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Бакалаврська робота: основні вимоги до написання та 

оформлення [методичні рекомендації]. Укладачі: Гальчук О.В., 

Бітківська Г.В.  

 

Методичні рекомендації містять інформацію про бакалаврську 

роботу як особливий вид наукової діяльності студента, загальні вимоги до її 

написання й оформлення. Прописано алгоритм порядку захисту 

бакалаврського дослідження. Запропоновано зразки оформлення основних 

структурних елементів кваліфікаційної роботи. 

Рекомендовано здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 035 «Філологія» освітньо-професійних програм  

035.041.01 «Мова і література (англійська)» 

035.043.02 «Мова і література (німецька)». 

. 
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ВСТУП 
 

Бакалаврська робота – це самостійний науково-дослідницький проєкт, 

мета якого – підтвердити кваліфікацію здобувача чи здобувачки, їхню 

готовність до викладацької і дослідницької діяльності, належний фаховий 

рівень засвоєних теоретичних знань і навичок аналітичної роботи з 

науковими і навчально-методичними джерелами. 

Бакалаврська робота є наступним кроком після курсового проєкту в 

освоєнні певної наукової проблеми. За умови таких спільних рис, як логічна 

структура, методика написання, необхідність обґрунтованих і переконливих 

висновків, тема бакалаврської роботи, на відміну від курсової, є складнішою, 

а отже, її розкриття передбачає формулювання власної концепції 

дослідження, можливість застосування висновків у практичній діяльності. 

Вона відрізняється обсягом і видом звітності – процедурою публічного 

захисту.  

У цих методичних рекомендаціях міститься інформація щодо вимог до 

її написання й оформлення, прописано алгоритм порядку захисту 

бакалаврського дослідження та запропоновано зразки оформлення його 

основних структурних елементів. 
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ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ  

 

Робота над бакалаврським дослідженням розпочинається для 

здобувача/здобувачки з обрання теми дослідження. Перелік тем 

кваліфікаційних робіт із зазначенням керівників розробляється кафедрою та 

затверджується Вченою Радою Інституту філології. Затверджена тематика 

кваліфікаційних робіт оприлюднюється на сайті Інституту філології у квітні-

травні третього року навчання. Вибір теми здійснюється за особистою 

заявою здобувача на ім’я завідувача кафедри. Студенти можуть 

запропонувати власну тему дипломної роботи / проєкту, яка відповідає 

напряму підготовки фахівця, з обґрунтуванням доцільності її розробки. 

Запропонована тема обов’язково обговорюється на засіданні кафедри і, за 

умови позитивного рішення, затверджується як тема бакалаврської роботи / 

проєкту.  

Здобувачі вищої освіти ознайомлюються з вимогами до підготовки 

кваліфікаційних робіт під час обрання теми і призначення наукового 

керівника.  

Обов’язком наукового керівника є здійснення контролю за 

дотриманням календарного плану виконання бакалаврської роботи 

здобувачем. Коли відбуваються суттєві порушення, що можуть призвести до 

недотримання здобувачем встановлених термінів подання бакалаврської 

роботи до екзаменаційної комісії, науковий керівник невідкладно інформує 

завідувача кафедри для прийняття відповідного рішення, зокрема й рішення 

про недопущення здобувача до захисту. Науковий керівник здійснює 

контроль за дотриманням норм академічної доброчесності здобувачем 

відповідно до Положення про академічну доброчесність науково-

педагогічних, наукових, педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти 

Університету. 

Завершений та погоджений науковим керівником текст бакалаврської 

роботи підлягає обов’язковому проходженню процедури перевірки на плагіат 
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з подальшим отриманням відповідної довідки про відсутність / наявність 

академічного плагіату. Вносити будь-які зміни або виправлення до тексту 

кваліфікаційної роботи після отримання зазначеної довідки забороняється. 

Науковий керівник готує відгук на бакалаврську роботу із 

характеристикою діяльності здобувача під час виконання бакалаврської 

роботи та несе відповідальність за об’єктивність відгуку (див. Додаток 4).  

