таке інше, які повторюються не більше 

двох разів, до переліку не вносяться, а їх тлумачення наводяться у тексті 

при першому їх згадуванні. 

 

3.3. Вступ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, 

завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, зазначаються наукова 

новизна, теоретична та практична значущість отриманих результатів, 

описується структура курсової роботи [7, с. 2]. 
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Актуальність теми 

Актуальність теми наукового дослідження є одним з основних 

критеріїв при його експертизі й означає, що поставлені в дослідженні з 

обраної теми завдання вимагають якнайшвидшого вирішення для практики 

або відповідної галузі науки. Актуальність теми розкривається як 

актуальність об’єкта і предмета дослідження та обґрунтовується шляхом 

критичного аналізу та порівняння з уже відомими розв’язаннями 

проблеми. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним, 

визначати сутність наукової проблеми чи завдання. 

Мета і завдання дослідження 

Формулюється мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для 

досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як 

“Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова зазначають засіб 

досягнення мети, а не саму мету. Мета повинна бути сформульована таким 

чином, щоб у ній було відбито об’єкт і предмет дослідження. Мета 

дослідження поділяється на низку більш конкретних завдань. 

Виділяються завдання, зорієнтовані на [7, с. 3]: 

- визначення етапів наукового пошуку; 

- виявлення найсуттєвіших ознак об’єкта дослідження; 

- визначення внутрішньої структури об’єкта дослідження; 

- обґрунтування системи засобів, необхідних для розв’язання 

наукової проблеми; 

- всебічне вивчення практики вирішення зазначеної проблеми, 

причин, недоліків і труднощів у її розв’язанні; 

- експериментальну перевірку пропонованої системи засобів, 

необхідних для розв’язання наукової проблеми; 
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- розробку рекомендацій щодо практики використання результатів 

дослідження. 

Об’єкт дослідження – це обраний(не) для дослідження процес або 

явище, що породжує проблемну ситуацію [7, с. 3]. 

Предмет дослідження міститься в 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 студента, оскільки 

предмет дослідження визначає тему (назву) курсової роботи. 

Методи дослідження 

Перераховують використані наукові методи та змістовно 

визначають, що саме досліджувалось кожним методом. Вибір методів 

дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і 

висновків. 

Методика дослідження повинна ґрунтуватися на таких наукових 

положеннях, які визначають напрям дослідження та шляхи його реалізації, 

відповідати об’єкту наукового пошуку, що дає можливість вирізнити ті 

його сторони та якості, вивчення яких є метою дослідження.  

Сучасні наукові роботи в галузі лінгвістики не можуть обмежуватися 

описовим викладом отриманих результатів, що виражені у формі 

суб’єктивних оцінок “краще - гірше”, “більше - менше”, “вище - нижче” 

тощо. Тому важливою вимогою до вибору методів є передбачення 

можливості якісного й кількісного аналізу експериментальних даних, 

способів їх взаємозв’язків. Доцільно також досягати результату не одним, 

а кількома методами, які доповнюють та коригують один одного. Таким 

чином, підвищується надійність дослідження, стає можливим уникнення 

небажаних помилок і впливу випадкових неврахованих факторів [5, с. 13]. 
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Наукова новизна одержаних результатів 

Викладаються аргументовано, коротко та чітко наукові положення, 

які виносяться на захист, зазначаючи відмінність одержаних результатів 

від відомих раніше та ступінь новизни отриманих результатів (уперше 

одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток). 

Оцінкою нових результатів є їх розгорнутий чіткий виклад, а не 

формальне, нічим не підкріплене запевнення, що теоретичні позиції і 

практичні висновки дослідження є новими. Необхідно уникати і такого 

досить поширеного недоліку, як нагромадження складних термінів, 

запозичених з інших наук і не вносять нічого нового у розуміння 

досліджуваної проблеми, а лише ускладнюють сприйняття викладу [5, с. 

11]. 

Поняття наукової новизни досить відносне. Рівень нового в 

отриманих результатах може бути різним. Це визначається типом 

виконаного дослідження, умовами використання його результатів. Цілком 

зрозуміло, що для курсових робіт достатньою є наявність навіть окремих 

елементів нового філологічного знання, оскільки вони є першим кроком 

студента до самостійного наукового дослідження. 

Теоретичне значення одержаних результатів 

Тут необхідно оцінити, яке значення мають досягнуті автором 

роботи наукові результати з точки зору розвитку (доповнення) наукових 

знань для розвʼ язання того чи того наукового завдання або наукової 

проблеми [4, с. 48]. 

