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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Курсова чи магістерська робота з української літератури, що їх 

виконують студенти з відповідною спеціалізацією за напрямами “Філологія” 

та “Середня освіта”, є науковим дослідженням конкретної літературознавчої 

проблеми. Така праця складається з теоретичної та практичної (практичних) 

частин, у яких студент, зважаючи на попередній доробок 

літературознавців (а також учених суміжних дисциплін), подає власну 

концепцію вирішення наукової проблеми. І курсова, і магістерська 

робота – це самостійне дослідження, теоретичний та практичний матеріал 

якого викладено конкретно, логічно й аргументовано, без надмірного 

цитування, з перевагою власних оцінок і думок студента як автора. 

Курсові роботи з української літератури студенти виконують упродовж 

V–VI та VII–VIII навчальних семестрів, магістерські роботи – впродовж IX–

XІ навчальних семестрів. 

Перелік тем курсових і магістерських робіт пропонує керівник 

наукового семінару. З цього переліку студенти самостійно обирають теми, 

які відповідають їхнім науковим зацікавленням. Студент може 

запропонувати власну тему, але обов’язково узгодити з керівником семінару 

її доцільність і формулювання. Тема курсової чи магістерської роботи 

повинна відповідати спеціалізації “Українська мова і література”. 

Теми курсових та магістерських робіт студентів на початку кожного 

навчального року затверджують на засіданні кафедри. 

Назва курсової чи магістерської роботи повинна бути сформульована 

чітко і стисло та сигналізувати про конкретну літературознавчу проблему. 

 

1. 1. Загальні вимоги до курсових і магістерських робіт з української 

літератури 

 

Курсова робота, яку виконують на третьому році навчання, курсова 

робота, яку виконують на четвертому році навчання, і магістерська робота 

різняться за обсягом і складністю, але кожна повинна бути науковим 

дослідженням, у якому студенти, з одного боку, практично застосовують 

знання зі своєї спеціалізації для вирішення конкретної мети, а з іншого – 

демонструють уміння самостійно аналізувати літературний твір і 

обґрунтовувати власну інтерпретацію наукової проблеми. 

Курсова робота, яку студент виконує на четвертому році навчання, і 

магістерська робота є кваліфікаційними. Вони дають підстави для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” і “магістр” відповідно. 

 

Структура курсової чи магістерської роботи повинна містити: 



 

 5 

- титульний аркуш, 

- Зміст, 

- Вступ, 

- основну частину, 

- Висновки, 

- Список використаної літератури, 

- Додатки (в разі потреби). 

Основну частину роботи треба структурувати на Розділи. Стандартно 

кількість розділів у курсовій чи магістерській роботі не перевищує трьох (у 

курсовій на ІІІ курсі – двох), і лише один із них, а саме перший, має бути 

теоретичний. 

 

1. 2. Контроль за виконанням робіт. Оцінювання 

 

Керівництво курсовими і магістерськими роботами та контроль за 

процесом їх написання здійснюють керівник відповідного наукового 

семінару і науковий керівник роботи, якого призначає кафедра. 

Писати курсові та кваліфікаційні роботи потрібно, дотримуючись 

графіка (див. далі). 

Перший варіант повного тексту курсової роботи треба подати 

науковому керівникові до 1 березня, магістерської роботи – до 1 вересня. 

Оформлена відповідно до всіх вимог курсова робота повинна бути 

подана на кафедру до 1 травня, магістерська робота – до 1 грудня. Курсову 

та магістерську роботу подають у вигляді спеціально підготовленого 

рукопису комп’ютерного набору (див. далі розділ 3. Правила технічного 

оформлення курсової та магістерської роботи) в палітурці. 

Якщо до зазначених термінів студент не подасть роботи на кафедру, то, 

за рішенням кафедри, його можуть не допустити до захисту. 

 

Орієнтовний графік написання курсових робіт 
 

№ Види роботи 
Термін 

виконання 

1 Затвердження тем курсових робіт на засіданні 

кафедри, призначення наукових керівників. 

Вересень 

2 Читання та перечитування твору (-ів), аналіз 

якого (-их) передбачений у курсовій роботі. 

Збір ілюстративного матеріалу. 