Обов’язком здобувача після обрання теми дослідження є обговорення 

з науковим керівником етапів роботи з їх подальшою фіксацією у «Плані 

наукової співпраці здобувача і наукового керівника» (див. Додаток 1). У 

«Плані наукової співпраці здобувача і наукового керівника» визначаються 

орієнтовні терміни виконання здобувачем доцільних видів діяльності та 

форми звітності. 
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ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ  

СКЛАДНИКІВ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Обов’язковими елементами бакалаврської роботи є: 

 титульний аркуш; 

 анотація 

 зміст; 

 вступ;  

 основна частина;  

 висновки;  

 список використаних джерел;  

 додатки (за необхідності); 

 

Титульний аркуш містить інформацію про заклад освіти, випускову 

кафедру, тему дослідження, прізвище здобувача й наукового керівника (див. 

Додаток 2). Напередодні захисту завідувач кафедри візує бакалаврську 

роботу, зазначаючи в такий спосіб відповідність її змісту і оформлення всім 

вимогам.  

 

Після титульного аркуша подається АНОТАЦІЯ (обсяг до 200 слів). 

Анотація містить інформацію про актуальність, новизну, мету і завдання 

бакалаврської роботи, об’єкт, предмет та методи наукового дослідження, 

основні результати. Завершується анотація 5-6 ключовими словами. 

 

У ЗМІСТІ подаються всі структурні елементи роботи – Вступ, основна 

частина як найменування розділів і підрозділів, Висновки, Список 

використаних джерел, Додатки (за наявності) – та початкові сторінки 

кожного з них. 
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 У ВСТУПІ потрібно висвітлити такі питання: 

1. Актуальність обраної теми (зв’язок із проблемними питаннями 

сучасного літературознавства, плановою науковою тематикою кафедри 

світової літератури, перспективними напрямами розвитку наукової 

дисципліни тощо). 

2. Стан наукового вивчення теми є одним із критеріїв визначення 

актуальності обраної наукової теми. Треба з’ясувати, що вже зроблено з цієї 

теми попередниками: здійснити стислий огляд усіх джерел, дотичних до неї. 

При цьому вказати, які завдання вирішили автори проаналізованих розвідок, і 

які необхідно розв’язати (або уточнити, заперечити тощо) в бакалаврській.   

3. Новизна полягає в тому, наскільки новими є питання, які 

порушуватимуться в бакалаврському дослідженні, наукові підходи, їхній 

зв’язок зі станом вирішення та перспективами розвитку наукової проблеми. 

Тут потрібно коротко і чітко сформулювати основні наукові положення, які 

виносяться на захист, із зазначенням відмінності одержаних результатів від 

відомих раніше.  

4. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом є певний процес або 

явище, що породжує проблемну ситуацію, наприклад, художній, 

публіцистичний чи літературно-критичний текст (тексти), у процесі 

дослідження якого (яких) здобувач аргументує і доводить наукове положення 

своєї бакалаврської роботи. Вибір об’єкта дослідження потрібно 

обґрунтувати. Предмет – це аспекти, які досліджуються в обраному об’єкті. 

Ці аспекти формулюються в темі бакалаврської роботи. 

5. Мета й завдання дослідження. Формулювання мети має корелювати 

з темою дослідження; визначення завдань демонструє розуміння логіки і 

етапів дослідження. Послідовне розв’язання завдань забезпечує досягнення 

поставленої мети. 

6. Методи і методологічне підґрунтя дослідження. Перераховуються 

використані методи дослідження та змістовно відзначається, що саме 

досліджувалось кожним методом; обґрунтовується вибір методів. 
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7. Практичне значення, що виявляється в можливості застосування 

отриманих результатів у конкретній практичній діяльності: у подальшій 

науковій, навчально-методичній роботі, педагогічній практиці. 

8. Структура бакалаврської роботи (назви розділів і коротка анотація, 

кількість використаних джерел) і кількість сторінок основного тексту (без 

списку використаних джерел і додатків). 

