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ВСТУП 
 

Організація освітнього процесу в університеті базується на Законі 
України "Про вищу освіту", державних стандартах вищої освіти, галузевих 
стандартах вищої освіти, інших актах законодавства України з питань освіти.  

Курсова робота – одна з найважливіших частин освітнього процесу, яка 
завершує вивчення спеціальних дисциплін та фахової підготовки в цілому. 

Курсова робота – форма індивідуальної роботи, основною метою якої є 
глибоке й творче вивчення одного або кількох проблемних питань теорії і 
практики з окремої дисципліни. Це також форма письмової перевірки 
виконання здобувачами вищої освіти практичних робіт, ступеня засвоєння 
теоретичного та практичного матеріалу. 

Курсова робота має на меті не лише поглиблення, узагальнення і 
закріплення знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни, а й 
застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення 
вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, 
комп’ютерною технікою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та 
технології. 

Курсова робота – окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що 
оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності здобувача вищої освіти 
і виконується після закінчення вивчення певного предмета або групи 
дисциплін. 

Завдання методичних розробок випливає з вимог європейських 
стандартів якості вищої освіти, має на меті надати допомогу викладачам та 
здобувачам вищої освіти отримати методичні рекомендації та поради щодо 
виконання індивідуальних робіт дослідницького характеру. 

Еталони змісту та оформлення курсової роботи розроблено на основі 
узагальнення вітчизняного та європейського досвіду, що сприятиме набуттю 
здобувачами вищої освіти практичних навичок та умінь для роботи в нових 
умовах реформування вищої освіти, так і закладів загальної середньої освіти 
України. 

Методичні розробки створено на основі праць науковців-методистів 
РДГУ, вітчизняних учених М. Білухи, П. Мальцева, зарубіжних вчених-
методистів Л. Лойко, Ф. Кузіна, А. Брінхлі, М. Флемм, С. Флеміт, 
Є. Ротшильд та багато інших.  

Методичні рекомендації до написання курсових робіт розроблені на 
допомогу викладачам та здобувачам вищої освіти. 
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ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, 
необхідний до написання курсової роботи 

 
Аспект – точка зору, з якої розглядається об’єкт дослідження.  
Гіпотеза – наукове припущення, висунуте для пояснення яких-

небудь явищ. 
Дедукція – хід наукової думки від загального до конкретного.  
Дедуктивний метод – спирається на дедукцію, тобто висновки за 

правилами логіки. 
Наукове дослідження – процес вироблення нових знань, один з 

видів пізнавальної діяльності. Він характеризується об’єктивністю, 
аргументованістю, точністю, відтворюваністю. Має два рівні – емпіричний і 
теоретичний. 

Дослідницька технологія – сукупність дослідницьких процедур у 
певній галузі виробництва, науки, науковий опис процесу пізнавання. 

Метод дослідження – прийоми, процедури  та операції емпіричного 
й теоретичного пізнання і вивчення явищ педагогічної дійсності. 

Педагогічний експеримент – спеціально сконструйований і 
здійснений педагогічний процес, який включає принципово нові елементи і 
точно враховує результати внесених змін. 

Констатувальний експеримент – метод вивчення реально 
існуючого досвіду. 

Формувальний експеримент – метод, який може привести до 
створення передового досвіду (модель майбутнього). 

Засіб – прийом, знаряддя, сукупність пристосувань для здійснення 
діяльності. 

Ідея – визначальне положення в системі поглядів, теорій. 
Індукція – хід наукової думки від конкретного знання до загальних 

положень. 
Індуктивний метод – опирається на індукцію, тобто умови від 

окремих фактів до певної гіпотези. 
 Категорія – форма логічного мислення, в якій розкриваються 
внутрішні суттєві сторони та відношення між предметами, що 
досліджуються. 
 Кредитно-трансферна система організації освітнього процесу 
(КТСОНП) – модель організації освітнього процесу, яка ґрунтується на 
поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць 
(залікових кредитів). 

Наукові матеріали – джерела, зведення, які служать основою для 
дослідження, збирання документів з відповідного питання. 

 Мета – це очікуваний кінцевий результат, вона повинна відповідати 
на питання, для чого проводиться дослідження. Мета дослідження полягає в 
тому, щоб розв’язати якусь проблему. 
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 Метод дослідження – спосіб отримання нового знання. 
Методологія наукового пізнання – учення про принципи, форми й 

способи науково-дослідницької діяльності. 
 Монографія – наукове книжкове видання повного дослідження 
однієї проблеми або теми, що належать одному чи декільком авторам. 
 Наукова тема – завдання наукового характеру, що підлягає 
науковому дослідженню та є основним показником науково-дослідної роботи. 
 Наукова теорія – система абстрагованих понять, тверджень, що 
являє собою ідеальне відображення дійсності. 
 Наукова доповідь – документ, що містить виклад результатів 
опублікованої науково-дослідницької роботи. 
 Науковий факт – явище, що становить базу для формування думки 
та є основою наукового знання. 

Наукове пізнання – процес, зумовлений розвитком суспільно-
історичної практики, процес відображення і відтворення дійсності в мисленні, 
взаємодія суб’єкта і об’єкта, результатом якого є нове знання про світ. 

Порівняння – зіставлення для встановлення схожості, розбіжності. 
Прийом – окрема дія, виконання, спосіб у здійсненні певного 

завдання. 
Програма навчання – перелік навчальних дисциплін, необхідних 

для надання здобувачу вищої освіти кваліфікації вищої освіти 
Процес – послідовна зміна явищ, етапів у розвитку подій. 

 Реферат – стислий виклад у письмовій формі суті певного питання 
або наукової проблеми, що включає  огляд відповідних інформаційних 
джерел. 
 Спеціальність – сукупність знань, умінь, навичок із певної галузі 
знань та практичної діяльності, надбаних у процесі цілеспрямованої 
підготовки, досвіду практичної роботи, і підтверджених відповідним 
документом про освіту. 

Спостереження – цілеспрямоване сприйняття, зумовлене завданням 
діяльності. 

Узагальнення – висновок, що відображає основні результати, 
перехід на вищий ступінь абстракції шляхом виявлення загальних ознак, 
властивостей, відношень, тенденцій розвитку процесу. 

Якість вищої освіти – відповідність вищої освіти як соціальної 
системи соціально-економічним потребам, інтересам особи, суспільства і 
держави, що відображає компетентність, цінність орієнтацій, соціальну 
спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як особисті духовні й 
матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 
 

Курсова робота – самостійна робота здобувача вищої освіти на певну 
тему з педагогічних дисциплін, що виконується здобувачем вищої освіти під 
керівництвом викладача. Її результати свідчать про рівень теоретичної 
підготовки здобувача вищої освіти, про його практичні вміння і навички.  

Мета написання курсової роботи: 
- поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань та практичних 

умінь здобувачів вищої освіти; 
- вироблення навичок самостійно працювати з навчальною і науковою 

літературою, нормативними документами, використовувати сучасні 
інформаційні засоби та технології; 

- розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих знань та 
розв’язування практичних завдань; 

- систематизація та узагальнення навчального матеріалу; 
- здійснення наукового пошуку при проведенні дослідження; 
- вироблення у здобувачів вищої освіти навичок самостійних творчих 

досліджень; 
- виявлення наукових здібностей здобувачів вищої освіти і залучення їх до 

дослідницької роботи. 
Курсова робота має комплексний характер і пов’язана з поглибленням 

набутих здобувачем вищої освіти компетентностей та програмних результатів 
навчання: 

Підготовка курсової роботи вимагає від здобувача вищої освіти не 
тільки глибоких знань у галузі обраної теми, а й володіння методикою 
дослідження, тобто навичками і прийомами наукової праці. Незнання 
прийомів і правил наукової праці або зневажання ними приводить здобувача 
вищої освіти до непродуктивних затрат часу і може негативно позначитись на 
результатах роботи. 

