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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

 (шифр і назва) 
Нормативна  

Напрям підготовки  

035 Філологія 

 (шифр і назва) 

Модулів – 1 Спеціальність (професійне 

спрямування): 

035.060 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - арабська 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

180 

3-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

3-й сем. – 2; 

4-й сем. – 2. 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

32 год. 32 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год. 58 год. 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить для денної форми навчання – 55 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – викласти основні вимоги щодо змісту і оформлення курсової роботи, 

допомогти студентам у формулюванні проблематики дослідження, мети, предмету і 

об’єкту дослідження тощо. 

Завдання – навчити студентів використовувати засвоєний теоретичний матеріал у 

процесі написання кваліфікаційного дослідження.   

В результаті вивчення даного курсу студент  повинен  

знати: основні етапи виконання курсової роботи, її структуру, вимоги стосовно 

оформлення курсових робіт та термінів їх подання на рецензування; загальні правила 

цитування, оформлення списку використаних джерел. 

вміти: застосовувати головні методологічні поняття та категорії у проведенні 

кваліфікаційного наукового дослідження; здійснювати пошук та критичний огляд 

літератури, грамотно оформляти наукове кваліфікаційне дослідження; готувати та 

виголошувати усні наукові доповіді та повідомлення. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Головні засади філологічних досліджень 

Тема 1. Поняття наукової проблеми та проблемної ситуації. Поняття 

актуальності/неактуальності наукової тематики. Мета та завдання наукового дослідження. 

Тема 2. Категорії об’єкту, предмету та матеріалу наукового дослідження. Типологія 

філологічних об’єктів, предметів та матеріалу філологічного дослідження. 

Тема 3. Типи арабомовних філологічних джерел наукового матеріалу. Види роботи 

з бібліотечними каталогами.  

Тема 4. Методи філологічних досліджень. Специфіка методики в арабомовних 

філологічних дослідженнях. 

Тема 5. Теоретичне та практичне значення результатів наукового дослідження. 

Поняття наукової теорії та наукового закону. 

Змістовий модуль 2. Правила оформлення курсової роботи та підготовка до захисту 

Тема 1. Технічні вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Головні вимоги до 

наукового тексту. Правила подання цитат та посилання на використані джерела. 

Тема 2. Жанри наукових робіт. Правила оформлення наукової статті.  

Тема 3. Головні мовні ознаки наукового стилю. Головні характеристики наукової 

термінології.  

Тема 4. Правила підготовки та виголошення усного повідомлення. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усьо-

го 

у тому числі 

л пр інд ср     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Головні засади філологічних досліджень 

Тема 1. Поняття наукової 

проблеми та проблемної ситуації. 

Поняття 

актуальності/неактуальності 

наукової тематики. Мета та 

завдання наукового дослідження. 

22  8  14      

Тема 2. Категорії об’єкта, предмета 

та матеріалу наукового 

дослідження. Типологія 

філологічних об’єктів, предметів та 

матеріалу філологічного 

дослідження. 

22  8  14      

Тема 3. Типи арабомовних 

філологічних джерел наукового 

матеріалу. Види роботи з 

бібліотечними каталогами. 

22  8  14      

Тема 4. Методи філологічних 

досліджень. Специфіка методики в 

арабомовних філологічних 

дослідженнях. 

22  8  14      

Тема 5. Теоретичне та практичне 

значення результатів наукового 

дослідження. Поняття наукової 

теорії та наукового закону. 

22  8  14      

Разом – змістовий модуль 1. 110  40  70      

Змістовий модуль 2. Правила оформлення курсової роботи та підготовка до захисту 

Тема 1. Технічні вимоги до 

оформлення кваліфікаційних робіт. 

Головні вимоги до наукового 

тексту. Правила подання цитат та 

посилання на використані джерела. 

22  8  14      

Тема 2. Жанри наукових робіт. 

Правила оформлення наукової 

статті.  

22  8  14      

Тема 3. Головні мовні ознаки 

наукового стилю. Головні 

характеристики наукової 

термінології. 

14  4  10      

Тема 4. Правила підготовки та 

виголошення усного повідомлення. 