 

Основна частина структурується зазвичай у два або три розділи. Якщо 

робота має три розділи, то один із них – теоретико-методологічний. Якщо 

розділів тільки два, то теоретико-методологічним має бути один із 

параграфів першого розділу. Решта розділів (параграфів) присвячується 

розв’язанню завдань дослідження і містить два (за потреби – три) параграфи. 

Кожен із розділів починається з нової сторінки. Між параграфами одного 

розділу – три інтервали. 

Зміст основної частини має відповідати темі та меті дослідження; мати 

об’єктивний виклад, бути аргументованим, логічним, доказовим і 

послідовним. Назви розділів і параграфів мають корелювати із завданнями, 

визначеними у Вступі. Наприкінці кожного параграфа підбиваються 

підсумки, наприкінці розділу формулюються висновки зі стислим викладом 

наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу 

зафіксувати в загальних висновках інформацію, що висвітлює концептуальні 

положення дослідження.  

Висновки (загальні) повинні бути лаконічними й такими, що 

виражають суть досліджуваного питання; логічними та послідовними; 

розкривати зміст основних етапів і завдань дослідження; випливати з 

конкретних спостережень, фактів, теоретичних положень; підкріплені 

самостійними пошуками, знахідками, оригінальним підходом до вирішення 

поставлених мети й завдань; висловлені чітко і ясно. У Висновках необхідно 

наголосити на якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати 
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достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їхнього 

використання. 

 

Список використаних джерел – це оформлений згідно з вимогами 

список усіх (основних і додаткових)  

1) наукових праць, на які покликається здобувач/здобувачка або праці 

вчених, ідеї, основні положення, висновки яких згадані в роботі як 

методологічне підґрунтя чи об’єкти наукового дискусії автора бакалаврської 

студії;  

2) художніх текстів, на матеріал яких дослідник обґрунтовує концепцію 

свого дослідження (приклади оформлення див. Додаток 3).   
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

 

Бакалаврська робота готується державною мовою чи іноземною мовою 

обраної освітньо-професійної програми як спеціально підготовлена 

кваліфікаційна праця на правах рукопису у твердій палітурці (за потреби, 

може виготовлятися електронний екземпляр, який ідентичний рукопису у 

твердій палітурці). Студент самостійно обирає мову написання бакалаврської 

роботи – державну мову чи іноземну мову обраної освітньо-професійної 

програми. Обсяг бакалаврської роботи державною мовою становить 40–45 

сторінок, іноземною мовою обраної освітньо-професійної програми – 22–24 

сторінки друкованого тексту на А4. Зі стилів оформлення рекомендується 

дотримання АРА-стилю для оформлення або нормативи ДСТУ 8302:2015. 

Публічний захист роботи відбувається іноземною мовою обраної освітньо-

професійної програми.  

Текст роботи друкується через 1,5 міжрядкових інтервали (до 30 рядків 

на сторінці). Шрифт – Times New Roman 14. Поля: ліве – 20 мм, праве – 10 

мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Щільність тексту повинна бути 

однаковою. Покликання на художні (але не на критичні джерела!) тексти, які 

є об’єктами дослідження, оформлюються курсивом.  

Необхідно розрізняти тире ( – ) і дефіс (-) та різні типи лапок: 

цитування в лапках «», а якщо всередині цитати є інші лапки, то вони  такого 

типу “ ”. Наприклад: Як зазначив О. Лосєв, «діалектика міфу передбачає 

“втягування” додаткових конотацій» [51, 123]. 

Структурування: текст основної частини поділяють на розділи, 

підрозділи (параграфи), пункти (при необхідності). Кожну структурну 

частину бакалаврської роботи треба починати з нової сторінки. Заголовки 

структурних частин «АНОТАЦІЯ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 

друкують великими літерами по центру сторінки жирним шрифтом. У кінці 

заголовка крапка не ставиться. Заголовки підрозділів друкують маленькими 
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літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. 

Відстань між заголовком та текстом розділу (підрозділу) – не менше 2 

інтервалів. 