Тематика курсових робіт визначається кафедрою відповідно до змісту і 
завдань навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною і тісно 
пов’язаною із вирішенням практичних фахових завдань. 

Керівництво курсовими роботами доручається найбільш кваліфікованим 
викладачам кафедри з відповідно великим науково-педагогічним та 
методичним досвідом. Час, відведений на керівництво курсовими роботами, 
керівник використовує для: 
− складання та узгодження зі здобувачем вищої освіти індивідуального 
плану виконання курсової роботи (див. додаток А); 
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− проведення групових та індивідуальних консультацій; 
− перевірки виконаної роботи; 
− участі в організації та проведенні захисту курсових робіт. 

Керівництво курсовою роботою починається з видачі здобувачу вищої 
освіти завдання. У них мають відобразитися основні положення дослідження. 
Індивідуальна бесіда керівника зі здобувачем вищої освіти по суті окреслених 
завдань є необхідною умовою, що сприяє успіху подальшого проектування. 

Здобувачам вищої освіти надається право вільного вибору теми курсової 
роботи із визначеного переліку, або ж запропонувати свою тему, яка цікавить 
здобувача вищої освіти. 

Завдання здобувача вищої освіти – розкрити зміст обраної теми і 
показати глибокі знання наукової літератури з проблеми, вміння робити 
самостійно правильні висновки на основі вивчення літературних джерел, 
зібраного і узагальненого конкретного фактичного матеріалу, показати тісний 
зв’язок аналізованих теоретичних питань з практикою, з життям. 

Все це вимагає творчого підходу до виконання курсової роботи, тобто 
вміння самостійно робити правильні висновки на основі вивчення літератури, 
зібраного і узагальненого конкретного фактичного матеріалу. Тому однією з 
важливих вимог до робіт є глибоке теоретичне висвітлення теми та 
встановлення її взаємозв’язку з практичною діяльністю. 

При написанні роботи перевіряється вміння здобувача вищої освіти 
складати бібліографію з теми, читати і конспектувати потрібну літературу, 
узагальнювати, робити висновки і застосовувати інші методи самостійної 
роботи. Всіма цими методами здобувач вищої освіти користується 
комплексно. Вибір теми, складання плану, збирання та опрацювання 
теоретичного і фактичного матеріалу, виклад тексту передбачають практичне 
оволодіння здобувачем вищої освіти основними методами організації і 
техніки розумової праці, допомагають послідовно застосовувати її наукові 
принципи. 

Приступаючи до виконання роботи, здобувач вищої освіти повинен 
з’ясувати основні вимоги, які пред’являються до курсових робіт. Це, 
насамперед, вимоги до науково-теоретичного рівня роботи, її змісту, 
структури, форми викладу матеріалу і оформлення. 
 При виконанні роботи здобувач вищої освіти розв'язує такі 
завдання: 
• обирає тему; 
• самостійно формулює проблему дослідження; 
• добирає літературу до теми, вивчає її, конспектує, робить витяги; 
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• складає план роботи; 
• визначає мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження; 
• здійснює пошук і добір потрібної наукової інформації; 
• аналізує, узагальнює теоретичні положення і фактичний матеріал, дані 

проведених у школі спостережень, експерименту; 
• записує текст, правильно оформляє роботу і здає викладачеві на 

рецензію; 
• вносить зміни, виправлення, доповнення, розкриває додаткові питання 

відповідно до вимог рецензента; 
• готується до захисту курсової роботи.; 
• публічно захищає підготовлену роботу (робить наукові повідомлення, 

відповідає на запитання, захищає свою точку зору). 
Отже, загальні вимоги до виконання курсової роботи включають: 

1. Актуальність теми роботи. Тут слід показати важливість 
проблеми на сучасному етапі розвитку суспільства, науки, теоретичну та 
практичну значущість проблеми, питання, які передбачаються викласти й 
обґрунтувати, стан дослідженості теми у психолого-педагогічній літературі.  

Для цього необхідне висвітлення кількох позицій, зокрема посилання на 
документи, у яких визначаються соціальне замовлення у сфері освіти та її 
практичні потреби, що характеризуються недостатністю тих чи інших 
наукових знань, які потребують вирішення. 

Ступінь розробки теми у науковій літературі (аналіз останніх досліджень 
і 
публікацій, не менше, ніж 10 останніх років). Абзац про вітчизняних і 
закордонних авторів, що присвятили свої наукові праці дослідженню 
означеної тематики. 

Визначити мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження. 
Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, вона повинна 

відповідати на питання, для чого проводиться дослідження. Мета дослідження 
полягає в тому, щоб розв’язати якусь проблему. 

Мета поділяється на низку більш конкретних завдань дослідження. 
Завдання – це частина мети. Відповідно до визначеної мети 

формулюються завдання, які деталізують та розкривають мету. Характер 
завдань випливає з назв розділів та підрозділів роботи і їхній зміст 
формулюють, використовуючи такі поняття: визначити..., встановити..., 
охарактеризувати..., розробити..., виявити...., сформулювати..., розкрити... 
тощо. Формулювати завдання слід якомога докладніше, та лаконічніше, 
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оскільки опис їх вирішення становитиме зміст розділів і параграфів роботи. 
Виходячи із завдань дослідження, автор має зробити висновки до роботи. 

Сукупність висунутих завдань має повністю відображати мету  
дослідження, а мета повинна відповідати проблемі. Отже, між темою, 
об’єктом, предметом, метою і завданнями має бути логічна відповідність. 

Об’єкт наукового дослідження – це сукупність зв’язків, відносин та 
якостей досліджуваного явища або загальна сфера пошуку, що знаходиться в 
полі зору дослідника. Об’єктом дослідження є те, на що спрямований процес 
пізнання. Тому найчастіше об’єктом виступає процес, що породжує 
проблемну ситуацію. 

Предмет дослідження – це одна із сторін, частина об’єкта чи його 
властивість. Предмет – це теоретичне відтворення об’єктивної дійсності тих 
суттєвих зв’язків та відношень, які підлягають безпосередньому вивченню в 
даній роботі, є головними для конкретного дослідження. 

Методи дослідження. Для вирішення головної мети і основних завдань 
дослідження поряд із науковими підходами й принципами використовуються 
також комплекс загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. 
Перерахувати їх потрібно коротко та конкретно, визначити, що саме 
досліджувалось тим чи іншим методом (теоретичні, емпіричні, математичні). 

Структура курсової роботи. Анонсується структура курсової роботи, 
зазначається її загальний та основний обсяг, кількість додатків. Наприклад: 
робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних 
джерел та додатків (за потреби). 

 
2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що здобувач 

вищої освіти повинен розкрити тему курсової роботи на сучасному рівні 
розвитку педагогічної науки. Здобувачу вищої освіти необхідно розкрити 
основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, 
включити до змісту матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні 
приклади, які підтверджують теоретичні положення. 

 
3. Дослідний характер роботи. Курсова робота повинна містити певні 

елементи дослідження: 
- вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних 
статей та ін. розробок) вітчизняних та зарубіжних авторів; 
- систематизацію та аналіз різних думок і підходів, формування власної 
точки зору стосовно вибраної теми; 
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- порівняння теоретичних поглядів науковців, вітчизняних і зарубіжних 
педагогів. 
 