Практичне значення одержаних результатів 

Надаються відомості про можливості використання результатів 

досліджень або рекомендації щодо їх використання, тобто де і з якою 

метою можна застосовувати результати та висновки дослідження, у якому 

вигляді вони подані (методичні рекомендації, правила, програми та ін.), 
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який соціальний та психолого-педагогічний ефект очікується від їх 

упровадження (підвищення рівня освіти, культури особистості, 

сформованості вмінь тощо). Зазначаючи практичну цінність одержаних 

результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до 

використання. 

Практична значущість є важливою ознакою курсової роботи, 

оскільки курсові роботи далеко не завжди можуть претендувати на вагоме 

теоретичне значення. Тому слід ураховувати, що здійснене дослідження 

має бути підкріплене кількісними показниками, що вказують на його 

надійність та репрезентативність, без яких робота справлятиме враження 

суб’єктивних міркувань автора [5, с. 12]. 

Структура та обсяг курсової роботи. 

Перераховують усі структурні елементи курсової роботи з 

обов’язковим зазначенням повного обсягу курсової роботи та обсягу 

основного тексту. Зазначають загальну кількість додатків, рисунків, 

таблиць, кількість найменувань у списку використаних джерел. 

Зразок формулювання окремих фрагментів вступу до курсової 

роботи представлено у Додатку 3. 

 

3.4. Основна частина   

Основна частина поділяється на теоретичний і практичний розділи. 

Розділи курсової роботи, як правило, містять підрозділи (нумерація 

складається з двох чисел, відокремлених крапкою), пункти (нумерація – з 

трьох чисел), підпункти (нумерація – з чотирьох чисел). 

У кінці кожного підрозділу формулюються висновки зі стислим 

викладом наукових і практичних результатів, наведених у розділі. 

- Теоретичний розділ містить аналіз опрацьованої наукової 

літератури відповідно до завдань дослідження, певні авторські висновки із 
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визначенням перспектив подальших дослідницьких пошуків. У цьому 

розділі студент стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, 

окреслює основні етапи розвитку наукової думки за проблемою 

дослідження. При цьому студент повинен вирізнити ті питання, що 

залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні 

проблеми (завдання). Загальний обсяг огляду літератури не повинен 

перевищувати 20 % обсягу основної частини курсової роботи. 

- Практичний розділ містить опис виконаного дослідницького 

завдання та розробку навчально-методичних та досліджуваних матеріалів. 

У цьому розділі описується хід, умови та основні етапи наукової розвідки, 

з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень 

студента, яким чином вони отримані та в чому полягає їх новизна. Студент 

повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку 

достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів) та 

порівняти їх з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, обґрунтувати необхідність додаткових досліджень. Оскільки 

робота виконується у рамках дисципліни «Основи перекладознавства», 

практичну частину доцільно присвятити перекладацькому аспекту. У 

практичній частині студент може або ж аналізувати готові зразки 

перекладів стосовно розглянутого мовного явища, класифікуючи їх та 

надаючи виявлені кількісні дані щодо частотності їх використання, 

зазначаючи переваги та недоліки тих чи інших способів перекладу, 

виокремлюючи прагматичні фактори щодо їх застосування, або ж 

запропонувати та описати власні варіанти перекладу. 

 

3.5. Висновки, резюме  

Висновки до кожного розділу та загальні висновки відображають 

результати здійсненого дослідження, рекомендації щодо їх практичного 
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використання. У висновках викладаються здобуті у роботі найбільш 

важливі наукові та практичні результати, які сприяли розв’язанню 

наукової проблеми (завдання). У висновках необхідно наголосити на 

кількісних показниках одержаних результатів та обґрунтуванні 

достовірності результатів. Далі формулюються рекомендації щодо 

наукового та практичного використання отриманих результатів. 

Резюме українською та іноземною мовами подає стислу 

характеристику курсової роботи з метою загального ознайомлення з 

отриманими фактичними результатами та висновками здійсненого 

дослідження. Резюме зазвичай містить інформацію про мету, об’єкт, 

предмет, завдання, матеріал та методику дослідження, а також стислий 

зміст роботи, основні результати та висновки включно. У кінці резюме 

подаються ключові слова, що зустрічаються у тексті резюме та чітко 

корелюють зі змістом представленої наукової роботи. Загальна кількість 

ключових слів – від 3 до 10. Ключові слова подаються у називному 

відмінку і друкуються в рядок через кому. 

