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ВСТУП 
 

Курсові та маґістерські роботи з класичних мов і античної літератури (як 
одна з форм науково-дослідницької роботи) відіграють важливу роль у фаховій 
підготовці студентів-філологів. Мовознавчі і літературознавчі дослідження 
сприяють формуванню навиків роботи з оригінальними текстами та науковими 
працями, забезпечують глибше розуміння закономірностей розвитку класичних 
мов і античної літератури. У процесі написання курсових і магістерських робіт 
здобувачі вищої освіти повинні оволодіти навичками наукового пошуку, 
відбором матеріалу, необхідного для розкриття теми роботи, його використання, 
узагальнення та аналізу. Під час захисту студент стисло викладає завдання, яке 
перед ним стояло, і наскільки воно було реалізоване в процесі роботи. Особливо 
важливо з'ясувати, що нового вніс автор у вивчення теми, які джерела і 
літературу використав, до яких висновків дійшов.  
 



5 
 

РОЗДІЛ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. КУРСОВА РОБОТА 

 
Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, 

що виконується з певного курсу або з окремих його розділів і передбачає 
виявлення загального рівня готовності студента до пошукової діяльності на 
певному етапі навчання.  Згідно з навчальним планом студенти відділення 
класичної філології виконують три курсові роботи: з історії римської літератури 
(4 семестр), латинської мови (6 семестр) та старогрецької мови (8 семестр). 

Теми курсових робіт, які  відповідають завданням навчальної дисципліни і 
тісно пов’язують з практичними потребами конкретного фаху, пропонуються 
викладачами кафедри і затверджуються на її засіданні.   

 

Мета курсової роботи: 
• поглибити, узагальнити та закріпити знання, що здобув студент з історії 

римської  літератури, латинської та старогрецької мов;  
• виявити здатність студента самостійно осмислити проблему та творчо, її 

дослідити; 
• сформувати у студентів навички самостійної роботи над 

першоджерелами та науково-критичною літературою та вміння 
аналізувати і систематизувати матеріал; 

• застосовувати отримані теоретичні знання для вирішення практичних 
завдань. 

 

Основні завдання курсової роботи: 
• систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни; 
• оволодіти первинними навичками здійснення сучасних досліджень; 
• перевірити якість теоретичних знань; 
• удосконалити вміння формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з 

предмета дослідження. 
 

Захист курсової роботи відбувається у терміни, визначені Наказом Ректора 
Університету про проведення заліково-іспитової сесії. Захист відбувається 
прилюдно, у присутності студентів, керівника (керівників) курсових робіт та 
викладачів кафедри. Захист курсової роботи відбувається у форматі наукового 
диспуту  і складається з двох частин: представлення курсової роботи  (до 10 хв.)  
під час якого студент зупиняється на основних положеннях свого дослідження 
та зосереджує увагу на отриманих висновках, і запитань аудиторії (викладачів, 
студентів), пов’язаних із досліджуваною проблематикою, методикою 
дослідження, використанням критичної літератури.   

 
При оцінюванні курсової роботи враховується: 
 

1. опис об’єкта і предмету дослідження; 
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2. відповідність структурних розділів і параграфів визначеній темі та вимогам 

до цього типу робіт; 
3. відповідність вимогам щодо оформлення роботи; 
4. наявність посилань на використані джерела; 
5. дотримання граматичних і стилістичних правил; 
6. дотримання академічної доброчесності; 
7. вміння здобувача представити результати свого дослідження. 
 

1.2. МАҐІСТЕРСЬКА РОБОТА 
 

 

Маґістерська робота – самостійне наукове дослідження, яке повинно 
опиратися на широку базу наукової літератури і ґрунтовний фактичний матеріал. 
Магістерська робота повинна не лише продемонструвати набуті студентом 
знання, вміння й навички з дисципліни спеціалізації, а й підтвердити його 
здатність до самостійного наукового мислення, вміння глибоко розуміти суть 
мовознавчих і літературознавчих явищ та проблем, систематизувати й 
узагальнювати теоретичні концепції, критично їх оцінювати, мотивувати власні 
наукові погляди, самостійно вирішувати поставлені науково-практичні завдання. 
Автор магістерської роботи повинен усвідомлювати практичне значення свого 
дослідження й уміти аргументувати придатність здобутих науково-практичних 
результатів у філології. Критерії, за якими оцінюється магістерська робота - 
актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки; 
критичний аналіз наукової літератури з теми дослідження, характеристика 
історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану; чітке формулювання 
предмета, об’єкта, мети і методів дослідження; логічні і коректні висновки, які 
підсумовують результати дослідження; оформлена згідно із вимогами 
бібліографія. 