4. Грамотність оформлення. Це дуже важлива вимога до курсової 
роботи, яка підвищує якість роботи, формує думку про автора. У роботі не 
повинно бути граматичних і стилістичних помилок. Необхідно 
дотримуватись правил цитування, оформлення приміток, списку 
використаної літератури. Виконання цієї вимоги формує у здобувача вищої 
освіти культуру оформлення наукових праць, що може знадобитись у 
майбутній практичній діяльності. 

Надзвичайно важливе значення має ретельне планування всіх етапів 
роботи над темою, врахування часу, необхідного для вивчення першоджерел; 
збирання матеріалу, письмовий виклад кожного питання і, звичайно, 
обов'язкове виконання всього, що було передбачено планом. 

У процесі підготовки і написання роботи можуть виникати певні 
труднощі. В цьому випадку здобувачеві вищої освіти потрібно звернутися до 
наукового керівника за консультацією. 

На групових та індивідуальних консультаціях викладач може допомогти 
у виборі актуальної теми, дати рекомендації до вивчення і викладу окремих 
питань, допомогти визначити  мету, завдання, об’єкт, предмет досліджень. 

До виконання курсової роботи здобувачі вищої освіти мають віднестись 
дуже серйозно, як до частини освітнього процесу, від якої отримають 
найбільшу користь. Несерйозний підхід до цієї роботи негативно 
позначиться на самому здобувачеві вищої освіти та й додасть «головного 
болю» його науковому керівнику, коли наприкінці семестру спантеличені 
здобувачі вищої освіти будуть в останню  мить шукати матеріали зі своєї 
теми, «виловлювати» викладачів, щоб отримати консультації, нарікати на 
те, що немає літератури і робити спроби змінити тему. Інколи здобувачі 
вищої освіти беруться за важкі або невідомі теми, що може спонукати 
здобувача вищої освіти до плагіату. 

Успішне і своєчасне виконання курсової роботи значною мірою 
залежить і від того, наскільки здобувач вищої освіти уміло і правильно 
організує свою роботу. Для цього корисно намітити графік виконання роботи, 
тобто чітко визначити час, який буде витрачено на продумування теми і 
складання плану, на добір і вивчення психолого-педагогічної і методичної 
літератури, збирання конкретного матеріалу і його опрацювання та написання 
тексту. Такий графік допоможе виконати роботу в терміни, встановлені 
навчальним планом. 
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При плануванні роботи слід враховувати, що вона повинна включати 
такі елементи: вступ, виклад основного змісту теми, висновки і список 
використаних джерел. 

Курсова робота здається керівнику згідно графіка, затвердженого 
кафедрою, але не пізніше ніж за три тижні до початку екзаменаційної сесії. 

Захист курсової роботи проводиться комісією у складі двох-трьох 
викладачів кафедри, в тому числі керівника курсової роботи. 

 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Наука розвивається на основі нових досліджень, учасниками яких, за 

відповідного рівня підготовленості, можуть стати і здобувачі вищої освіти. 
Тому розпочинати дослідницьку діяльність необхідно із:  
• вибору теми; 
• опрацювання літератури; 
• виявлення (бачення) проблеми теми, її актуальності; 
• з’ясування незрозумілих питань; 
• планування і розробки навчальних дій; 
• збирання даних (накопичення фактів, спостережень, доказів); 
• аналізу і синтезу зібраних даних; 
• проведення педагогічного експерименту; 
• підготовки до написання курсової роботи; 
• подання «чорнового» варіанту науковому керівнику; 
• переосмислення результатів у ході відповідей на запитання керівника; 
• підготовка «чистового» варіанту курсової роботи; 
• формулювання висновків і узагальнень; 
• захист курсової роботи. 
 

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Тематика курсових робіт визначається змістом навчальних курсів, 
розробляється і затверджується кафедрою. 

Тема курсової роботи має бути цікава для здобувача вищої освіти, 
пов’язана з його діяльністю і сприяти максимальному використанню 
здобутих знань і практичного досвіду. При виборі теми здобувачам вищої 
освіти рекомендується враховувати свої нахили й інтереси, ступінь 
підготовленості, особливості практичної роботи, перспективу своєї 
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майбутньої творчої діяльності, педагогічної практики тощо. Від правильного 
вибору теми в значній мірі залежить успіх виконання курсової роботи. 

Представлені в методичних рекомендаціях  теми курсових робіт носять 
орієнтовний характер, що дозволяє їх змінювати, конкретизувати, за 
погодженістю з науковим керівником, з урахуванням специфіки педагогічної 
діяльності, обраної спеціальності, інтересів здобувача вищої освіти. Крім 
вказаних у методичних рекомендаціях, виходячи з потреб шкільної практики, 
наукових інтересів, можна вибрати тему не з представлених тут розділів 
педагогічної науки. Наприклад, можливі дослідження, пов’язані з питаннями 
історії становлення та розвитку школи у своєму районі, місті, селі, де живе 
здобувач вищої освіти, можливі дослідження з проблем управління школою, 
новітніх освітніх технологій тощо. Теми курсових робіт може 
порекомендувати керівник курсової роботи, яка буде відображати наукові 
інтереси кафедри чи самого керівника. Тобто, кафедра пропонує творчий 
підхід до вибору теми науково-педагогічного дослідження. У процесі 
вивчення проблеми тема, яка була обрана, може дещо змінюватись і 
уточнюватись. У цілому при виборі теми курсової роботи слід пам’ятати, що 
важливим є її актуальність і належна інформаційна база. 

Здобувачам вищої освіти надається право самостійно вибрати тему з 
проблематики, визначеної кафедрою педагогіки початкової освіти, а також 
запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розроблення. У 
такому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені із 
керівником курсової роботи та завкафедрою. 

 
ЗБІР МАТЕРІАЛУ, ДОБІР ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ, ПІДГОТОВКА 

БІБЛІОГРАФІЇ 
 

Тема курсової роботи розкривається на основі дослідження сучасної 
наукової літератури (1-2 монографії, 12-15 статей з теми дослідження, 
навчальна література, шкільні програми, чинні та альтернативні підручники), 
узагальнення педагогічного досвіду, розробки конспектів уроків, проведення 
експерименту тощо. 

Для роботи над основним текстом важливим етапом є самостійний 
підбір і вивчення першоджерел та критичної літератури. У процесі підготовки 
курсової роботи здобувач вищої освіти повинен оволодіти відповідними 
вміннями і навичками. Щоб не повторювати в роботі загальновідомі 
положення, треба з’ясувати стан вивчення обраної теми в сучасній науці, 
конкретніше визначити напрям і основні етапи свого дослідження. 
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Робота з укладання бібліографії та з науковою літературою є важливим 
етапом підготовки курсової роботи, яка розпочинається ще на тому етапі, 
коли здобувач вищої освіти вибирає тему дослідження і цікавиться наскільки 
повно вона висвітлена в літературі. 

До того, як почати шукати літературу з теми дослідження, необхідно 
ознайомитись з відповідним розділом підручника з педагогіки, вивчити 
розділи інших посібників з цієї теми. Все це дозволить попередити поширену 
помилку – невідповідність назви і змісту курсової роботи. Виконана робота 
дозволить також уникнути фактичних помилок. 

Після того, як здобувач вищої освіти вивчив розділ підручника та 
конспект лекції, необхідно опрацювати інші роботи з теми. Здобувач вищої 
освіти зобов’язаний звертатися за консультаціями до свого наукового 
керівника та інформувати його про хід своєї роботи. Літературні джерела 
здобувачі вищої освіти підбирають самостійно. Роботу з літературою 
потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, законів та 
нормативних документів. 