 

3.6. Список використаної літератури 

На всі наукові джерела, що представлені в бібліографії, повинні бути 

посилання в тексті курсової роботи. Список використаних джерел 

формується одним із таких способів: 

- у порядку появи посилань у тексті; 

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

- у хронологічному порядку. 

Для формування списку використаної літератури в курсовій роботі 

більш звичним та зручним для укладання є другий спосіб. 
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До списку літератури включаються всі публікації вітчизняних і 

зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Усі джерела зазначаються 

тією мовою, якою вони видані. Неприпустимим є переклад іншомовних 

видань українською мовою. Література іноземними мовами наводиться в 

кінці списку використаної літератури. 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного 

стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну 

інформацію можна отримати із таких міждержавних і державних 

стандартів:  

- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)”; 

- ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”; 

- ДСТУ 6095:2009 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікації (ГОСТ 7.88–2003, MOD)”; 

- ДСТУ 7093:2009 “Системи стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, 

поданих іноземними європейськими мовами”; 

- ГОСТ 7.12 – 93 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила”;  

- ГОСТ 7.11–78 “СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках в библиографическом описании”. 

Приклади оформлення списку використаної літератури 

представлено у Додатку 2. 
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3.7. Додатки 

До додатків залучається допоміжний матеріал, необхідний для 

повноти сприйняття курсової роботи. Крім таблиць, графіків, анкет, тестів 

сюди можуть бути включені додаткові тексти для аналізу, словники, 

глосарії, слайди, аудіо- та відеозаписи тощо. 

Додаток повинен мати заголовок, який друкується у правому 

верхньому куті малими літерами (перша – велика) із зазначенням його 

номера, але без знака №, наприклад: “Додаток 3”. Якщо до наукової роботи 

включено лише один додаток, то слово “Додаток” подається без номера. 

Надається назва додатку згідно з матеріалом, який він містить. 

Кожен додаток друкується з нової сторінки. Текст кожного додатку 

за потреби може бути поділений на розділи й підрозділи, пронумеровані в 

межах кожного додатку. Обсяг додатків не повинен перевищувати обсягу 

курсової роботи. 

 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ  

4.1. Загальні вимоги 

 

Обсяг курсової роботи з дисципліни «Іноземна мова (основна, 

практичний курс)» становить на четвертому курсі 40-50 сторінок 

друкованого тексту, без урахування списку використаної літератури та 

додатків. 

Текст наукових робіт необхідно друкувати, залишаючи такі поля: 

вгорі та внизу – 20 мм, з лівого боку – 30 мм, з правого боку – 10 мм. 

Абзацний відступ складає 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, кегль 

– 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5. 
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Заголовки структурних частин наукових робіт, а саме: “ЗМІСТ”, 

“ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ”, ”ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично 

тексту. 

Структурні частини роботи повинні викладатися в наступному 

порядку (без відповідної нумерації): 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1, 2, 3… (без розподілу на теоретичну та практичну частину, 

кожен розділ з нової сторінки) 

ВИСНОВКИ 

РЕЗЮМЕ 

ДОДАТКИ 1, 2, 3 …. (кожен додаток з нової сторінки) 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Заголовки підрозділів (параграфів) друкуються з абзацу маленькими 

літерами (крім першої літери, яка друкується великою). Крапка в кінці 

заголовків не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше 

речень, їх розділяють крапками. 

Назви розділів та параграфів формулюють стисло і чітко. Відстань 

між заголовком структурних частин, підрозділів (параграфів) та текстом 

повинна дорівнювати 2 міжрядковим інтервалам. Кожну структурну 

частину наукових робіт слід розпочинати з нової сторінки [5, с. 17-19]. 

Курсова робота починається з титульного аркуша, на якому 

зазначається: повне найменування навчального закладу та кафедри, де 

виконується наукове дослідження; назва роботи; прізвище, ім’я та по-

батькові студента, номер групи та факультет, де він навчається; прізвище, 
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ім’я та по-батькові, а також учене звання та науковий ступень наукового 

керівника; склад комісії; місто та рік виконання роботи (див. Додаток 1).  

 

4.2. Нумерація 

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

рисунків, таблиць подається арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який 

включається до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки (1) не 

ставиться. На наступних сторінках номер ставиться у правому верхньому 

куті сторінки без крапки в кінці. 

Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапка 

не ставиться, заголовок розділу друкується з нового рядка (РОЗДІЛ 1). 

Дозволяється й інший варіант: назва розділу подається в одному рядку з 

номером цього розділу, тоді після номера розділу ставиться крапка, 

наприклад, (РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи ...). Такі структурні частини 

курсової роботи, як ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ВСТУП, 

ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ не мають 

порядкового номера. Варто зазначити, що всі аркуші, на яких розміщені 

згадані структурні частини наукової роботи, нумеруються звичайним 

чином. 

Підрозділи (параграфи) нумеруються у межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера 

параграфа, між якими ставиться крапка. У кінці номера підрозділу теж 

ставиться крапка і далі, в цьому ж рядку, йде заголовок підрозділу. Крапка 

після назви розділу не ставиться. 

Якщо в тексті роботи використовуються ілюстрації (малюнки, 

графіки, схеми) і таблиці (останні є необхідним елементом наукової праці), 
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то вони подаються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше, або 

на останній сторінці, яка теж включається до загальної нумерації сторінок. 

Якщо ілюстрація чи таблиця мають розмір, більший за формат А4, то її 

можна розмістити у додатках [5, с. 19]. 

 

4.3. Правила подання ілюстративного матеріалу 

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в 

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

ілюстрації складається із номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 

між якими ставиться крапка. Наприклад: “Рис. 1.3” (третій рисунок 

першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальний підпис 

розміщуються безпосередньо під ілюстрацією. 

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому 

верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщується напис 

“Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися із 

номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають 

писати з великої літери. Назву не підкреслюють, але виділяють жирним 

шрифтом.  

Якщо таблиця переноситься на наступну сторінку, то над нею у 

правому верхньому куті пишеться “Продовження таблиці” та зазначається 

її номер. Заголовки граф пишуть з великої літери, підзаголовки – з малої, 

якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є 

самостійними. Заголовки (як підпорядковані, так і головні) мають бути 
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максимально точними та простими. При цьому необхідно уникати повтору 

слів. Висота рядків повинна бути не менше 8 мм. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті 

таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку 

роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Усі наведені в 

таблицях дані мають бути достовірними, однорідними, в основу їх 

групування покладають лише суттєві ознаки [5, с. 19-21]. Приклад 

побудови таблиці представлено у Додатку 4.  

 

 

4.4. Цитування, посилання 

Під час роботи з літературою студент може користуватися різними 

видами бібліотечних каталогів: систематичним (назви джерел розташовані 

за галузями знань), алфавітним (назви творів розташовані в алфавітному 

порядку) та предметним (назви праць з конкретних проблем чи галузей 

науки). 

При опрацюванні наукових джерел слід робити записи кількох видів: 

повні та точні (дослівні) або скорочені (короткий виклад важливої 

інформації). Так, наприклад, можна зробити: 

– детальний конспект; запис основних положень робіт, фактичного 

матеріалу, власних зауважень тощо; 

– короткі узагальнюючі записи зі своїми коментарями або без них; 

– виписки у формі цитат. 

При написанні наукових робіт студент повинен обов’язково 

посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі 

відомості. Посилання бажано робити на останні видання публікацій. На 



 

 

22 

більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли праці, в 

яких міститься необхідний матеріал, не перевидавалися. 

Для підтвердження власних аргументів посиланнями на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору 

слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати 

цитований текст, бо найменше скорочення чи зміна наведеного витягу 

можуть спотворити зміст, викладений автором. Не варто переобтяжувати 

текст цитатами, рекомендується наводити не більше 2-3 цитат на сторінку 

теоретичної частини роботи. 

Загальні вимоги до цитування: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в 

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

особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані 

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

загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз “так званий”; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

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

абзаців при цитуванні позначається трьома крапками. Вони можуть 

ставитися у будь-якому місці цитати (на початку, усередині, у кінці). 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 максимально 

точним у викладі думок автора, коректним щодо оцінки його результатів, і 

робити відповідні посилання на джерела; 
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д) цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім, оскільки 

це знижує науковий рівень праці: надмірне цитування створює враження 

компілятивності праці, а недостатнє – її суб’єктивності, в обох випадках 

наукова цінність викладеного матеріалу зменшується. 

Посилання в тексті курсової роботи оформлюються за наступними 

зразками:  “... у праці Т. А. Казакової [Казакова Т. А., 2003]...”, “В. Н. 