У магістерській роботі необхідно обов'язково врахувати давніші і 
найновіші бібліографічні джерела з обраної проблематики, скрупульозно 
опрацювати, систематизувати й узагальнити значний за обсягом фактичний 
матеріал, застосувати існуюча або запропонувати нові методи наукових 
досліджень, узгодивши їх з темою дослідження. Магістерська робота повинна 
бути написана на високому теоретичному рівні осмислення наукової 
проблематики і практичного матеріалу, її автор має вільно оперувати 
філологічною та загальнонауковою термінологією, уміти критично аналізувати 
наукові концепції аргументувати  власні ідеї, добре орієнтуватися у  науковому 
дискурсі із досліджуваної проблематики. Магістерське дослідження повинно 
вирішувати проблеми, актуальні в українській та зарубіжній науці, й обов'язково 
має містити наукову новизну. Висновки й результати такого дослідження 
повинні мати передусім практичне застосування, але водночас можуть вносити 
вклад і в теоретичну розробку обраної проблеми.  

Назва магістерської роботи повинна бути, по можливості, короткою, 
відповідати суті (змісту) роботи, вказувати на мету дослідження і його 
завершеність.  

При написанні магістерської роботи студент повинен обов'язково 
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посилатися на документи, авторські наукові праці і опубліковані чи не 
опубліковані джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати 
(цитування, цифровий матеріал тощо).  

У магістерській роботі необхідно стисло, логічно та аргументовано 
викладати зміст і результати дослідження, уникати загальних слів, тавтологій.  

Загальний обсяг магістерської роботи –  60-70 сторінок.  
 

Оцінюючи випускну кваліфікаційну роботу екзаменаційна комісія (ЕК),  
виходить з того, що маґістр повинен уміти: 

• формулювати мету і завдання дослідження та складати його план; 
• здійснювати пошук літератури із застосуванням сучасних інформаційних 

технологій; 
• використовувати сучасні методи наукового дослідження та 

модифікувати наявні методи відповідно до завдань дослідження; 
• обробляти, аналізувати і синтезувати отримані дані;  
• оформляти результати дослідження відповідно до сучасних вимог.  

 
 

Захист маґістерської роботи відбувається згідно  розкладу засідань 
Екзаменаційної комісії. На захисті присутні маґістранти кафедри, а також 
викладачі кафедри – керівники маґістерських робіт та рецензенти. Захист 
маґістерської роботи передбачає можливість постановки питань та  обговорення. 

 

Процедура захисту передбачає: 
• презентацію маґістерської роботи головою ЕКу;  
• рекомендацію роботи до захисту; 
• виступ маґістранта;  
• запитання до маґістранта;  
• виступ рецензента;  
• відповіді маґістранта на зауваження рецензента та запитання присутніх;  
• заключне слово маґістранта. 
 

Після закритого обговорення процедури захисту голова відповідного ЕКу 
оголошує остаточні оцінки. 

 
 

1.3. КЕРІВНИЦТВО 
КУРСОВИМИ / МАҐІСТЕРСЬКИМИ РОБОТАМИ 

 
Керівництво курсовими та магістерськими роботами доручається 

кваліфікованим викладачам. Керувати магістерськими роботами можуть лише 
викладачі з науковим ступенем, курсовими також досвідчені  викладачі без 
наукового ступеня.  

Кафедра затверджує за кожним студентом обрану тему, встановлює терміни 
виконання курсових і маґістерських робіт та призначає наукового керівника, 
який координує виконання робіт. 
 

Обов’язки наукового керівника: 
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• надавати допомогу у виборі теми, розробці плану (змісту) роботи, доборі 
літератури, методології та методів дослідження тощо; 

• аналізувати зміст роботи, висновки і результати дослідження; 
• визначати поетапні терміни виконання роботи; 
• доповідати на засіданні кафедри про стан виконання роботи; 
• дати відгук на роботу (для магістерських робіт). 
 

Науковий керівник має право не допустити роботу до захисту, якщо вона не 
відповідає вимогам.  
 

Критеріями пропонованих тем курсових та маґістерських робіт є: 
актуальність науково-дослідницьких проблем, зв’язок з курсами, що їх вивчили 
студенти, наукові зацікавлення викладачів кафедри, що відповідають 
кафедральній науковій проблематиці. 