Нумерація розділів подається арабськими цифрами без знака № 

(наприклад: Розділ 1. Розділ 2). Відповідно підрозділи нумеруються за 

їхньою кількістю, де перша цифра номер розділу, друга – власне підрозділу 

(наприклад: 1.1.; 2.1.). У кінці номера підрозділу крапка, потім, у тому ж 

рядку, – назва підрозділу (наприклад: 1.2. Творчість Вільяма Блейка як об’єкт 

літературознавчих досліджень). 

Нумерація сторінок бакалаврської роботи розпочинається з Анотації 

(це сторінка 2), оскільки першою сторінкою є титульний лист, де номер не 

ставлять. Номер (цифра без крапки) ставиться у правому верхньому куті 

сторінки.  

Покликання на художні джерела (цитування), історико-літературні, 

критичні та будь-які праці, спостереження, узагальнення з яких наводяться в 

бакалаврській, є обов’язковими. Як і покликання на праці, ідеї та висновки 

яких лягли в основу дослідницької концепції автора бакалаврської.  

Якщо є кілька видань певного джерела, слід покликатись на останнє з 

них. На більш ранні видання можна орієнтуватися лише тоді, коли в них 

наявний матеріал, не включений до останнього видання, або у випадку 

огляду видань, присвячених тематиці дослідження чи дотичних до неї, щоб 

визначити стан наукового вивчення проблеми.  

У списку використаних джерел вихідні відомості про джерело, на яке 

робиться покликання, фіксуються мовою оригіналу, а цитати в тексті роботи 

подаються мовою, яку здобувач обрав для написання бакалаврської роботи. 

Якщо бакалаврська робота виконана державною мовою, то при першій 

згадці в тексті бакалаврської роботи художнього твору чи творів зарубіжних 

авторів, які є об’єктами дослідження, слід подати (в дужках) назву мовою 

оригіналу. Щодо перекладу художнього тексту, то в разі відсутності 

професійного перекладу українською мовою, у роботі має бути зазначено, що 
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цитований варіант – переклад автора бакалаврської. Тоді варто після цитати-

перекладу подати в дужках відповідний фрагмент із тексту-оригіналу.  

Усі цитати з художніх текстів у бакалаврській роботі подаються 

курсивом. Покликання в тексті на будь-які джерела подаються за АРА-

стилем у круглих дужках, у яких зазначається автор цитованого джерела, рік 

публікації і сторінка цитати (наприклад: (Wolf, 1983, р. 16)), або у квадратних 

дужках за ДСТУ 8302:2015, де перша цифра – порядковий номер у списку 

використаних джерел, друга – сторінка (наприклад: [23, 144]). 

Список використаних джерел 

Джерела розміщуються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів 

або заголовків (наприклад, у колективних монографіях тощо).  

Необхідно уніфікувати запис джерел (прізвище автора (ів) і один 

ініціал) та «паспортизацію» кожного джерела згідно з правилами 

оформлення списку і в залежності від типу праці (див. Додаток 3). Спочатку 

подаються праці кирилицею, у кінці списку – оригінальні джерела 

зарубіжних авторів, надрукованих латиницею. Якщо ілюстративних джерел 

багато (більше 5), за бажанням вони можуть бути упорядковані в окремий 

«Список використаних художніх джерел». Для оформлення джерел 

рекомендується дотримання АРА-стилю або нормативів ДСТУ 8302:2015. 

Належний науковий рівень роботи засвідчує список використаних 

джерел, у якому не менше 40 позицій. Обов’язково у списку використаних 

джерел мають бути наукові праці мовою обраної освітньо-професійної 

програми (не менше 10 позицій). 
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ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Обов’язковий етап підготовки до публічного захисту бакалаврської 

роботи – попередній захист на випусковій кафедрі. Під час попереднього 

захисту здобувач доповідає в довільній формі (10–15 хвилин) про хід 

виконання дослідження, основні рішення, отримані результати та ступінь 

виконання завдань. Потім відповідає на запитання членів кафедри.  

Після обговорення на засіданні кафедри і рекомендації до захисту 

здобувач вносить необхідні правки у текст роботи, форматує його і подає 

остаточний варіант бакалаврської роботи на перевірку ступеня 

оригінальності. До захисту може бути допущена тільки та бакалаврська 

робота, оригінальність тексту якої не менше 75%. 