Літературу добирають, користуючись бібліотечними каталогами 
(алфавітним, систематичним та предметним); картотеками (систематичною 
картотекою статей, тематичними, картотекою персоналій, предметними, 
робочими); довідково-бібліографічним фондом, довідковими виданнями, 
рекомендаційними покажчиками тощо). Рекомендується використовувати 
каталоги бібліотеки РДГУ: систематичний каталог наукової, навчальної та 
довідкової літератури; каталог періодичних видань — у читальній залі, а 
також систематичні каталоги інших бібліотек та Інтернет ресурси. 

Перелік педагогічних газет та журналів, де знаходиться значна кількість 
матеріалу для написання курсових робіт.  

 
І. Журнали: 
1. Вища освіта України 

(http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vou/index.html) 
2.  Відкритий урок: розробки, технології, досвід 

(http://osvita.ua/publishing/about/2644) 
3. Директор школи, ліцею, гімназії 

(http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dsch/index.html) 
4. Директор школи. Україна (http://osvita.ua/publishing/director/9887) 
5. Народна творчість та етнографія 

(http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nte/index.html) 
6. Обдарована дитина 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vou/index.html
http://osvita.ua/publishing/about/2644
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dsch/index.html
http://osvita.ua/publishing/director/9887
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nte/index.html
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7.  Образотворче мистецтво 
(http://nshu.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=12) 

8.  Освіта і управління 
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/oiu/index.hml) 

9.  Педагогіка і психологія. Вісник АПН України 
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pip/index.html) 

10. Педагогіка толерантності 
11. Початкова школа (http://pochatkova-shkola.net/journal.htm) 
12.  Початкове навчання та виховання 
13. Рідна школа [http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rsch/index.html] 
14. Світ виховання 
15.  Сучасна освіта 
16. Управління школою 
17.  Школа 
18.  Шлях освіти 
19. Вестник педагогических инноваций 

(http://www.nspu.ru/library/journals/vestnik) 
20. Вопросы образования (http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=228) 
21. Воспитание школьников 
22. Народное образование 
23. Начальная школа (http://n-shkola.ru) 
24. Одаренный ребенок 
25. Педагогика 
26. Педагогическая диагностика 
27. Педагогические технологии (http://ptm.gouzeev.ru/) 
28. Школьные технологии. 
29. Нова педагогічна думка 

(http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/index.htm) 
ІІ. Газети: 
1. Все для вчителя 
2. Директор школи (http://www.osvitaua.com/shkilniy-svit) 
3. Освіта (http://www.tyzhnevyk-osvita.net) 
4. Освіта України 
5. Педагогічна газета 
6. Початкова освіта (http://www.osvitaua.com/shkilniy-svit) 
7. Розкажіть онуку 
8. Сучасна школа України (http://www.osvitaua.com/ps) 
9. Управління освітою (http://www.osvitaua.com/shkilniy-svit) 

http://nshu.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=12
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/oiu/index.hml
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pip/index.html
http://pochatkova-shkola.net/journal.htm
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rsch/index.html
http://www.nspu.ru/library/journals/vestnik
http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=228
http://n-shkola.ru/
http://ptm.gouzeev.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/index.html
http://www.osvitaua.com/shkilniy-svit
http://www.tyzhnevyk-osvita.net/
http://www.osvitaua.com/shkilniy-svit
http://www.osvitaua.com/ps
http://www.osvitaua.com/shkilniy-svit
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Після того, як дібрано основну й додаткову літературу, слід приступити 

до її вивчення. Хоча у кожного здобувача вищої освіти виробляються 
індивідуальні навички роботи з книгою, важливою умовою ефективності цієї 
роботи є її правильна організація. Робота над книгою залежить від мотивації 
навчальної праці, від завдань, які стоять перед здобувачем вищої освіти. Так, 
розрізняють наступні види опрацювання літератури: 
• ознайомлювальне читання відбувається тоді, коли ставиться мета 

отримати про книгу загальне уявлення. Для цього читають титульну сторінку, 
анотацію, рік видання, назву видавництва, зміст, передмову, висновки. Далі 
слід ознайомитись із самим змістом книжки, розділами, параграфами, щоб 
визначити, що необхідно для теми роботи, на що звернути увагу; 
•  вивчаюче читання – повільніше, уважніше, з поверненням до розділів, 

місць, що особливо потрібні і корисні, і які необхідно засвоїти, скласти 
конспект; 
• вибіркове читання – це так зване пробне читання окремих, довільних 

місць з тим, щоб «уловити» специфіку, особливості книжки, або читання 
найважливіших розділів, параграфів, положень. 

Читання слід супроводжувати записами прочитаного, тобто будь-яка 
наукова робота повинна бути задокументована. Положення, які висуває 
автор, треба підтверджувати фактами, прикладами, посиланнями на 
результати дослідження і висловлювання відповідних вчених.  

Працюючи з науковою літературою, необхідно робити виписки та 
укладати бібліографічні картки. Ці картки дуже зручні тим, що в процесі 
накопичення їх можна класифікувати залежно від потреби за різними 
принципами: алфавітним, тематичним, хронологічним тощо. Картки 
виготовляються самостійно з цупкого паперу. 

Опис книги на картці слід робити ретельно у відповідності до 
загальноприйнятих правил (з титульного листка книжки, а не з обкладинки, 
де назва додається іноді скорочено та неточно) у такій послідовності: 

1. Прізвище та ініціали автора (у книзі ініціали стоять перед 
прізвищем). Якщо робота написана двом або трьома авторами, то їх прізвища 
подаються на початку опису. Якщо є 4 або більше авторів, книга описується 
за заголовком (назвою), а автори вказуються в примітці. 

2. Заголовок (назва). Пишеться повно, без скорочень. 
3. Додаткові дані: за чиєю редакцією і з чиєю вступною статтею вийшла 

книга; порядковий номер видання, якщо він є. 
4. Вихідні дані: місце видання, видавництво та рік видання. 
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Крім вказаних елементів, які обов’язково вносяться в опис робіт 
бібліографії дослідження, рекомендується вносити до карток і додаткові 
відомості – кількість сторінок, анотація, яка розкриває основний зміст книги. 

Перераховані вище елементи: прізвище, ініціали автора, назва, вихідні 
дані, кількість сторінок, анотація – відокремлюються одне від одного 
крапками. 

Залежно від мети роботи і характеру першоджерела, яке 
використовується, практикуються різні види записів. Найчастіше це 
виписування з прочитаного окремих положень, фактів, прикладів тощо, як 
правило, у формі цитат. Цитата повинна бути доказом чи підкріпленням 
думок автора. Текст, який цитується, береться в лапки і супроводжується 
посиланням на першоджерело. Посилання робляться і тоді, коли думка автора 
переказується. Існує кілька способів оформлення посилань. Після цитати в 
квадратних дужках вказують номер джерела за списком літератури (в кінці 
курсової роботи) і сторінку. 

Говорячи про роботу над літературою, необхідно пам’ятати про плагіат. 
Найлегший спосіб пояснити, що таке плагіат, порівняти його з 
переписуванням. Майже всі розуміють, що подавати роботу, написану іншим 
автором або копіювати її, дослівно, переписуючи уривки з інших розробок, не 
можна. Хоча деякі здобувачі вищої освіти вдаються до цього виду плагіату за 
допомогою Інтернет. 