Збір бібліографії, оформлення Списку 

використаної літератури. 

Вересень – 

жовтень 

3 Опрацювання ілюстративного матеріалу. 

Формування структури курсової роботи з 

Листопад – 

грудень 
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назвами Розділів. 

Опрацювання бібліографії. 

Написання загального огляду критичної 

літератури та формулювання інших важливих 

компонентів Вступу: об’єкта, предмета, мети і 

завдань дослідження. 

4 Написання тексту курсової роботи. 

Апробація на науковому семінарі завершених 

частин дослідження. 

Січень – 

лютий 

5 Подання першого варіанта повного тексту 

курсової роботи на розгляд науковому 

керівникові. 

До 1 березня 

6 Праця над текстом курсової роботи з 

урахуванням зауважень наукового керівника. 

Підготовка остаточного варіанта роботи. 

Березень – 

квітень 

7 Подання курсової роботи на кафедру. До 1 травня 

8 Захист курсових робіт. Травень. Згідно з 

розкладом 

 

Орієнтовний графік написання магістерських робіт 
 

№ Види роботи 
Термін 

виконання 

1 Затвердження тем магістерських робіт на 
засіданні кафедри, призначення наукових 
керівників. 

Вересень 

2 Читання та перечитування твору (-ів), аналіз 

якого (-их) передбачений у курсовій роботі. 

Збір ілюстративного матеріалу. 
Збір бібліографії, оформлення Списку 
використаної літератури. 

Жовтень – 

листопад 

3 Опрацювання ілюстративного матеріалу. 

Формування структури магістерської роботи з 

назвами Розділів. 

Опрацювання бібліографії. 
Написання загального огляду критичної 
літератури та формулювання інших важливих 

компонентів Вступу: об’єкта, предмета, мети і 
завдань дослідження. 

Грудень 

4 Написання основної частини магістерської 

роботи. 

Січень –  
квітень 

5 Подання основної частини магістерської роботи 
на розгляд науковому керівникові. 

До 1 травня 

6 Праця над текстом основної частини Травень – 
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магістерської роботи з урахуванням зауважень 

наукового керівника. 
Коригування (в разі потреби) Вступу і 
написання Висновків. 

серпень 

7 Подання повного варіанта тексту магістерської 
роботи на розгляд науковому керівникові. 

До 1 вересня 

8 Праця над повним текстом магістерської роботи 

з урахуванням зауважень наукового керівника. 
Підготовка остаточного варіанта роботи. 

Вересень – 

листопад 

9 Подання магістерської роботи на кафедру. 
Попередній захист магістерської роботи на 
кафедрі. 

До 1 грудня 

10 Захист магістерських робіт на засіданні 
Державної екзаменаційної комісії. 

Грудень. Згідно з 
розкладом 

 

При виставленні балів за курсові та магістерські роботи беруть до 

уваги: 

1) запропоновані в рецензії бали наукового керівника (для курсових 

робіт) чи рецензента (для магістерських робіт); 

2) бали, які студент отримав за підсумками захисту роботи на засіданні 

комісії, створеної на кафедрі (для курсових робіт) чи на засіданні Державної 

екзаменаційної комісії (для магістерських робіт); 

3) бали активності студента під час його роботи в межах наукового 

семінару й у співпраці з науковим керівником. 
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2. СТРУКТУРА І ЗМІСТ 

КУРСОВОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Курсова чи магістерська робота повинна містити такі структурні 

частини: 

–  титульний аркуш; 

–  аркуш із авторським підтвердженням самостійності роботи; 

–  Зміст; 

–  Вступ; 

–  основну частину (Розділи); 

–  Висновки; 

–  Список використаної літератури; 

–  Додатки (в разі потреби). 

 

2. 1. Титульний аркуш курсової та магістерської роботи 

 

Титульний аркуш містить: 

– найменування міністерства, вищого навчального закладу, назву 

факультету і кафедри, де виконано роботу; 

– назву роботи; 

– назву напряму та спеціальності; 

– прізвище, ім’я та по батькові автора роботи; 

– підпис автора роботи; 

– вчене звання, науковий ступінь, прізвище й ініціали наукового 

керівника; 

– підпис наукового керівника; 

– підпис рецензента (для кваліфікаційних робіт); 

– оцінку (виставляють керівник і рецензент); 

– місто і рік. 