На захист бакалаврська робота подається у вигляді рукопису у 

твердому переплетенні (2 екземпляри).  

Під час захисту здобувач демонструє, що виконана робота становить 

науковий інтерес і може мати практичне застосування. Із цією метою студент 

зобов’язаний озвучити основні положення роботи (виступ до 7 хвилин), 

проілюструвавши свій виступ презентацією (6-7 слайдів) мовою обраної 

освітньо-професійної програми. 

У виступі (презентації) потрібно відобразити актуальність, мету і 

завдання дослідження, його наукову новизну, структуру, концептуальність, 

методологію і методику аналізу, результати наукової роботи. 

Під час захисту здобувач має бути готовий дати відповіді на запитання 

членів комісії, висловлені зауваження у відгуку наукового керівника і автора 

рецензії.   

Оцінювання результатів публічного захисту бакалаврської роботи 

здійснюється за стобальною шкалою та відповідною рейтинговою оцінкою. 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
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Критерії для підсумкової атестації 

 

Кваліфікаційна робота, допущена до захисту, подається здобувачем на 

випускову кафедру не менш, ніж за 10 днів до захисту. Під час захисту 

заповнюється індивідуальний протокол, у якому фіксуються бали за 

формально-змістові ознаки кваліфікаційної роботи і фахові компетенції 

здобувача.  

Відповідність балів та критеріїв 

 

Бали 

(max)  

Критерії Отримані 

бали 

Примітка 

Зміст кваліфікаційної роботи 

1-10 Методологія дослідження    

1-30 Основна частина: структура, доцільність розділів, 

повнота і стиль викладу 

  

1-10 Результати й висновки    

1-5 Бібліографія: достатня кількість актуальних джерел,  

правильність оформлення  

  

1-5 Структура й технічне оформлення роботи (зміст, 

формати, оформлення покликань, бібліографії, діаграм, 

додатків) 

  

1-5 Підготований до захисту усний та технічний супровід 

(промова, слайди, роздаткові матеріали) 

  

1-5 Відповіді на питання членів ЕК за змістом виконаної 

роботи (уточнення, деталізація, роз’яснення) 

  

1-5 Апробації роботи (виступи на конференціях, наукові 

публікації) 

  

1-5 Відповіді на питання (зауваження) рецензентів   

Фахові компетентності  

1-5 Здатність використовувати в професійній діяльності 

системні знання про основні періоди розвитку 

літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, 

еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних 

представників та художні явища, а також знання про 

тенденції розвитку світового літературного процесу та 

української літератури 

  

1-5 Усвідомлення засад і технологій створення текстів 

різних жанрів і стилів державною та іноземною мовами.  

  

1-5 Здатність здійснювати літературознавчий, лінгвістичний 

та спеціальний філологічний (перекладацький) аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. 

  

1-5 Усвідомлення структури філологічної науки та її 

теоретичних основ. 

  

http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
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Шкала результатів підсумкової атестації 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – високий рівень знань (виконання), з 

можливими незначними недоліками (помилками); 

В 89-82 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(виконання), без суттєвих (грубих) помилок; 

С 81-75 

балів 

Добре – у цілому гарний рівень знань (змістовна 

робота), з незначною кількістю помилок; 

D 74-69 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (виконання), зі 

значними недоліками (помилками); 

Е 68-60 

балів 

Достатньо – мінімальний можливий допустимий рівень 

знань (виконання); 

F 59-1 

балів 

Незадовільно.  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1  

ПЛАН НАУКОВОЇ СПІВПРАЦІ ЗДОБУВАЧА 

_____________________(ПІБ) І НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

 

№  Зміст роботи 

 

Приблизний термін 

виконання 

Форма 

 звітності 

1. Обрання теми бакалаврської роботи 

здобувачем 

До 1 жовтня 

поточного 

навчального року 

(далі – п.н.р.) 

Укладання плану 

наукової співпраці 

здобувача і 

наукового 

керівника 

2. Вивчення першоджерел (художніх 

творів). Пошук і конспектування 

наукової літератури з обраної теми. 