Після обрання студентом теми курсової/магістерської роботи і її 
затвердження на засіданні кафедри складається індивідуальний календарний 
план роботи,  згідно з яким упродовж навчального року відбуваються 
консультації з керівником. На першій консультації керівник окреслює тему, 
приблизний план роботи, формулює мету і завдання дослідження, рекомендує 
основну бібліографію і наукову літературу. На всіх етапах виконання роботи 
студент може звертатися до керівника за консультацією.  
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РОЗДІЛ 2 
ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ / МАҐІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 
Своєчасна і якісна підготовка курсової чи магістерської роботи передбачає 

низку етапів: 
1. Вибір теми та ознайомлення з обраною проблемою. 
2. Пошук,  відбір  та укладання списку літератури з обраної теми. 
3. Визначення об’єкта і предмета дослідження та формулювання його мети і 

завдань. 
4. Складання попереднього плану роботи. 
5. Укладання вибірки фактичного матеріалу, його опрацювання та аналіз. 
6. Опрацювання критичної  літератури. 
7. Виклад тексту роботи згідно з її структурою. 
8. Формулювання висновків. 
9. Написання вступу та огляду літератури з теми дослідження. 
10.  Оформлення списку використаних джерел та додатків. 
11.  Редагування та технічне оформлення роботи. 
12.  Подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові. 
13.  Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень і рекомендацій 

наукового керівника, підготовка остаточного варіанту роботи.  
14. Підготовка виступу  до захисту, захист роботи. 

 
При написанні тексту основної частини роботи слід враховувати логічну 

послідовність викладу. Думки мають бути пов’язані між собою, увесь текст 
повинен підпорядковуватися загальній ідеї; висновки повинні узгоджуватись 
між собою. Кожен розділ основної частини повинен завершуватись висновками,  
які лягають в основу  загальних висновків до роботи. 
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РОЗДІЛ 3 
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ / МАҐІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 
Структура курсової / маґістерської роботи передбачає такі елементи: 

• титульний аркуш 
• анотація (для магістерської роботи) 
• зміст 
• вступ 
• основна частина: 
• висновки 
• список використаної літератури 
• додатки 
 

До маґістерської роботи  пояснювальна записка, завдання на 
кваліфікаційну роботу і календарний план (див. Додаток 2). 
Орієнтовний обсяг курсової роботи (без урахування списку використаних 
джерел і додатків) – 25-30 сторінок, магістерської – 60-80 сторінок. 
 
 
 

 
3.1.    ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ (див. Додатки 3, 4) 

 

Титульний аркуш містить наступні елементи:  
 

–   назву міністерства (Міністерство освіти і науки України); 
–   найменування навчального закладу (Львівський національний 

університет імені Івана Франка); 
–   назву факультету і кафедри, де виконана робота (Факультет іноземних   

мов; кафедра класичної філології); 
–   тему курсової / маґістерської роботи; 
–   прізвище, ініціали автора із зазначенням шифру групи, назви і шифру 

спеціальності; 
–   прізвище, ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене 

звання; 
– прізвище, ініціали рецензента, його науковий ступінь та вчене звання; 
–   місто і рік виконання роботи. 
 

3.2.  АНОТАЦІЯ 
 

Обов’язковою складовою магістерської роботи є анотація іноземною 
мовою, у якій коротко викладено основні положення дослідження. Завершують 
анотацію ключові слова (5-7 слів). Обсяг анотації до 1 сторінки. 

 
3.3. ЗМІСТ (див. Додатки 5, 6) 

 

Зміст подається на початку роботи. У змісті зазначаються найменування та 
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номери початкових сторінок усіх структурних частин курсової / маґістерської 
роботи, розділів, підрозділів і пунктів. 

Слів "основна частина", "підрозділ" "пункт", "підпункт" в змісті та у тексті 
роботи не потрібно писати.  Зазначаються тільки назви розділів,  підрозділів, 
пунктів, підпунктів та їхні номери. 

 
3.4.  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

 
Якщо в магістерській роботі є потреба часто вживати певні багатоелементні 

назви, то варто прийняти їхні скорочені варіанти і в такому вигляді записувати в 
тексті. Скорочення разом з розшифруванням потрібно подавати в спеціальній 
структурній частині Перелік умовних позначень, До такого переліку можуть, 
наприклад, входити назви художніх творів, періодичних видань, словників, 
спеціальних термінів тощо, наприклад:  

Adj –  adiectivum, S –  substantivum, Praep. –  praepositio 
Якщо в роботі доречно прийняти скорочення тільки одного або двох 

термінів, то їх не варто вводити до Переліку умовних позначень, а доцільно 
прийняти скорочення в тексті, зазначаючи його в дужках зі словом далі після 
першого згадування терміна, наприклад:  

"У роботі досліджуємо фразеологічні одиниці (далі ФО) з соматичним 
компонентом (далі СК)"  

Після прийняття в тексті такого типу скорочення потрібно його послідовно 
застосовувати, не вживаючи далі відповідних повних термінологічних 
найменувань. 