Правила цитування фактичної інформації лишаються більш-менш 
незмінними. Здобувачі вищої освіти повинні зрозуміти, що не варто наводити 
цитати для опису загальної інформації, яку можна відшукати в 
загальнодоступних першоджерелах. Натомість інформацію зі спеціальних чи 
важкодоступних першоджерел слід цитувати завжди. 

Після опрацювання літератури необхідно ще раз проаналізувати 
зібраний матеріал і повторно відпрацювати план, узгоджуючи його з 
керівником. Це буде остаточним усвідомленням завдань, напряму вивчення 
проблеми, визначення складових частин майбутньої роботи, їх послідовності 
і співвідношення. 

 
СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
План – це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших 

етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження обраної 
теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну 
постановку окремих питань. Із складеного плану видно, наскільки здобувач 
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вищої освіти засвоїв матеріал обраної теми, як він зрозумів проблему в 
цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно 
складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної 
роботи. 

Після узгодження плану з науковим керівником здобувач вищої освіти 
починає писати курсову роботу. Під час її написання план може 
уточнюватись. Уточнення додатково узгоджуються з керівником. 

Вибравши тему, важливо скласти попередній план роботи. Поки що це 
лише перелік найважливіших питань, що підлягають висвітленню в роботі. 
Він необхідний для того, щоб визначити основний напрям роботи і знати, з 
яких питань слід збирати матеріали. План курсової роботи відображає її 
структуру, тобто порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин. 

Плідного результату можна досягти, коли обрана тема є подальшим 
розвитком тематики рефератів з педагогічних дисциплін, які здобувачі вищої 
освіти виконували раніше. 

План та виконані розділи роботи або всю роботу здобувач вищої освіти 
подає на розгляд керівникові і відповідно до його зауважень уточнює, 
доповнює і, в разі потреби, доопрацьовує її. 

Складання плану курсової роботи – довготривалий процес, який 
переплітається з іншими етапами її підготовки. План забезпечує 
цілеспрямований відбір першоджерел і полегшує роботу з ними. 

У процесі роботи над літературою план конкретизується і стає більш 
чітким. Чим детальнішим буде план, тим легше буде написати курсову 
роботу. При цьому необхідно слідкувати за тим, щоб назви пунктів плану 
точно відповідали назві теми і не виходили за її межі. 

План затверджується науковим керівником. В плані можуть бути не 
лише розділи, але і підрозділи. 

Але разом з тим план не повинен бути громіздким і шаблонним. 
Кількість питань визначається структурою теми, її змістом, характером 
постановки самих питань. Інколи одне питання потрібно розділити, 
конкретизувати, а іноді, навпаки, узагальнити, підсумувати. У плані роботи 
рекомендується включити, крім вступу, 3-5 найважливіших питань теми і 
висновки. 

У плані слід додержуватись чіткої послідовності постановки питань. Він 
має бути логічно витриманим, кожне наступне питання потрібно органічно 
пов’язувати з попереднім, щоб усі питання були єдиним цілим і повністю 
відображали зміст теми. Порушення послідовності в постановці питань 
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призводить, як правило, до втрати логічного зв’язку між питаннями, часом і 
до того, що найважливіші проблеми лишаються нерозкритими. 

Щоб уникати таких помилок, план роботи слід показати керівнику і 
остаточно уточнити окремі формулювання, порядок постановки питань тощо. 

Розглянемо кілька прикладів складеного плану курсової роботи:  
Тема: Шляхи формування пізнавальної активності молодших 

школярів 
ЗМІСТ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

1.1. Педагогічне обґрунтування сутності активності особистості. 
1.2. Види, рівні та критерії активності. 
1.3. Проблема активізації пізнавальної активності молодших школярів у 
педагогічній теорії та практиці. 

РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

2.1 Проблемне навчання. 
2.2 Проблемні ситуації в процесі навчання. 
2.3. Гра як засіб активізації пізнавальної активності учнів. 

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
Тема: Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів 
початкової школи 

ЗМІСТ  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА У 
ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

1.1. Сутність та етапи становлення диференційованого навчання. 
1.2. Взаємозв’язок навчання і розвитку як психолого-педагогічна основа 
диференційованого навчання. 

РОЗДІЛ 2. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ У ПРАКТИЧНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

2.1. Особливості підготовки вчителя початкових класів до моделювання 
диференційованого навчання. 
2.2. Педагогічне керівництво диференційованим навчанням у початковій 
школі. 
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2.3. Практична діяльність вчителя з реалізації диференційованого 
навчання. 

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

 
РОБОТА НАД ОСНОВНИМ ТЕКСТОМ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 
Для розкриття змісту теми потрібно мати уявлення про значення кожної 

логічної частини курсової роботи – вступу, основної частини і висновків.  
Курсова робота розпочинається зі вступу, де обґрунтовується 

актуальність теми, ступінь її розробленості у педагогічній науці, 
вказуються основні публікації за даною темою (за наявності), 
формулюються мета і завдання роботи, визначається об’єкт і предмет 
дослідження. Варто підкреслити, що обґрунтування актуальності роботи не 
повинно бути багатослівним. Головне – указати суть проблеми, із чого і 
випливає актуальність теми. Уміння сформулювати наукову проблему 
свідчить про уміння виділити головне. 

Правильне визначення мети роботи дасть змогу здобувачу вищої освіти 
виділити в ній основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз 
матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань, повторів, 
дублювань тощо. 

 
Приклади формулювання мети і завдань курсової роботи: 

 Тема курсової роботи: «Дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної 
діяльності учнів початкової школи» 
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати вплив гри на активізацію 

пізнавальної діяльності учнів. 
Завдання дослідження: 
1. Теоретично обґрунтувати психолого-педагогічні основи гри та 

основні функції в процесі навчання. 
2. Розкрити вплив гри на розвиток пізнавальної активності школярів. 
3. Систематизувати ігри, спрямовані на розвиток пізнавальної 

активності молодших школярів. 
 
Завдання повинні також конкретизувати основну мету роботи; їх 

визначення відповідає назвам основних розділів роботи. 
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За обсягом вступ не повинен перевищувати 2-3 сторінки друкованого 
тексту. Вступ не поділяється на підрозділи. 

 
Приклади формулювання об'єкта і предмета курсової роботи: 

 Тема курсової роботи: «Дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної 
діяльності учнів початкової школи на уроках» 
Об'єкт дослідження – навчально-пізнавальна діяльність учнів 

початкової школи. 
Предмет дослідження – дидактична гра як засіб розвитку пізнавальної 

активності молодших школярів на уроках. 
Предмет конкретизується в меті і завданнях дослідження, які виступають 

характеристиками науково-дослідної діяльності. Формулюючи мету, 
дослідник з'ясовує, якого кінцевого результату прагне і яким його бачить. 

 
В основній частині згідно плану розкривається суть вибраної теми. 

Вона може складатися з двох основних розділів, які поділяються на 
підрозділи. В основній частині докладно, в логічній послідовності аналізують 
всі питання плану з приведенням відповідної аргументації. Здобувачу вищої 
освіти необхідно показати свої знання з проблеми дослідження: як ця 
проблема висвітлюється в психолого-педагогічній, методичній літературі, 
вказати авторів, хто досліджував дану проблему, необхідно використати 
передовий досвід. Здобувач вищої освіти повинен правильно розуміти, 
тлумачити прочитане, вибирати важливе і використовувати його у 
переробленому вигляді, самостійно формулювати свої думки, не допускати 
повторень, стежити за тим, щоб у роботі не було протиріч між окремими 
положеннями, фактичним матеріалом, який використовується. 

Необхідно наголосити на логічному переході від одного питання до 
іншого, послідовність аналізу, взаємозв’язок положень теми. 