Оформлення титульного аркуша див. у Додатках 1, 2, 3. 

 

2. 2. Зміст 

 

Зміст подають на початку роботи після титульного аркуша. У Змісті 

мають бути назви структурних частин роботи і номери їх початкових 

сторінок: Вступу, Розділів, а також підрозділів (якщо вони є), Висновків, 

Списку використаної літератури, Додатків. 

Оформлення Змісту див. у Додатках 5, 6. 
 

2. 3. Вступ 
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У Вступі треба мотивувати актуальність пропонованого дослідження, 

визначити його об’єкт і предмет, на основі загального огляду критичної 

літератури з теми проаналізувати стан вивчення обраної наукової проблеми, 

сформулювати мету і завдання роботи, вказати методи дослідження, 

розкрити практичне значення роботи, описати її структуру. 

Вступ не повинен перевищувати 1/10 загального обсягу роботи. 

Остаточний варіант Вступу доцільно доопрацювати вже після того, коли 

буде написано та виправлено основну частину роботи, бо Вступ повинен 

репрезентувати її в завершеному вигляді, який може суттєво відрізнятися від 

початкового. 

Структурні частини Вступу варто виділяти жирним шрифтом і подавати 

в запропонованій далі послідовності. 

 

Актуальність дослідження 

Тему курсової чи магістерської роботи з української літератури треба 

формулювати з огляду на сучасні тенденції в літературознавстві, освіті, а 

нерідко й у суспільно-політичному житті. Студент, обравши тему, повинен 

активізувати своє філологічне чуття, актуалізувати здобуті знання і 

налаштуватися на пошуковий лад. 

 

Об’єкт і предмет дослідження 

Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться як загальне (широке, 

родове) та конкретне (вузьке, видове) поняття. 

Об’єктом літературознавчого дослідження переважно є доробок 

письменника чи окремий період історії письменства. 

Предмет – конкретний твір / риса творчості письменника чи конкретна 

тенденція розвитку письменства певного часу. 

 

Загальний огляд критичної літератури 

Загальний огляд критичної літератури з теми має для курсової чи 

магістерської роботи стратегічне значення, бо з’ясовує стан дослідження 

титульної проблеми, від якого безпосередньо залежать мета і завдання роботи, 

адже досліджувати треба не те, що вже вивчене, а те, що досліджене мало чи й 

зовсім недосліджене. 

Загальний огляд критичної літератури варто подати у вигляді переліку 

головних дослідників титульної проблеми з обов’язковими покликами (біля 

кожного прізвища) на відповідні праці й із зазначенням конкретного 

наукового внеску кожного згаданого вченого. 

 

Мета і завдання дослідження 
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Мету і завдання дослідження повинні визначати тема 

курсової / магістерської роботи, а також стан дослідження титульної 

проблеми. 

 

Методи дослідження 

 

Практичне значення роботи 

 

Новизна роботи 

 

Обсяг і структура роботи 

Наприкінці Вступу потрібно вказати загальний обсяг роботи, а також 

обсяг її основного тексту (без Списку використаної літератури та 

Додатків); перелічити всі компоненти роботи разом із назвами розділів її 

основної частини; вказати кількість позицій у Списку використаної 

літератури. 
 

2. 4. Основна частина 
 

2. 5. Висновки 

 

У Висновках має бути викладено наукові та практичні результати 

дослідження. 

Висновки – прерогатива дослідника-автора роботи, тому тут немає місця 

для цитування. Натомість студент викладає свої найголовніші міркування на 

узагальненому рівні. 

Важливо, щоби Висновки відповідали сформульованим у Вступі меті й 

завданням, але не дублювали їх. 

 

2. 6. Список використаної літератури 

 

Список використаної літератури треба укладати за алфавітним 

принципом. Спочатку потрібно подавати за абеткою наукову літературу, 

видану кириличними шрифтами, а потому – латинськими (детальніше про 

оформлення Списку – див. підрозділ 3. 4.) 
 