Якщо в дослідженні є потреба вжити маловідомі скорочення чи символи, які 
не повторюватимуться в тексті більше трьох разів, їх також не варто вводити до 
Переліку умовних позначень, а доцільно розшифрувати  в тексті при першому 
згадуванні. 

 
 
 

3. 5. ВСТУП 
 

У вступі потрібно розкрити сутність і важливість досліджуваної проблеми, 
аргументувати доцільність проведення власного дослідження, подати загальну 
характеристику роботи. 

Загальноприйнята структура вступу охоплює такі складові: 
– наукова актуальність обраної теми; 
– короткий огляд наукової літератури; 
– об’єкт і предмет дослідження;  
– мета і завдання роботи; 
–  перелік конкретних питань, розглянутих у роботі; 
– методи дослідження; 
–  джерела фактичного матеріалу; 
– практичне (в разі потреби теоретичне) значення роботи; 
– новизна роботи; 
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–  опис структури роботи. 
 

Вступ не повинен перевищувати 1/10 загального обсягу роботи. 
Остаточний варіант Вступу доцільно доопрацювати вже після того, коли 
буде написано основну частину роботи.  

 
 
 

3.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПУ 
 

3.6.1. Актуальність дослідження  
 

Під актуальністю дослідження розуміють його доцільність на 
сучасному етапі розвитку певної галузі науки і відповідність теперішньому 
стану вивчення обраної наукової проблеми. Актуальність теми 
зумовлюється також її недостатньою вивченістю або необхідністю 
переосмислення на основі раніше недоступних джерел та літератури. 

Актуальність дослідження може бути пов'язана з малодослідженістю 
певної проблеми чи  її певних аспектів; відсутністю узагальнювальної або 
синтетичної праці з обраної проблематики; існуванням певних прогалин у 
дослідженні якогось об'єкта; застосуванням нових методів дослідження 
загалом уже вивчених об'єктів, якщо ці методи дадуть нові результати,  

Для розкриття актуальності дослідження треба зазначати  основні 
існуючі праці зі згаданої проблематики, коротко вказуючи, що саме в них 
уже досліджено і виділяючи те, чого ще не вивчено або що досліджено 
недостатньо. У такий спосіб треба виокремити ті проблемні питання, які 
ще малодосліджені в певному аспекті (в певних аспектах), саме цим 
мотивуючи актуальність роботи.  

 
3.6.2. Мета й завдання дослідження  

 
Спочатку треба сформулювати мету роботи, а потім завдання, 

вирішення яких підпорядковане досягненню поставленої мети. Мета є 
загальнішою, завдання –  конкретнішими.  

Мету треба формулювати коротко й точно, чітко зазначаючи  
головну проблему, яку вирішуватимуть у роботі, уникаючи надто 
загальних формулювань (на кшталт Дослідити nроблему. .. ; Вивчити 
питання ). 

Завдання повинні бути частковими й підпорядкованими меті. Жодне 
із завдань не може, однак, дублювати формулювання мети.  Завдання 
мають конкретніше й глибше розкривати всі аспекти мети. Їх треба 
визначити дуже чітко, і вони повинні відповідати всім проблемним 
питанням, які студент намагається вирішити в теоретичній і ... особливо - 
практичній частині роботи.  

  
3.6.3. Об'єкт і предмет  дослідження  
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Об'єктом дослідження є те, що аналізується в роботі. У працях 
літературознавчого характеру це певні аспекти творчості письменників, 
факти історії розвитку літератури, у мовознавчих – певні сегменти мовної 
системи чи їхня функціональна реалізація (лексика, фразеологія, словотвір, 
синтаксис тощо).  

Предметом дослідження є певна наукова проблема. Предмет 
дослідження є завжди вужчим, ніж об’єкт. Наприклад, якщо об’єктом 
дослідження є іменники на позначення ландшафту в латинській мові, то 
предметом можуть слугувати їх семантика, структура та етимологія. 