Комісаров [1991: 64] увів поняття ...”, “Поняття функціональної граматики 

перехрещується, але не збігається з поняттям семантичної граматики” 

[Аполлова М. А., 1980: 24]. Якщо дається посилання на працю двох авторів 

– [Комиссаров В. Н., Кораллова А. Л., 1991], якщо більше двох – 

[Дорошенко М. Д. та ін., 1992], [Степанов Ю. Л. и др., 1983]. Посилання в 

дужках на кілька різних авторів подаються через крапку з комою – 

[Аполлова М. А., 1980; Frye Е., 1957; Латишев Л. К., 1988; Федоров А. В., 

1983]. 

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті, 

при цьому слово “таблиця” пишуть скорочено, наприклад: “… у табл. 1.2”. 

У повторних посиланнях уживають скорочено слово “дивись”, наприклад: 

“див. табл. 1.3”. 

При роботі із науковими джерелами слід пам’ятати, що власне 

дослідження передбачає передусім критичний аналіз цих джерел, а не 

механічне переписування чужих думок без відповідних посилань. Саме 

критичний аналіз наукової літератури дає можливість визначити ще не 

вивчені сторони наукової проблеми і точно окреслити завдання своєї 

роботи. Автор курсової роботи повинен уміти викласти свій погляд на 

шляхи вирішення обраної проблеми. При цьому він має показати вміння 

оперувати науковою термінологією, осмислювати ті наукові визначення, 

які найбільш точно характеризують проблему дослідження [5, с. 21-23]. 
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Перш ніж розпочати підготовку до захисту курсової роботи, студент 

подає науковому керівнику остаточно вичитану та зброшуровану роботу за 

місяць до встановленої дати захисту курсової роботи. За кожен день 

запізнення з поданням курсової роботи науковому керівнику від 

встановленого терміну оцінка знижується на один бал (див. п. 7). З цього 

моменту студенту не дозволяється вносити в роботу правки та зміни. Цей 

час він присвячує підготовці до процедури захисту. 

Основною метою прилюдного захисту курсової роботи є 

ознайомлення студентів зі змістом представлених робіт і, як наслідок, 

розширення діапазону та поглиблення їх знань у відповідній галузі 

лінгвістики. 

Студент, який без поважної причини не подав курсову роботу у 

зазначений термін або не захистив її, уважається таким, що має академічну 

заборгованість. При отриманні незадовільної оцінки студент за рішенням 

комісії виконує курсову роботу за новою темою або переопрацьовує 

попередню роботу в термін, визначений деканом ФЛ [1, с. 21]. 

 

5.1. Доповідь і презентація 

Під час прилюдного захисту курсової роботи студенту 

рекомендується представити на розгляд комісії та всіх присутніх доповідь, 

яка супроводжується презентацією матеріалу. 

Основне призначення доповіді – розкрити сутність, теоретичне та 

практичне значення результатів здійсненої роботи. 
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Доповідь умовно можна розділити на три частини. Перша частина 

складається з: 

- Вступного слова (наприклад, «Шановні члени комісії! Шановні 

присутні! До вашої уваги пропонується курсова робота за темою 

…») 

- Стислого висвітлення основних моментів вступу (актуальності, 

мети, об’єкта, предмета, методів дослідження тощо). 

Друга частина доповіді чітко, логічно та послідовно характеризує хід 

опрацювання теоретичного (зупинитися стисло) та практичного матеріалу 

(описати більш детально). 

Третя частина доповіді базується на загальних висновках до курсової 

роботи: 

- висвітлення результатів дослідження, 

- оцінки результатів дослідження, 

- перспективи подальших досліджень, 

- заключного слова (наприклад, «Доповідь завершено. Дякую за 

увагу»). 

Презентація має бути логічним доповненням доповіді, її 

візуальним супроводом, а не повним її дублюванням. Тобто, текстова 

частина презентації не повинна повторювати доповіді. Рекомендується 

уникати значної за обсягом текстової інформації на слайдах. Особливу 

увагу слід звернути на презентацію результатів дослідження у вигляді 

схем, таблиць, діаграм, прикладів, коментарів, до яких представлено 

малюнки у тексті доповіді, тощо.  

Отже, на слайдах презентації доцільно відобразити: 

- тему роботи 

- мету роботи 

- предмет та об’єкт дослідження 
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- хід виконання роботи (за необхідності) 

- результати дослідження у вигляді схем, таблиць, діаграм, 

графіків тощо. 