2. 7. Додатки 
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3. ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ 

КУРСОВОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

3. 1. Загальні вимоги 

 

Курсову та магістерську роботу виконують комп’ютерним друком на 

одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм) із однаковою 

щільністю тексту: 

–  міжрядковий інтервал – 1,5; 

–  кегль – 14; 

–  шрифт – Times New Roman; 

–  відступи (поля): зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу – по 

20 мм; 

–  абзацний відступ – 10 мм. 

 

Обсяг основного тексту наукової роботи без Списку використаної 

літератури та Додатків має становити:  

– курсова робота (ІІІ курс) – 25–40 сторінок; 

– курсова робота (IV курс) – 40–60 сторінок; 

– магістерська робота – 60–100 сторінок. 

 

Заголовки структурних частин роботи треба друкувати великими 

літерами жирним шрифтом (кегль 14) посередині сторінки, наприклад: 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП 

 

РОЗДІЛ 1 

 

ВИСНОВКИ 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

ДОДАТКИ 

 

Назви Розділів також друкують жирним шрифтом великими літерами 

(кегль 14) посередині сторінки, розташовуючи так: 

 

РОЗДІЛ 2 

ПОЕЗІЯ ЛІНИ КОСТЕНКО: МУЗИЧНІ ОБРАЗИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
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Назви підрозділів друкують жирним шрифтом маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу, наприклад: 

 

1. 2. Особливості пригодницької історичної белетристики Григора 

Лужницького 

 

Крапки після заголовків і назв не ставлять. Лише якщо заголовок 

складається з двох речень, то між ними ставлять крапку. 

Кожну структурну частину роботи (Вступ, Розділ, Висновки й інші) 

треба розпочинати з нової сторінки. Нові підрозділи також треба 

розпочинати з нової сторінки, якщо попередня заповнена на ⅔. 

Титульний аркуш роботи друкують жирним шрифтом (див. Додатки 1, 2, 

3). 

 

3. 2. Нумерація 

 

3. 2. 1. Нумерація сторінок 
Нумерацію сторінок роботи подають арабськими цифрами. 

Першою сторінкою курсової чи магістерської роботи є титульний 

аркуш, який зараховують до загальної нумерації сторінок. На титульному 

аркуші номера не ставлять, а на наступних сторінках номер проставляють у 

правому нижньому куті сторінки. 

 

3. 2. 2. Нумерація структурних частин 

З-поміж структурних частин роботи номери мають лише Розділи та їхні 

структурні частини – підрозділи. Інші структурні частини роботи (Зміст, 

Вступ, Висновки, Список використаної літератури, Додатки) не мають 

порядкового номера. 

Номер розділу записують арабською цифрою після слова РОЗДІЛ, 

крапку після цифри ставити не потрібно, наприклад: 

 

РОЗДІЛ 2 

КОЛЬОРОВИЙ СПЕКТР І ЙОГО СЕНСИ У “СЛОВІ О ПОЛКУ 

ІГОРЕВІМ” 

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. Після номера підрозділу повинна стояти крапка, після назви 

підрозділу крапки не ставлять. Наприклад: 
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РОЗДІЛ 2 

КОЛЬОРОВИЙ СПЕКТР І ЙОГО СЕНСИ У “СЛОВІ О ПОЛКУ 

ІГОРЕВІМ” 

 

2. 1. Народно-символічне трактування кольорів 

 

3. 3. Правила цитування використаних джерел і покликів на них 

 

У роботі автор повинен покликатися на джерела, ідеї чи цитати з яких 

наводить у дослідженні. Такі поклики дозволяють відшукати тексти і 

перевірити достовірність відомостей про цитовану наукову літературу чи 

джерела фактичного матеріалу, дають необхідну інформацію про них. 

 

3. 3. 1. Загальні вимоги до цитування 

Загальні вимоги до цитування такі: 

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

формі, в якій його подано в джерелі; 

б) кожну цитату обов’язково має супроводжувати поклик на джерело; 

в) при непрямому цитуванні (скороченому викладі думок інших авторів 

своїми словами) потрібно теж подавати відповідні поклики на використану 

літературу. 