 
 

3.6.4.Методи дослідження  
 

У Вступі курсових/ магістерських робіт треба зазначити методи 
дослідження, які автор застосовує для  вирішення поставленого наукового 
завдання. Наприклад, методами дослідження мови можуть бути: описовий,  
зіставний, метод компонентного аналізу, функціонального аналізу, 
порівняльний тощо.  

Методами дослідження літератури можуть бути, наприклад: 
біографічний аналіз літературних творів крізь призму біографії автора, 
порівняльно-історичний або компаративістський, культурно-історичний, 
соціологічний, феноменологічний, структурний та ін. 

 
             3.6.5.Матеріал дослідження та джерела  
 
Матеріалом дослідження є переважно конкретні мовні одиниці або 

художні тексти. У Вступі літературознавчих робіт треба перелічити всі ті 
тексти, які автор досліджує (з покликаннями на них). У мовознавчих 
працях необхідно точно зазначити, яку кількість і яких саме мовних 
одиниць зібрано й опрацьовано для потреб дослідження. Крім того, треба 
зазначити джерела фактичного матеріалу (з покликаннями на них) 
наприклад, словники. періодичні видання, електронні корпуси текстів, 
Інтернет-ресурси, художні твори, архівні документи тощо.  

 
 

3.6.6.Практичне і теоретичне  значення роботи 
  

Практичне значення роботи містить інформацію про можливість 
застосування результатів дослідження,  наприклад, при укладанні 
словників, довідників, написанні посібників, підручників, магістерських і 
курсових робіт, використанні у курсах лекцій з певної дисципліни.  

Теоретичне значення роботи становить висновок про можливе 
застосування отриманих у роботі результатів у подальших наукових 
дослідженнях. 

 
3.6.7.Новизна роботи  
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Цей пункт засвідчує ті конкретні результати власного дослідження 

автора, які до нього не були представлені в наукових опрацюваннях 
обраної проблеми. Варто також описати ступінь новизни (порівн.: Вперше 
визначено ... ; Удосконалено класифікацію ... ; Отримано часткову 
відповідь на  питання …)  

 
3.6.8.Обсяг і структура роботи  
 

У цьому пункті потрібно зазначити основні структурні елементи 
роботи, кількість розділів, з яких вона складається, загальний обсяг роботи 
та обсяг основного тексту (без списків використаної літератури, джерел і 
додатків), кількість використаних критичних праць .  

 
 

3.7. ОСНОВНА ЧАСТИНА 
 

Основна частина курсової / маґістерської роботи розкриває 
теоретичні аспекти обраної теми і найповніше подає результати власного 
дослідження студента. Основна частина курсової роботи може складатись 
з одного або двох розділів, маґістерської роботи – двох або трьох 
розділів. Кожний розділ підпорядковується чітко визначеній меті і 
починається з нової сторінки. 

Основна частина складається з Розділів і підрозділів (у разі потреби 
підрозділ може бути поділений на менші структурні частини - пункти і 
підпункти; детальний поділ на менші структурні частини особливо 
потрібний у мовознавчих працях). Усі структурні частини, включно з 
найменшими. повинні мати назви. До формулювань назв розділів і 
підрозділів висуваються такі вимоги: стислість, чіткість, синтаксична 
різноманітність у побудові речень (з переважанням простих, поширених), 
послідовне та точне відображення внутрішньої логіки змісту роботи. 

Перший розділ – теоретичний. Перший підрозділ (пункт, підпункт) 
першого розділу може містити огляд наукової літератури за темою –  більш 
поширений і конкретний, ніж у Вступі, де дуже стисло зазначено стан 
дослідження проблеми. В огляді літератури автор може окреслити основні 
етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою і з'ясувати напрями 
власних досліджень в обраній сфері, мотивуючи їхню доцільність.  

У теоретичному розділі студент викладає головні концепції (з по-
кликанням на  наукові праці вчених), що стосуються обраної проблеми, 
аналізує їх, систематизує, висловлює щодо них власну думку. Обрані для 
аналізу теорії класифікації та ін. повинні обов'язково відповідати тим 
проблемним питанням, які автор досліджує в практичній частині своєї 
праці. Потрібно стежити за тим, аби не перевантажувати теоретичного 
розділу матеріалом, який безпосередньо не пов'язаний з предметом аналізу 
в практичній частині. За обсягом теоретичний розділ не повинен переважати 
над практичним (чи сукупно практичними).  
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У наступному, практичному, розділі (розділах) автор проводить 
власне наукове дослідження на самостійно зібраному фактичному матеріалі. 
Застосовуючи систематизовані й критично проаналізовані в першому роз-
ділі теорії, автор підтверджує або (частково) спростовує їх, обов'язково 
наголошуючи на тому, що нового він вносить в опрацювання проблеми. 
Викладення матеріалу обов'язково має бути підпорядковане меті й зав-
данням, які студент визначив у Вступі.  