Складання детального плану-проспекту 

До 1 листопада 

п. н. р. 

 

3. Визначення мети і завдань 

бакалаврської роботи, написання 

теоретичної частини бакалаврської 

роботи (Розділ 1). 

До 20 грудня п. н. р. Подання рукопису 

на перевірку 

науковому 

керівникові 

4. Написання другого розділу 

бакалаврської роботи (Розділ 2) 

До 1 лютого п. н. р. Подання рукопису 

на перевірку 

науковому 

керівникові 

5. Слухання щодо етапів виконання 

бакалаврської роботи на засідання 

кафедри 

Лютий п. н. р. Виступ на засіданні 

кафедри 

6. Формулювання і написання висновків  Подання рукопису 

на перевірку 

науковому 

керівникові 

7. Участь у науковій конференції в 

Університеті  

Травень п. н. р.  Виступ і тези 

8.  Остаточне оформлення рукопису 

бакалаврської роботи 

Травень п. н. р. Подання рукопису 

на перевірку 

науковому 

керівникові 

9 Подача остаточного варіанту 

бакалаврської роботи науковому 

керівнику для підсумкового 

оцінювання 

за 30 днів до захисту Відгук наукового 

керівника 

 (Додаток 4) 

10. Проходження процедури перевірки 

бакалаврської роботи на відсоток 

оригінальності (антиплагіат) 

за 30 днів до захисту Довідка про 

відсоток 

оригінальності 

роботи 
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11. Подання тексту бакалаврської роботи 

на рецензію рецензенту. 

за 30 днів до захисту  

12. Переплетення бакалаврської роботи в 

жорстку палітурку і подавання на 

випускову кафедру (2 примірники). 

не пізніше, ніж за   

10 днів до захисту 

Друкований 

екземпляр роботи у 

твердій палітурці 

13. Представлення незалежної рецензії з 

особистим підписом рецензента та 

печаткою установи 

не пізніше, ніж за   

3 дні до захисту 

Рецензія  

(Додаток 5) 

14. Публічний захист роботи 
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Додаток 2 

ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ 

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е М А 

 

Бакалаврська робота 

 

 

 

«Допущено до захисту»  

Завідувач кафедри світової   

літератури 

доктор філологічних наук,  

доцент 

__________Бітківська Г.В.  

Протокол засідання кафедри 

№ _ від  «__» _______ 2022 р. 

 

студентки ___________(група) 

Коваленко Тетяни Миколаївни 

спеціальність 035 Філологія 

Науковий керівник: 

доктор філологічних наук,  

доцент кафедри 

світової літератури  

________________________ 

Петренко Іван Васильович 

 

Київ – 2022 
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Додаток 3 

 

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Тип 

публікації  

Приклад оформлення 

 

Монографія 

(один, два або 

три автора) 

Крістева Ю. Полілог. Київ : Юніверс, 2004. 480 с. 

Тахо-Годи А. Греческая мифология. Москва: Искусство, 

1989. 304 с. 

Багатотомні 

видання 

Історія української літератури ХХ століття : У 2-х кн. За 

ред. В. Дончика. Київ : Либідь, 1994. Т. 2. 782 с. 

Збірки 

наукових праць 

Питання літературознавства: Зб. наук. праць.  Чернівці, 

2002. Вип.14. 94 с. 

Складові 

частини книги, 

Овруцька І. Естетика Андре Моруа. Моруа А. Мистецтво і 

життя: Збірник. Київ : Мистецтво, 1990. С. 24–33. 

журналу Лозинський І. Твори Міцкевича на Україні. Всесвіт. 2007. 

№ 12.  С. 207– 214. 

Тези доповідей Вальнюк Б. Час і простір у трилогії Б.Лепкого «Мазепа». 

Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конференції «Поетика 

художнього тексту». Київ – Херсон, 1996. С. 141 – 143. 

Автореферати 

дисертацій 

Самойлов О.В. Автор та герой як суб’єкти поетичного 

буття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06. КНУ імені 

Тараса Шевченка. Київ, 2010. 16 с. 