Доповідь і презентація мають бути розраховані на 7-10 хвилин. 

Тому, готуючись до виступу, студентам рекомендується кілька разів 

проговорити доповідь вголос (обов’язково в супроводі презентації), 

кожного разу засікаючи час, аби не перевищити регламентоване часове 

обмеження. 

 

 

5.2. Процедура захисту 

Захист курсової роботи проводиться прилюдно перед комісією у 

складі двох-трьох викладачів кафедри, у тому числі і керівника курсової 

роботи. 

Хід захисту: 

- вітальні слова голови комісії; 

- представлення студента членом комісії, зачитування відгуку 

наукового керівника; 

- виступ студента (доповідь з презентацією); 

- відповідь студента на питання комісії та аудиторії. Кількість 

питань не регламентується. 

- Зауваження та побажання членів комісії, загальна оцінка рівня 

виконаної роботи. 

Відповідати на питання членів комісії й аудиторії слід чітко та за 

темою, не вдаючись у зайві подробиці та «історичні екскурси». Для того, 

щоб правильно відповісти на питання, студенту рекомендується уважно 

його прослухати (за необхідності записати). Логічна та аргументована 
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відповідь може виключити наступні питання і, безперечно, справить 

позитивне враження на членів комісії. Тактовність по відношенню до всіх 

присутніх на захисті є невід’ємним елементом увічливої поведінки 

доповідача. Абсолютно неприпустимими є неввічливе ставлення до 

аудиторії, нетактовність і непунктуальність. 

Мова доповідача має бути чіткою, виразною, орфоепічно та 

граматично правильною, тобто відповідати нормам сучасної літературної 

української мови. 

 

 

6. МОВА І СТИЛЬ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Мова і стиль викладу матеріалу курсової роботи є одним з критеріїв 

її оцінювання. Цим пояснюється важливість дотримання норм і правил 

написання наукової роботи. 

Основною характеристикою мови наукової роботи має бути 

формально-логічний спосіб викладу матеріалу, що виражається у 

формулюванні висновків та доведенні положень, встановлених у 

результаті проведення дослідження. 

Характерними рисами наукового тексту є: 

- логічність та чіткість висловлювання; 

- смислова завершеність і точність; 

- предметність і стислість (уникання лексичних і граматичних 

плеоназмів, багатослівної передачі змісту, надлишкової деталізації 

інформації тощо); 

- об’єктивність (пояснює наявність вставних конструкцій на 

позначення ступеня достовірності повідомлення); 
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- використання характерних клішованих структур; 

- розгорнута система зв’язків (по-перше, по-друге, таким чином, 

внаслідок цього, відповідно до, отже і т.д.); 

- мінімальний вжиток емоційно-експресивних елементів; 

- безособовість, неозначено-особовість, пасивність дієслівних 

форм (було розглянуто; варто наголосити на тому, що; слід зауважити; у 

роботі аналізується і т.д.); 

- активне застосування термінологічної лексики; 

- широке використання займенників та (діє)прикметників на 

кшталт: цей, такий, зазначений, представлений і т. д.; 

- синтаксична повнота оформлення висловлювання і, як 

наслідок, часте звернення до сполучників підрядності та рідше – 

сурядності (менша кількість складносурядних речень пов’язана з тим, що 

останні не здатні передавати причинні, умовні, допустові, часові та інші 

відношення, необхідні для системи організації зв’язного викладу 

наукового тексту). 

Варто зазначити, що текст наукової роботи не терпить переобтяжень: 

зайвих канцеляризмів, слів іншомовного походження та похідних слів, 

утворених за словотворчими моделями української мови, професіоналізмів 

та жаргонізмів. Іноді спроба студента надати своїй роботі «наукового 

характеру» призводить до того, що прості та зрозумілі предмети і явища 

отримують незрозумілі наукоподібні визначення. Це є абсолютно 

недоречним.  

Якщо студент розуміє різницю між простотою та примітивністю 

(адже робота призначена для певного кола спеціалістів відповідної галузі, 

а не для масового читача), а також здатен дотримуватися «золотої 

середини» у стилістиці викладу, то його робота читатиметься і 

сприйматиметься легко, без зайвого напруження. 
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

На написання курсової роботи навчальним і робочим навчальним 

планом ОКР «бакалавр» у 7 та 8 семестрах відведено 36 годин. 