Кожен структурний елемент основної частини роботи завершуватися 
короткими  висновками.  

Основна частина роботи дає змогу перевірити вміння студента 
самостійно аналізувати фактичний матеріал, використовувати теоретичні 
положення, аргументувати їх конкретними прикладами. 

 
 

3.8. ВИСНОВКИ 
 

Висновки завершують й узагальнюють теоретичне та практичне 
осмислення досліджуваної проблеми. Вони повинні бути чіткими і 
стислими, обов’язково самостійними. У висновках містяться відповіді на 
поставлені у Вступі мету і завдання, вказується на важливість здійсненого 
дослідження, мотивується це положення. Загалом, висновки подають 
головні ідеї, розглянуті в роботі, у концентрованому вигляді.  

У першому пункті Висновків доцільно коротко оцінити стан до-
слідження обраної проблеми, зіставляючи результати, отримані попередни-
ками, з власними результатами автора. У наступних пунктах, відповідно до 
завдань, визначених у Вступі, потрібно подавати якісні та кількісні по-
казники результатів дослідження, у кінцевих пунктах варто сформулювати 
рекомендації щодо конкретних можливостей наукового та практичного 
використання отриманих у роботі результатів. В останньому пункті 
висновків можна окреслити перспективи подальших досліджень із 
зазначеної теми.  
 
 
 

3.9. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Список використаної літератури складають за алфавітним 
порядком, спочатку розміщують літературу кирилицею, а потім латинкою. 
Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка. 
Рекомендована кількість опрацьованих джерел 

     для курсової роботи – не менше 10 джерел; 
     для маґістерської роботи – не менше 30 джерел. 

Відомості про джерела необхідно подавати згідно із затвердженим 
державним стандартом (див. Додаток 7). 

 
3.10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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Оригінальні твори та переклади, словники, корпуси текстів, Інтернет-
ресурси, архівні матеріали тощо, які були використані під час збирання 
фактичного матеріалу дослідження, треба подавати в окремому Списку 
використаних джерел.  
 
 

3.11. ДОДАТКИ 
 

До курсової  та маґістерської роботи можна долучати Додатки. Вони 
можуть містити допоміжні матеріали – словничок, таблиці, схеми, діаграми  
тощо.  

Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхньому рядку 
сторінки. Над заголовком посередині рядка друкується слово «Додаток … » і 
велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно 
великими літерами, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" 
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РОЗДІЛ 4 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ / МАҐІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 
4.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 
Оформлення текстової частини має відповідати стандартним вимогам: 
 

• текст курсової / маґістерської роботи треба набрати на комп’ютері і 
видрукувати на стандартному папері А-4 з одного боку аркуша;  

• щільність тексту має бути однаковою; на одній сторінці розміщують до 
28-30 рядків; 

• текст роботи треба друкувати шрифтом Times New Roman текстового 
редактора Word, кегль 14, через інтервал 1,5, залишаючи поля: ліве – 30 
мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; 

• заголовки структурних частин курсової / маґістерської роботи (ЗМІСТ, 
ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ) друкують 14 жирним шрифтом великими 
літерами; 

• відстань між заголовком і текстом повинна становити 1 інтервал; 
• кожну структурну одиницю роботи починають з нової сторінки; 
• нумерацію сторінок проставляють вгорі справа сторінки, без крапки; 

першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що враховується при 
загальній нумерації сторінок, однак цифру на ньому не ставлять; 
нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць 
подають арабськими цифрами; 

• такі структурні частини роботи як ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не мають 
порядкового номера. 
 

 
4.2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ НА 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 
 

Оформлення бібліографічних посилань – обов’язкова складова наукового 
апарату курсової / маґістерської роботи. 

При написанні курсової/магістерської роботи обов’язково 
використовується науково-критична література. Ідеї, висновки, розробки інших 
науковців не можна наводити без посилань на наукові джерела. Це – одна із 
вимог академічної доброчесності, за порушення якої (плагіат) роботу не 
допускають до захисту. 