12  4  8      

Разом – змістовий модуль 2. 70  24  46      
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5. Теми практичних  занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Курсова робота як вид самостійної навчально-дослідницької роботи 

студента. 

6 

2. Завдання курсової роботи. Основні вимоги до курсової роботи.  6 

3. Актуальні проблеми арабських мовознавчих студій – пошук тематики 

курсових робіт. 

6 

4. Структура роботи. План дослідження. Вступ та його складові частини. 6 

5. Методика збору матеріалу для наукового дослідження. 4 

6. Методика роботи над науковою літературою та документами. Специфіка 

роботи із словниками, літературою різних стилів і жанрів, інтернет-

ресурсами, відео- та аудіо матеріалами. 

4 

7. Основна частина: розділи, параграфи. 4 

8. Постановка мети та завдань наукового дослідження. 4 

9. Об’єкт та предмет кваліфікаційного дослідження. 4 

10. Обґрунтування актуальності і проблематики наукового дослідження. 4 

11. Класифікація методів філологічних досліджень. Методи, методики й 

прийоми дослідження. 

4 

12. Оформлення посилань, списку літератури, джерел дослідження. 4 

13. Загальні критерії оцінювання курсової роботи. Типи помилок. 4 

14. Підготовка курсової роботи до захисту та його організація. 4 

 

6. Самостійна  робота 

 № з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Актуальність/неактуальність наукової тематики. 14 

2. Типологія філологічних об’єктів, предметів та матеріалу філологічного 

дослідження. 

14 

3. Типи арабомовних філологічних джерел наукового матеріалу. 14 

4. Специфіка методики в арабомовних філологічних дослідженнях. 14 

5. Поняття наукової теорії та наукового закону. 12 

6. Головні вимоги до наукового тексту. 12 

7. Правила оформлення відгуку та рецензії. 12 

8. Головні характеристики наукової термінології. 12 

9. Складання усного повідомлення. 12 

 Разом 116 

  

6. Методи навчання: практичне заняття, дискусія, контрольна робота 

                                                                                                    

 

7. Методи контролю: залік в кінці 4-го семестру, комбінована (усно-письмова) 

форма 
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8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 

Змістовий модуль 1. Методологія мовознавства. 60  

 

100 
Змістовий модуль 2. Методологічні парадигми 

мовознавства. 

40 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Асіїв Л. Курсова робота з українського мовознавства : Методичні вказівки до 

написання та вимоги до оформлення курсової роботи / Любослава Асіїв. – Львів : 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 87 с. 

2. Грабинський І. Бакалаврські та маґістерські роботи : Методичні рекомендації до 

написання та основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських, дипломних 

та магістерських робіт / Ігор Грабинський. – Вид. 4-те, доп. – Львів : ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2008. – 44 с. 

3. ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання». 

4. Еко У. Як написати дипломну роботу : гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. з іт. 

О. Глотова.  – Тернопіль : Мандрівець, 2007.  – 223 с. 

5. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу : Методичний посібник для 

педагогічних вузів / В. О. Коломієць . – Київ : Вища школа, 2003 . – 69 с. 

6. Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення спеціалізованих 

семінарів за спеціальністю “Перська мова та література” (Етапи проведення та 

правила оформлення результатів кваліфікаційного дослідження) / О. Ч. 

Кшановський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 35 с. 

7. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : Навчальний 

посібник / Крушельницька О.В. – Київ : Кондор, 2003. – 192 с.  

8. Кучик О.С., Основні вимоги до написання та оформлення магістерських та 

дипломних робіт / Кучик О.С. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 40 с. 

9. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності : Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 4-те вид., випр. і доп. – 

Київ : Знання, 2004. – 307 с. 
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10. SAIUP: Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні : [Веб-сайт]. URL: 

https://saiup.org.ua/  

Допоміжна 

1. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена 

Селіванова. – Полтава: Довкілля-К., 2006. – 716 с. 

2. Encyclopedia of Language and Linguistics / Edited by Keith Brown. –Elsevier, 2010 – 2d 

ed. – 12353 p. (14-Volume Set) 

3. The Routledge Linguistics Encyclopedia / Edited by Kirsten Malmkjaer. – London ; New 

York : Routledge, 2010 – 3d ed. – 724 p. 

https://saiup.org.ua/