Інтернет-

джерело 

Шапинская Е. «Танец смерти» во времени и пространстве 

(«Тотентанц» Бернта Нотке и Томаса Адеса). Ярославский 

педагогический вестник. №2. С. 203–208. URL : 

http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf 

(дата звернення 17.04.2021) 

Джерело 

латиницею 

Biblia a Literatura. Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa 

naukowego Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. 1986. 520 s. 

 

http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_2/38.pdf
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Додаток 4 

ВІДГУК  

наукового керівника 

на бакалаврську роботу 

студента _____________ групи ____________ 

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я та по-батькові) 

Тема:____________________________________________________ 

 

Робота є відповідною щодо: 

 актуальності 

 новизни  

 зв'язку з майбутньою професією 

Зміст роботи відповідає зазначеній темі: 

 повністю 

 частково 

 досить приблизно 

Робота на всіх етапах виконувалася: 

 згідно з планом 

 з частковим запізненням 

 з великим запізненням 

Зауваження та рекомендації керівника:                   

 повністю враховувалися 

 частково враховувалися 

 не враховувалися 

Робота має: 

 стандартну структуру 

 відхилення від загальноприйнятих 

стандартів 

Опрацювання теоретичних джерел є: 

 ґрунтовним і творчим 

 неповним  

 недостатнім  

Стосовно викладення матеріалу робота 

є: 

 самостійною 

 частково запозиченою 

 реферативною 

Головна частина (розділи роботи): 

 логічно структурована 

 має не зовсім чітку і логічну 

структуру 

 є еклектичною 

Робота написана: 

 літературною мовою з 

дотриманням усіх вимог до  наукового 

тексту 

 літературною мовою і містить 

незначну кількість огріхів 

 з недотриманням норм 

літературної мови і має значну кількість 

орфографічних та пунктуаційних помилок 

Висновки співвідносні з поставленою 

метою і завданнями: 

 повністю 

 частково 

 віддалено  

Щодо практичної цінності для вищої 

школи робота: 

 має безперечну практичну цінність  

 в основних положеннях є 

практично ціннісною  

 не має практичної цінності 

 

 

Зауваження та висновок наукового керівника: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Роботу  

 рекомендовано до захисту 

 не рекомендовано до захисту 

Науковий керівник: __________________________                                                __________ 

                                                                                                       (підпис) 

«__» ___________ 201_ р.  
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Додаток 5 

РЕЦЕНЗІЯ 

на бакалаврську роботу 

студент-а (-ки)_ групи ____________ 

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я та по-батькові) 

Тема:____________________________________________________ 

 

Зміст роботи відповідає зазначеній темі: 

 повністю 

 частково 
 не відповідає 

Тему розкрито:                   

 повністю 

 частково 

 не розкрито 

Робота має: 

 стандартну структуру 

 відхилення від загальноприйнятих 

стандартів 

У роботі опрацьовано: 

 усі наявні концептуальні 

дослідження з теми 

 найбільш концептуальні 

дослідження з теми 

 невелику кількість джерел  

Стосовно прийнятої гіпотези та 

остаточних висновків робота є: 

 самостійною 

 частково запозиченою 

 цілком запозиченою 

Головна частина (розділи роботи): 

 цілком вирішує  

коло поставлених завдань 

 частково вирішує 

коло поставлених завдань 

 не вирішує  

кола поставлених завдань 

Робота написана: 

 літературною мовою і не містить 

орфографічних та пунктуаційних помилок 

 літературною мовою і містить 

незначну кількість орфографічних та 

пунктуаційних помилок 

 з недотриманням норм 

літературної мови і має значну кількість 

орфографічних та пунктуаційних помилок 

Виклад матеріалу відповідає нормам 

наукового стилю мовлення: 

 повністю 

 частково 

 не відповідає 

Оформлення списку використаних 

джерел відповідає вимогам: 

 повністю 

 частково 

 не відповідає 

 

Висновок рецензента:  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Роботу  
 рекомендовано до захисту з оцінкою (за національною шкалою)            __________ 

 не рекомендовано до захисту 

 

Рецензент:  

___________ 

 

«09» _____________ 2021 р.  
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