Найпростішим способом наведення посилань у тексті роботи є зазначення 
порядкового номера джерела у загальному списку використаної літератури і 
номера сторінки, з якої береться цитата, які розділяються комою. Таке посилання 
вміщається у квадратні дужки, наприклад,  [25, с. 180] вказує, що думка, на яку  
посилається автор роботи, взята зі сторінки 180  джерела під № 23 у списку 
літератури. 
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Посилання можна оформляти і у інший спосіб, вказуючи у квадратних 
дужках прізвище автора, рік видання праці та сторінку (сторінки). При цьому між 
роком видання  і сторінкою ставиться двокрапка, наприклад, [Dressler 1968: 27].  
Такий  вид посилання вимагає відповідного оформлення списку літератури.   

В оглядах критичної літератури допускається посилання без зазначення 
сторінок. При цьому вказується лише номер у списку літератури або прізвище 
автора і рік видання праці, наприклад, [25] або  [Dressler 1968]. 

Назви усіх цитованих або згадуваних праць у курсовій / маґістерській роботі 
подають мовою оригіналу. 
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ДОДАТКИ 
  

 
Додаток 1. Зразок оформлення пояснювальної записки та завдання на магістерську 

роботу 
 
 

 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

КАФЕДРА КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи 

___________________________________________ 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

на тему____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Виконав(ла): студент(ка) ___курсу, 
групи______ 
напряму підготовки (спеціальності)      
_________________________________ 
                       (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 
 
 
___________________________________________________________ 
                                 (прізвище та ініціали) 
Керівник _________________________ 
                                  (прізвище та ініціали) 
Рецензент_________________________ 
                                  (прізвище та ініціали) 

 
 
 
 

Львів – 20___ рік 
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 
 

Факультет_________________________________________________________ 
Кафедра___________________________________________________________ 
Освітньо-кваліфікаційний рівень  _____________________________________ 
Напрям підготовки__________________________________________________ 
                                                                              (шифр і назва)                                      
Спеціальність ______________________________________________________ 
                                                                             (шифр і назва)                            
                                                                            
                                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
                                                             Завідувач кафедри_____________________ 
                                                              __________________________________ 
                                                                                                  “____” _____________20___року 
 
 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА  КВАЛІФІКАЦІЙНУ  РОБОТУ  СТУДЕНТУ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

 

1.Тема роботи ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________        
__________________________________________________________________ 
керівник роботи ___________________________________________________, 

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

затверджені Вченою радою факультету від “___”_________20__року №_____ 
2. Строк подання студентом роботи ___________________________________ 
3. Вихідні дані до роботи ____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________4. Зміст 
розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 
розробити)___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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6. Консультанти розділів роботи 

Розділ Прізвище, ініціали та посада 
консультанта 

Підпис, дата 
завдання 

видав 
завдання 
прийняв 

    
    
    
    
    
    
    

 
7. Дата видачі завдання ______________________________________________ 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Назва етапів кваліфікаційної (дипломної) 
Роботи 

Строк  виконання 
етапів роботи Примітка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
                                                                          Студент          ______________  _________________ 

                                                                                                   ( підпис )                        (прізвище та ініціали) 
                                              Керівник роботи          _____________  __________________ 

                                                                                                    ( підпис )                       (прізвище та ініціали) 
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Додаток 2. Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи 
 

 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА  
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

КАФЕДРА КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВА   РОБОТА 
зі  старогрецької мови 

на тему:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи 
напряму підготовки_________________ 
спеціальності_______________________ 
 __________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
 
Керівник ___________________________ 

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

 
Національна шкала ________________     
Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS 
_____  
 

 
                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________ 
                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)  
                                                                                                      ________________  ___________________________ 
                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 
                                                                                                                                ________________  ___________________________ 
                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 
 
 
 

Львів – 20___ рік 
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Додаток 3. Зразок оформлення титульного аркуша маґістерської роботи 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
                                                                                       

  Кафедра класичної філології 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Магістерська робота 
Студента/студентки групи Інк-  _____ 

 
_____________________ 

 
 

Науковий керівник 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 

Львів – 20__ 
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Додаток 4. Зразок оформлення змісту курсової роботи 
 

 
Зміст 

 
 
ВСТУП …………………………………………………………………… 3 
  
 
РОЗДІЛ 1. НАЗВА ….…………………………………………………… 6 
 
 
РОЗДІЛ 2. НАЗВА ……………………………………………………… 14 
 
 
ВИСНОВКИ …………………………………………………………….. 29 
 
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………. 32 
 
 
ДОДАТКИ ……………………………………………………………….. 34 
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Додаток 5. Зразок оформлення змісту маґістерської роботи 
 