Система рейтингових балів: 

1. Стартова складова: 

- Своєчасність виконання графіку написання курсової роботи – 

5-3 бали  

- Відповідність змісту темі курсової роботи – 10-6 балів 

- Сучасність та обґрунтування прийнятих рішень – 10-6 балів 

- Ступінь розв’язання поставлених завдань – 10-6 балів 

- Якість оформлення, виконання вимог нормативних документів, 

стиль викладу – 5-3 бали 

2. Складова захисту курсової роботи: 

- Ступінь володіння матеріалом – 10-6 балів 

- Відповідь на питання – 15-9 балів 

- Ступінь обґрунтування прийнятих рішень – 20-12 балів 

- Уміння захищати власну думку – 15-9 балів. 

Сума балів двох складових переводиться до залікової оцінки згідно з 

таблицею: 

Бали ECTS - оцінка Традиційна оцінка 
95-100 A  Відмінно  
85-94 B  

Добре  
75-84 C  
65-74 D  

Задовільно  
60-64 E  
менше 60 Fx  Незадовільно  

Курсову роботу не 
допущено до захисту 

F Не допущено 
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За оригінальний, нестандартний підхід до вирішення завдань 

дослідження студент отримує 2 заохочувальні бали. 

За кожен день запізнення з поданням курсової роботи від 

встановленого терміну оцінка знижується на один бал. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

 

1. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» 

/ Уклад. Г .Б. Варламов, В. П. Головенкін, В. І. Тимофєєв, В. І. Шеховцов. 

За заг. ред. Ю. І. Якименка. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 

72 с. 

2. Положення про рейтингову систему оцінювання результатів 

навчання студентів [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін. – К.: НТУУ «КПІ», 

2012. – 36 с.\ 

3. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної 

справи: Зб. нормат. док. з питань атестації наукових кадрів вищої 

кваліфікації / Упорядник Ю.І. Цеков. – К.: ред. «Бюлетень Вищої 

атестаційної комісії України»: Вид-во «Толока», 2004. – 79 с. 

4. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового 

ступеня. Методичні поради. 3-тє видання, виправлене і доповнене / Автор-

упорядник Л.А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. — К.: 

Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво 

«Толока», 2005.— 80 с.  

5. Положення про курсову роботу з дисципліни «Основи 

перекладознавства»: Методичні рекомендації з написання курсових робіт 

(для студентів III, IV курсів ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр»). – 

Ухвалено Методичною комісією факультету лінгвістики: протокол № 1 від 

28 серпня 2013 р. – 26 с. 

6. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України/ під. ред. В.Ф. 

Мачуліна та ін. – № 9-10 (143-144). – Київ, 2011 р. – с. 2-10. 

 

 

 



 

 

32 

Додаток 1 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 
______________________________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри, циклової комісії) 
 
 
 
 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 
(КУРСОВА РОБОТА) 

з ___________________________________________________________ 
(назва дисципліни) 

на тему:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 
 

Студента (ки) _____ курсу  
групи _________ 
напряму підготовки_______________ 
спеціальності_____________________ 
 
_________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
Керівник 
_________________________________ 
_________________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    
 

Національна оцінка ______________________     
Кількість балів: _______Оцінка:  ECTS _____  
 
 

 
                                     Члени комісії          ________________  _____________________________________________ 
                                                                                               (підпис)                        (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 
                                                                      ________________  ________________________________________________ 
                                                                                               (підпис)                        (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 
                                                                                      ________________  _________________________________________________ 
                                                                                               (підпис)                         (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали 
 
 
 
 
 
                                                                        Київ- 20 __рік 
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Додаток 2 

Приклад оформлення списку використаної літератури  

Список оформлюється згідно з ДСТУ 7.1:2006  «Система стандартів 
з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис.  Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–
2003, IDT)»: 

Монографії, підручники, навчальні посібники: 

1. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс: 
учебник / М. П. Брандес. – 3-е изд., перераб. и доп. –  Москва: Прогресс-
Традиция, ИНФРА-М, 2004. – 416 с. 

2. Шахова К. О. П'ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з 
літератури: Навч. Посібник / К. О. Шахова. - К.: Юніверс, 2001. - 203с. 

3. Dürscheid Ch. Syntax. Grundlagen und Theorien / Christa 
Dürscheid. – 4.Aufl. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. – 260 S. 

Статті: 

1. Прокопова Л. І. Тенденції розвитку сучасної німецької мови / 
Лариса Іванівна Прокопова // Мовознавство. – 2002. – № 2-3. – С. 63-66. 