У заключній частині слід зробити висновки, які пишуться на основі 
результатів виконаних завдань дослідження, встановлюється роль і місце 
досягнутих результатів у розв’язанні науково-методичної проблеми та 
вказується на виконання мети і завдань курсової роботи, подаються 
рекомендації, вказується на подальшу розробку даної теми в процесі 
написання кваліфікаційної роботи. 

У висновках містяться короткі узагальнення і пропозиції, що повинні 
бути чітко сформульовані, мати закінчену форму. Висновки повинні 
випливати із суті роботи і міркування здобувача вищої освіти, а також 
містити те нове, що дослідив автор роботи. 
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Робота не повинна носити абстрактного характеру. Міркування автора 
роботи, висновки і узагальнення повинні будуватись на конкретному аналізі 
фактичного матеріалу. Слід також уникати безсистемного нагромадження 
фактів без достатнього їх аналізу та узагальнення.  

Кращою вважається курсова робота, в якій подається власна точка зору, 
думка  її автора. 

Важливе значення має кваліфікований літературний виклад основних 
питань теми, високий рівень мовної і стилістичної культури, охайне 
оформлення. 

 
Отже, рекомендується така структура курсової роботи: 

1. Титульна сторінка (див. додаток Б). 
2. Зміст курсової роботи, де зазначають заголовки розділів, підрозділів, 
сторінки, на яких вони розміщені (див. додаток В). 
3. Вступ, де розкриваються актуальність і практична значущість вибраної 
теми, мета і основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, методи, 
структура курсової роботи, вказуються першоджерела інформації. 
4. Основна частина, що складається з двох розділів, які у свою чергу, можуть 
поділятись на два-три підрозділи і за змістом повинні відповідати темі, 
підпорядковуватись основній меті і завданням, бути органічно 
взаємозв’язаними, мати приблизно однаковий обсяг. 
5. Висновки відповідно до завдань курсової роботи, з викладом можливого 
прогнозу діяльності об’єкта досліджень у перспективі. 
6. Список використаних джерел. 
7. Додатки, до яких включають допоміжні матеріали (ілюстрації, схеми, 
сценарії, розробки уроків тощо).  

 
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ОБСЯГ 

 
Об’єм курсової роботи – не менше 20 сторінок основного тексту. 
Курсова робота повинна бути представлена в електронному вигляді та 

роздрукована, вкладена у стандартну папку. 
Вимоги до оформлення результатів дослідження: 

• логічність і послідовність викладу матеріалу; 
• широта використання наукових джерел; 
• грамотність; 
• відповідність стандартам і прийнятим правилам; 
• зв’язок між розділами та підрозділами, правильне їх формулювання (текст 
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повинен відповідати назві); 
• використання словників при читанні і написанні роботи; 
• дотримання термінології, позначень, певних скорочень; 
• ведення викладу від першої особи множини; 
• текст друкується на папері формату А4 з використанням текстового 
редактора Word, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, з полуторним 
міжрядковим інтервалом; 
• параметри сторінки: ліве поле – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, 
нижнє – 20 мм, абзац – 5 мм;  
• нумерація сторінок починається з 3 сторінки (вступ). На титульній сторінці 
та на сторінці зі змістом номер не ставиться. На наступних сторінках номери 
розміщуються у правому верхньому куті без крапки після цифр; 
• у тексті спочатку пишуться ініціали, а тоді прізвище науковця, автора 
тощо, а в списку літератури – навпаки; 
• нумерація таблиць і рисунків:  

Таблиця 4 
Назва 

     
     
     

 
 

 
 
 

Рис. 7. Назва 
• у цитатах допускається пропуск речень, при цьому ставиться три крапки. 
Цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Цитати у 
роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати у 
квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у 
списку використаної літератури; далі через кому – сторінка, звідки взята 
цитата. Наприклад, посилання [5, с. 10] означає, що цитату взято з джерела, 
зазначеного у списку літератури під номером 5, на сторінці 10. При цитуванні 
текстів із газет, невеликих за обсягом нормативних документів посилання на 
сторінки не обов’язкове. Наприклад: [23]; 
• список використаних джерел оформляється в алфавітному порядку згідно 
з вимог нормативних документів (див. додаток Д); 
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• додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи, кожний 
такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки позначаються не 
цифрами, а літерами: Додаток А, Додаток Б, Додаток В, Додаток Д (за 
винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь,) у верхній центральній частині листка. 
• кожна структурна частина наукової роботи має починатися з нової 
сторінки (вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки). 
Підрозділи з нової сторінки не починають. 
 
 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених 
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під 
час провадження наукового дослідження з метою забезпечення довіри до 
результатів наукових досягнень.  
 
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, 
педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками 
передбачає:  

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей;  

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  
- надання достовірної інформації про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну 
(науково-педагогічну, творчу) діяльність;  

- контроль за дотриманням академічної доброчесності;  
- обʼєктивне оцінювання результатів навчання.  

 
Порушенням академічної доброчесності вважається:  
- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових 
результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 
дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без 
зазначення авторства;  
- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;  
- 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.  
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ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ 
 

Відповідно до вимог КТСОНП якість виконання курсової роботи та 
результати  її захисту визначають як за шкалою оцінок ECTS, так і 
МОНМСУ. 

Курсова робота захищається при комісії з виставленням оцінок. Захист 
проходить у формі доповіді. На захисті здобувач вищої освіти повинен 
розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати 
свої висновки, свою точку зору на викладені питання з досліджуваної теми, а 
також відповісти на запитання, поставлені керівником та членами комісії. 

 
Алгоритм захисту курсової роботи: 

1. Тема, актуальність роботи. 
2. Мета і завдання курсової роботи. 
3. Об’єкт, предмет дослідження. 
4. Структура (скільки розділів, підрозділів). 
5. Що вдалося довести: наскільки виконані завдання і мета роботи. 
6. З оцінкою погоджусь чи ні. 
7. Відповіді на запитання. 

Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на 
доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою (FX) підлягає 
переробленню протягом терміну, встановленого кафедрою. 

Параметрами оцінювання є: 
• мета роботи: наскільки чітко її сформульовано, чи вона оригінальна, чи 
достатньо переконлива; 
• структура: наскільки логічно й послідовно викладений матеріал; 
• аргументація: наскільки вона переконлива, чи достатньо обґрунтована 
відповідними першоджерелами; 
• науковий пошук: чи зміг здобувач вищої освіти відшукати відповідну 
літературу, чи використав її ефективно, чи здійснив відповідний обсяг 
наукових досліджень, врахувавши всі вимоги; 
• мова роботи: чи написана робота літературною мовою, чи зустрічаються 
стилістичні, синтаксичні чи орфографічні помилки; 
• елементи творчості: чи застосував здобувач вищої освіти творчі здібності 
при написанні роботи, доборі, обробці матеріалу? Чи вплинули творчі 
здібності здобувача вищої освіти на остаточний результат. 
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Не всі курсові роботи відповідають вищезгаданим параметрам. Тому 
здобувачам вищої освіти слід знати найбільш типові недоліки, помилки, щоб 
не допускати їх. Зазначимо найбільш поширені з них: 
• недостатній теоретичний рівень змісту роботи; 
• використання застарілих положень, які не відповідають сучасному 
розвитку психолого-педагогічної науки; 
• відсутні аналіз і узагальнення фактичного матеріалу; 
• відхід від теми; 
• текст роботи частково або повністю, переписаний з підручників, 
навчальних посібників, брошур, журнальних статей; 
• механічне переписування матеріалу з інших видань; 
• робота перенасичена цитатами, прикладами, є повтори і протиріччя; 
• не досить продуманий план; 
• зміст роботи не відповідає плану; 
• не послідовний виклад матеріалу; 
• не розкрито зміст та організацію особистого експериментального 
дослідження (його суть, тривалість, місце проведення, кількість учасників, їх 
характеристики), поверхнево висвітлено стан практики; 
• відсутні узагальнення та самостійні висновки; 
• кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не 
відповідають поставленим завданням; 
• немає аналізу літературних першоджерел; 
• обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана 
неохайно, з помилками; 
• неправильне оформлення наукового апарату, немає посилань на 
літературні першоджерела, посилання неповні та неточні; 
• неправильно оформлений список літератури тощо. 