 
Зміст 

 
ВСТУП …………………………………………………………………….. 3 
  
РОЗДІЛ 1. НАЗВА..………………………………………………………... 9 
                1.1. Назва підрозділу …………………………………………… 9 
                1.2. Назва підрозділу ………………………………………….. 15 
                1.3. Назва підрозділу …………………………………………... 20 
 
РОЗДІЛ 2. НАЗВА ……………………………………………………….. 25 
                2.1. Назва підрозділу ………………………………………….. 25 
                2.2. Назва підрозділу ………………………………………….. 32 
                2.3. Назва підрозділу ………………………………………….. 42 
 
РОЗДІЛ 3. НАЗВА ……………………………………………………….. 47 
                3.1. Назва підрозділу ………………………………………….. 47 
                3.2. Назва підрозділу ………………………………………….. 55 
                3.3. Назва підрозділу ………………………………………….. 63 
 
 
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….. 77 
 
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………………. 81 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ………………………………………………………..88 
 
 
ДОДАТКИ …………………………………………………………………. 92 
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Додаток 6. Правила оформлення списку використаної літератури 
 

Монографії, підручники, посібники 
 
Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. 
Вихованець. – Київ : Наукова думка, 1988. –  256 с.  
 
Bather Ph. Horace's Epodes : Contexts, intertexts, and reception / Ph. Bather. –  
New-York : Oxford University Press, 2016. – 278 p.  
 
 

Складові 
• книги: 

 
Walde Ch. Illness and Its Metaphor in Artemidorus‘ Oneirocritica: A Negative List/ 
Christine Walde // Dreams, Healing, and Medicine in Greece. From Antiquity to the 
Present. –Farnham; Burlington:  Ashgate, 2013. –  Р. 129 – 157. 
 
Versnel H. Beyond Cursing: The Appeal to Justice in Judicial Pray / Henk Versnel  
// Magika Hiera.  Ancient Greek Magic and Religion. – New York: Oxford 
University press, 1991. – P.  60-106.  

 

• збірника: 
 
Бреник І. В. Виділення ядерної та периферійної зон в межах ЛСП 
прикметників / І. В. Бреник // Теоретичні і методологічні проблеми 
дослідження мови (Філологічні науки). – Вип.7. – Чернівці : Буковинська 
державна фінансова академія, 2011. –  С. 11–12.  
 
Лаcтовeць М. Ю. Вчeння про літeратурні жанри в анонімній латинcькомовній 
поeтиці «Cаmоenа іn Раrnаssо» / М. Ю. Лаcтовeць // Studіа lіnguіstіcа : [Зб. наук. 
праць]. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2014. – Вип. VІІІ. – C. 265–269.  
 

 

• журналу: 
 
Антонюк С. А. Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників 
мікрополя «термічності» (на матеріалі поетичних творів епохи принципату 
Августа) / С. А. Антонюк // Spheres of culture. – Vol. 1. – Lublin: Maria Curie-
Sklodovska University, 2012. –P. 145–152.  
 
Onetti S. The Technique of counterbalancing in Catullus / S. Onetti // Acta Classica. 
–  Vol. 19. – 1976. – P. 59 –74 
 
 
Автореферати дисертацій 
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Тимейчук Н. О. Прикметники смаку у творах Плавта, Горація та Петронія 
(лексико-семантичний аспект) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 «Класичні 
мови. Окремі індоєвропейські мови» / Н. О. Тимейчук. – Львів, 2007. – 20 с.  
 
Малиновська О. І. Синонімія старогрецьких прикметників зі значенням 
«нещасний» у трагедіях Есхіла, Софокла та Еврипіда : автореф. дис. … канд. 
філол. наук : 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови» / О. І. 
Малиновська. –. Львів, 2007. –  20 с.  
 
 
 

Інтернет-видання: 
 
Fruyt, M.  Le discours indirect en diachronie : l’évolution du réfléchi indirect en 
latin [Electronic resource]/ M. Fruyt // Revue de Linguistique Latine du Centre 
Alfred Ernout De Lingua Latina, Vol. 10/2, 2015. – Access mode:  
http://lettres.sorbonne universite.fr/IMG/pdf/DLL_10_M-Fruyt.pdf 
 
Мазуркевич Л. О. Поетичний дискурс в комунікації [Електронний ресурс] /  
Л. О. Мазуркевич. Режим доступу: 
http://www.confcontact.com/2009fil/7_mazurkev.php  
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