2. Туришева О. О. Граматичний статус конструкцій з 
відхиленням від рамкового принципу організації синтаксичних одиниць 
(на матеріалі сучасної художньої прози) / О. О. Туришева // Мова і 
культура (науковий журнал).- К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – 
Вип.14. – Т. V (141). – С. 173-179 

3. Michel G. Stil und Expressivität / Georg Michel // Zeitschrift für 
Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. – Berlin: 
Akademie Verlag Berlin, 1974. – Heft 1-3, B. 27. – S. 132-140. 

Електронні ресурси: 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов 
[Электронный ресурс] / О. С. Ахманова. – Изд. 2-е, стереотипное. – М.: 
Советская энциклопедия, 1969. – 608 с. – Режим доступу: 
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http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/worddocuments/_51.ht
m 

2. Lehmann Ch. Theory and method in grammaticalization 
[Електронний ресурс] / Christian Lehmann. – University of Erfurt, 2005. – 28 
p. – Режим доступу:http://www.christianlehmann.eu/publ/theory_method_in_ 
grammaticalization.pdf 

3. Мартине А. Основы общей лингвистики [Электронный ресурс] 
/ Андре Мартине // Новое в лингвистике. –  Выпуск 3. –  1963. – Режим 
доступу до збірника: http://www.classes.ru/grammar/150.new-in-linguistics-3/ 
source/worddocuments/iii.htm   

Автореферати дисертацій: 

1. Рябченко Н. В. Тенденции развития группы существительного 
в современном немецком языке: автореф. на соискание уч. степени канд. 
филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Н. В. Рябченко. – 
Москва, 2005. – 24 с. 

Довідкова література: 

1. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена 
Олександрівна Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2010. – 844 с. 

2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende 
Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. – Mannheim, Zürich: 
Dudenverlag, 2011. – 7. Auflage. – 2112 S. 
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 Додаток 3 

Зразок формулювання окремих фрагментів вступу  

до курсової роботи 

Тема: «Проблеми перекладу безеквівалентної лексики з німецької 

мови українською на матеріалі текстів у галузі енергетики» (автор: 

студентка групи ЛН-01 Попкова В. М.) 

Окремі фрагменти вступу: 

Об’єктом дослідження є явище безеквівалентності в перекладі. 

Предметом дослідження є можливості відтворення українською 

мовою безеквівалентних лексичних одиниць німецької мови на матеріалі 

текстів у галузі енергетики. 

Джерелами фактичного матеріалу є науково-публіцистичні статті 

періодичних видань … (назви). Загальний обсяг проаналізованих 

безеквівалентних лексичних одиниць становить … (кількість). 

Метою роботи є визначення шляхів перекладу німецької 

безеквівалентної лексики у науково-популярних текстах у галузі 

енергетики українською мовою. 

Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: 

- аналіз проблеми лексичної безеквівалентності та причин її 

виникнення; 

- опис безеквівалентної лексики в галузі енергетики; 

- формулювання пропозицій щодо застосування перекладацьких 

прийомів по відношенню до безеквівалентної лексики. 
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Додаток 4 

Приклад побудови таблиці 

Таблиця 3.1* 

Кількісна характеристика випадків ПРК в художніх текстах** 
Автор, назва твору Рік 

видання 
Кількість 
сторінок 

Середня 
кількість 
речень на 1 
стор. 

Кількість 
прикладів 
ПРК 

Приблизна 
кількість 
прикладів на 
10 стор.  

I.Bachmann 
„Drei Wege zum See“ 

1972 92 7 261 28 

N. Wodin 
„Nachtgeschwister“ 

2009 237 11 675 28 

U. Widmer 
„Der Geliebte der 
Mutter“ 

2000 130 16 194 15 

M. Orths 
„Lehrerzimmer“ 

2003 162 7 152 9 

W. Hilbig  
„Das Provisorium“ 

2000 320 11 284 9 

H. Böll 
„Ansichten eines 
Clowns“ 

1963              307 11 262 9 

H. Hesse  
„Der Steppenwolf“ 

1927 232 12 153 6 

Всього - 1480 - 1981 - 
 

* Таблиця 3.1: номер 3 означає, що таблицю розміщено у третьому 
розділі роботи, а номер 1 вказує на її порядковий номер  в розділі, 
тобто представлена таблиця в розділі є першою. 

** Назва таблиці є обов’язковим структурним елементом таблиці  
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