Перед захистом (не менше ніж за два тижні) курсову роботу подають 
науковому керівникові для перевірки та оцінки. 

У разі негативної оцінки курсову роботу повертають здобувачеві вищої 
освіти, який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після 
цього доопрацьований варіант подається науковому керівнику для повторної 
перевірки. 
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Критерії оцінки курсової роботи  
Критерії оцінки курсової роботи з педагогіки Кількість балів 

- робота написана самостійно, зміст повністю відповідає назві, 
поставленій меті та завданням; 

30 

- правильно визначено й оформлено науковий апарат дослідження; 15 
- зроблено глибокий аналіз наукової літератури; 5 
- авторські висновки зроблено на високому рівні узагальнення; 25 
- якісно підготовлені практичні рекомендації; 2 
- робота оформлена з дотриманням усіх вимог і написана 
грамотно; 

8 

- захист роботи відбувся на «відмінно». 15 
Термін захисту курсових робіт визначається кафедрою, при цьому для 

захисту створюються спеціальні комісії у складі 2-3 викладачів, один з яких є 
керівником і рецензентом роботи. 

Якщо під час захисту роботи здобувач вищої освіти не виявив потрібної 
ерудиції, то оцінка знижується. 

Після обговорення результатів захисту курсової роботи її виконавцю 
виставляється остаточна оцінка. Роботи після захисту зберігаються на 
кафедрі. 
 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Курсова робота є творчою, самостійною, науковою роботою здобувача 
вищої освіти. Здобувачі вищої освіти зазвичай пишаються результатами своїх 
досліджень, але результати такої роботи відомі лише науковому керівнику, 
тому вважаємо, що для заохочення здобувачів вищої освіти до науково-
пошукової діяльності, активізації роботи над проблемою слід обговорювати 
ці роботи в аудиторії під час семінарських занять або робити стислі звіти 
здобувачів вищої освіти щодо своїх досліджень, розповідати, як просувається 
подальша робота. Виступи здобувачів вищої освіти на конференціях є ще 
одним ефективним шляхом ознайомлення громадськості з результатами 
досліджень. 

Web – сторінки також можуть стати альтернативою. Можна відкрити 
такі сторінки для здобувачів вищої освіти курсу і розмістити на ній роботи 
або стислі рецензії і запропонувати для читання та обговорення. Це дасть 
змогу здобувачеві вищої освіти відчути себе науковцем, отримати додатковий 
стимул для подальшої роботи, розширити власний світогляд та поглибить 
обсяг знань із досліджуваних тем. 
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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 
1. Творчий внесок В. Сухомлинського у розробку найважливіших проблем 

дидактики. 
2. Дидактичні ідеї Я. Коменського. 
3. Принципи початкової освіти у педагогічному досвіді Ш. Амонашвілі. 
4. Особливості реалізації народної дидактики у змісті початкової освіти. 
5. Педагогічні можливості народної дидактики у формуванні особистості 

учня початкової школи. 
6. Зміст Державного стандарту початкової освіти як основа розвитку 

особистості учня початкової школи. 
7. Шляхи модернізації освіти в контексті положень Закону України «Про 

освіту». 
8. Організація роботи з підручником у початковій школі. 
9. Система принципів навчання та їхня реалізація на уроках в початковій 

школі. 
10. Організація взаємодії педагога та учнів в освітньому процесі. 
11. Специфіка використання словесних методів навчання в освітньому 

процесі початкової школи. 
12. Специфіка використання наочних методів навчання у НУШ. 
13. Специфіка використання практичних методів навчання у НУШ.  
14. Специфіка використання проблемно-пошукових методів навчання у 

початковій школі. 
15. Інноваційні методи навчання у контексті реалізації концепції «Нова 

українська школа». 
16. Інноваційні форми організації освітнього процесу у НУШ. 
17. Організація самостійної роботи учнів початкової школи. 
18. Види домашніх завдань та способи їхньої перевірки. 
19. Особливості організації і проведення екскурсії як важливої форми 

організації навчання учнів початкової школи. 
20. Гурткова робота в сучасній початковій школі. 
21. Шляхи підвищення ефективності уроку в Новій українській школі. 
22. Оптимізація типів і структури уроків у сучасній початковій школі. 
23. Інтегровані уроки як засіб формування системних знань учнів. 
24. Педагогічні вимоги до організації та проведення проблемних уроків у 

початковій школі. 
25. Самоаналіз сучасного уроку як засіб підвищення ефективності 

професійної діяльності вчителя початкової школи. 
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26. Дидактичні вимоги до перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок 
учнів початкової школи. 

27. Особливості педагогічного оцінювання в Новій українській школі. 
28. Особливості навчання першокласників згідно концепції «Нова 

українська школа». 
29. Дидактичний аналіз труднощів учнів початкової школи у навчальній 

діяльності. 
30. Інтеграція в НУШ: тематичний та діяльнісний підходи. 
31. Реалізація диференційованого підходу в сучасній початковій школі. 
32. Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання в початковій освіті. 
33. Особливості інклюзивного навчання в НУШ.  
34. Булінг як соціально-педагогічна проблема в освітньому середовищі 

початкової школи. 
35. Шляхи оптимізації та інтенсифікації сучасного уроку в початковій 

школі. 
36. Педагогічний менеджмент як важлива складова ефективної організації 

освітнього процесу в початковій школі. 
37. Використання інноваційних технологій на уроках у початковій школі.  
38. Шляхи формування мотивації учнів молодшого шкільного віку. 
39. Особливості організації освітнього процесу для першокласників. 
40. Професіограма педагога початкових класів у світлі вимог НУШ. 
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Додатки 
 

Додаток А 
Алгоритм написання курсової роботи 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Вибір теми, 
ознайомлення, 
обґрунтування 

Виявлення 
та відбір 

літератури 
з теми 

Визначення 
мети та 
завдань 

дослідження 
З’ясування 

об’єкта, 
предмета 

Складання 
робочої 

картотеки з 
теми 

Вивчення та конспектування літератури з теми роботи 

Складання 
попереднього 
плану роботи, 

узгодження його з 
керівником 

Викладення 
тексту роботи 

згідно з її 
структурою 

Вивчення 
досвіду роботи, 

проведення 
експерименту чи 

анкетування 

Формулювання висновків та рекомендацій 

Написання вступу та огляду літератури з теми дослідження 

Оформлення списку використаних джерел та додатків 

Подання чорнового варіанта роботи науковому керівникові, написання 
відгуку науковим керівником 

Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника 

Доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій рецензента, остаточне 
редагування тексту, чистове оформлення роботи, підготовка до її захисту. 
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Додаток Б 
 

 

Рівненський державний гуманітарний університет 
Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти 

КУРСОВА РОБОТА 

з _____________________________  
 
 

на тему: 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 
Виконала: 
здобувачка ступеня вищої освіти 
«бакалавр»  
спеціальності 013 Початкова освіта 
Петрук Олена Антонівна 
 
Керівник:  
к.пед.н., доц. Бричок С.Б. 