 

3. 3. 2. Оформлення покликів у тексті курсової та магістерської 

роботи 

Поклики в тексті (при прямому чи непрямому цитуванні) можна 

оформлювати різними способами (на вибір автора роботи чи за 

рекомендацією наукового керівника або керівника семінару). 

 

  3. 3. 2. 1. Перший спосіб 

Після останнього слова цитати чи непрямого цитування вгорі ставлять 

порядковий номер, а відповідно до нього внизу сторінки подають 

бібліографічний опис цитованої праці (шрифт Times New Roman, кегль – 10) 

зі зазначенням сторінки, звідки взято цитату. Нумерація покликів може бути 

наскрізна (починається з цифри “1” і продовжується на наступних сторінках 

далі за порядком) чи посторінкова (починається з цифри “1” на кожній 

сторінці праці). 

При виборі цього способу покликів на наукову літературу необхідно 

послідовно дотримуватися правил кількаразових покликів на одну і ту саму 

працю. 

Якщо потрібно знову зробити поклик на цитовану щойно працю, то 

вдруге не подають її повного бібліографічного опису, а записують під 
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відповідним номером унизу сторінки: Там само, с. …, зазначаючи потрібну 

нову сторінку цитати. А якщо цитата міститься на тій самій сторінці, що й 

попередня, то записують лише: Там само, не зазначаючи сторінки. 

 

3. 3. 2. 2. Другий спосіб 

Поклики на наукове джерело оформлюють у квадратних дужках, до 

яких уписують порядковий номер позиції зі Списку використаної 

літератури та – через кому – номер сторінки після малої літери “с” з 

крапкою та з пробілом після крапки, наприклад: 

Характеризуючи українську літературу початку 

ХХ століття, Іван Денисюк зазначає: “Ця модерністична 

тривога, жах, обсесія, трагічний нонсенс буття, цей 

понурий, абсурдний нелогічний світ аналогічний світові з 

творчості Кафки й інших модерністів. Загублена у хаосі 

випадковостей людина проймається жаским почуттям 

відчуження” [24, с. 240]. 

 

Якщо треба подати водночас кілька позицій зі Списку використаної 

літератури, можна у квадратних дужках наводити номери цих позицій, 

розділяючи їх крапкою з комою, наприклад: 

Дослідники кольору в поетичному слові романтизму 

відзначають, що так званий “живопис словом” є 

характерним саме для цієї епохи [2; 17; 21]. 

 

У покликах на кілька позицій літератури зі зазначенням у них 

конкретних сторінок треба ставити між номерами позицій крапку з комою, а 

номер сторінки від номера позиції – відокремлювати комою, наприклад: [3, 

с. 6; 18, с. 14]. 

 

3. 4. Оформлення Списку використаної літератури 
Список використаної літератури містить бібліографічний опис 

використаної в роботі наукової літератури. Його подають після Висновків. 

Він повинен бути укладений за абеткою (спочатку подають праці, написані 

кириличними шрифтами, потому – латинськими). 

 

3. 4. 1. Бібліографічний опис використаної літератури 

 

3. 4. 1. 1. Монографії, підручники 
Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку 

ХХ століття. – Львів, 1999. 

Історія української літератури кінця XIX – початку XX ст.: Підручник / 

За ред. Н. Й. Жук, В. М. Лесина. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ, 1989. 
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3. 4. 1. 2. Словники, енциклопедії, антології, довідники 
Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та 

ін. – Київ, 1997. 

Ковалів Ю. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. – Т. 1. – Київ, 2007. 

Молода Муза: Антологія західноукраїнської поезії початку ХХ ст. / 

Упорядкув., переднє слово та прим. В. Лучука. – Київ, 1990. 

 

3. 4. 1. 3. Наукові статті, частини праць 
Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібрання творів: У 

50 т. – Київ, 1981. – Т. 31. – С. 45–119. 

 

3. 4. 1. 4. Автореферати дисертацій 

Горблянський Ю. Художня проза Агатангела Кримського: Автореф. дис. 

... канд. філол. наук: 10.01.01. – Львів, 2021. 

Хороб С. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття в 

системі модерністського художнього мислення: Автореф. дис. ... д-ра філол. 

наук: спец. 10.01.01. – Львів, 2002. 
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