 

Національна шкала ____________ 

Кількість балів: ___ Оцінка: ECTS ___ 

Члени комісії: __________  
___________________________________ 

                                  (підпис)           (прізвище та ініціали) 
                        __________  ______________________ 
                                   (підпис)           (прізвище та ініціали) 
                        __________  ______________________ 
                                   (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

Рівне – 2022 
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2.1. Характеристика уроку як основної форми навчання                   21 
2.2. Теоретичні та практичні основи конструювання  
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ДОДАТКИ                                                                                               39 
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Додаток Д 
 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  
СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

(ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання») 

 
КНИГИ 

ПРИКЛАДИ ОДНОТОМНІ ВИДАННЯ 

Один автор 

1. Дубасенюк О. А. Теоретичні і методичні основи професійної 
виховної діяльності педагога: монографія. Житомир: ЖДУ, 2004. 
418 с. 
2. Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та 
педагогіці: навч. посіб. Одеса: Букаєв В. В., 2009. 575 с. 
3. Павелків Р. В. Вікова психологія: підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. Київ: Кондор, 2011. 468 с. 
4. Чернокозов И. И. Профессиональная этика учителя: кн. для 
учителей. 2-е изд., перераб. и доп. Киев: Рад. шк., 1988. 221 с. 
5. Гончаренко С. У. Український педагогічний 
енциклопедичний словник. 2-е вид., доп. і перероб. Рівне: 
Волинські обереги, 2011. 552 с. 
6. Schmidt V. Psychoanalytische Erziehungin Sowietrussland. 
Berichtuberdas Moskauer Kinderheim-Laboratorium. Wien: 
Internationaler Psychanalytischer Verlag, 1924. 32 р. 

Два автори 

7. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по 
педагогике. Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: 
Издательский центр «МарТ», 2005. 448 с. 
8. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття: 
навч. посібник. Київ: Либідь, 1998. 992 с. 
9. Петришина М. О., Петришин О. А. Міжнародно-правові 
стандарти у сфері місцевого самоврядування: наук. доп. / Нац. 
акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування. Харків: Право, 2016. 44 с. (Серія «Наукові 
доповіді»). 

Три автори 

10. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Історія 
української школи і педагогіки: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 
447 с. 
11. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи 
національного виховання: навч. посіб. Умань: УДПУ, 1993. 162 с. 
12. Шматенко О. П., Гончеренко Н. В., Гончаренко І. Ф. 
Психологія і деонтологія: навч. посіб. / за ред. О. П. Шматенка. 
Київ, 2015. 132 с. 

Чотири і більше 
авторів 

13. Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Мороз С. В., 
Малиновська К. А. та ін. Укладення трудового договору: 
теоретико-прикладне дослідження: монографія. Харків: Юрайт, 
2013. 288 с. 

Автор(и) та 14. Здобутки народної освіти Української РСР : збірник / 
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редактор(и)/ 
упорядник(и) 

упоряд. М. І. Ковбасюк. Київ: Рад. шк., 1976. 175 с. 
15. Великий тлумачний словник сучасної української мови / 
уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 
с. 
16. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / за ред. 
В. Г. Кременя. Київ: Знання, 2003. 768 с. (Серія «Вища освіта 
ХХІ століття»). 
17. Егоров С. Ф., Лыков С. В., Волобуева Л. М. Введение в 
историю дошкольной педагогики: учебн. пособ. для студ. высш. 
учеб. завед. / под ред. С. Ф. Егорова. Москва: Издательский 
центр «Академия», 2001. 320 с. 
18. История дошкольной педагогики: учебн. пособ. для студ. ин-
тов по спец. «Педагогика и психология (дошкольная)» / 
М. Ф. Шабаева, В. А. Ротенберг, И. В. Чувашев и др.; под ред. 
Л. Н. Литвина. 2-е издание, дораб. Москва: Просвещение, 1989. 
352 с. 
19. Диференційований підхід в історії української школи (кінець 
ХІХ – перша третина ХХ ст.): монографія / авт.  
Сухомлинська О. В., Дічек Н. П., Березівська Л. Д. та ін. Київ: 
Педагогічна думка, 2013. 620 с. 
20. Маловідомі джерела української педагогіки (друга половина 
ХІХ–ХХ ст.): хрестоматія / упоряд.: Л. Д. Березівська [та ін.]. 
Київ: Науковий світ, 2003. 418 с. 

Автор(и) та 
перекладач(і) 

21. Анжелини А. Психоанализ в России. От предшественников 
до 1930-х годов. / пер. с итал. Москва: АРИО, 2002. 340 с. 
22. Психоаналитические термины и понятия: словарь / под ред. 
Борнесса Э. Мура и Бернарда Д. Фаина / пер. с англ. 
А. Боковикова, И. Гриншпуна, А. Фильца. Москва: Независимая 
фирма «Класс», 2000. 304 с 
23. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления 
(опит лучних компаний) / ред. Л. И. Евенко; пер.: Д. Васильев, 
В. Зотов. Москва: Прогресс, 1986. 424 с. 

Без автора 

24. Педагогика: большая современная энциклопедия / сост. 
Е. С. Рапацевич. Минск: «Соврем. слово», 2005. 720 с. 
25. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ: 
Педагогічна думка, 2001. 514 с. 
26. Психоанализ: новейшая энциклопедия / сост. и ред. 
В. И. Овчаренко, А. А. Грицанов. Минск: Книжный Дом, 
2010. 1120 с. 
27. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. 
О. О. Любар. Київ: Знання, 2003. 768 с. (Серія «Вища освіта ХХІ 
століття»). 
28. Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР (1919–
1967) / за ред. А. Г. Бондар. Київ: Рад. шк., 1967. 483 с. 

БАГАТОТОМНІ ВИДАННЯ 

 
29. Енциклопедія історії України: у 10 т. / НАН України, Ін-т 
історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т. 9. 944 с 
30. Новий тлумачний словник української мови: у 4-х т. / уклад. 
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В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 1999. Т. 4. 941 с. 
31. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5 т. / редкол.: 
О. Г. Дзеверін (гол.), М. В. Черпинський та ін. Київ: Рад. шк., 
1976. Т. 2. 670 с. 
32. Чуковский К. И. Собрание сочинений в 15 т. Москва: Терра – 
Книжный клуб, 2001. Т. 2 «От двух до пяти». 254 с. 
33. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. Москва: 
Просвещение, 1956-1985. Т. 2: Мышление и речь. 1958. 388 с. 

ІНШІ ВИДАННЯ 

Автореферати 
дисертацій 

34. Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади 
реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: автореф. 
дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.01 / Ін-т педагогіки АПН України. 
Київ, 2009. 43 с. 
35. Виноградова-Бондаренко В. Є. Виховання безпритульних 
дітей в Україні 20-х років XX ст.: автореф. дис… канд. пед. 
наук.: 13.00.01 / Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2001. 22 с. 
36. Старостіна О. В. Розвиток професійної майстерності 
педагогічних кадрів у системі підвищення кваліфікації в Англії : 
автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». 
Переяслав-Хмельницький, 2015. 20 с. 

Дисертації 

37. Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади 
реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: дис. … д-
ра пед. наук: 13.00.01 / Ін-т. педагогіки АПН України. Київ, 2009. 
506 с. 
38. Булгакова Т. М. Художньо-естетичне виховання учнів у 
загальноосвітніх закладах України у другій половині ХХ 
століття: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Мелітопольський 
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