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1. Загальна інформація 

 

Назва освітнього компонента Курсова робота з дисципліни 

«Лінгвокраїнознавство країн англійської 

мови» 

Викладач  к. філол. н. Пасько Ганна Михайлівна 

e-mail викладача pasko7anna@gmail.com 

Формат дисципліни  Індивідуальна письмова навчально-

наукова робота студента з елементами 

дослідження 

Обсяг дисципліни  1 кредит ЄКТС, 30 годин 

Посилання на сайт  https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2016/p3079 

Консультації середа 10.00-11.00, п’ятниця 15.00-16.00   

 

2. Анотація до курсової роботи 
 

Курсова робота з дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн англійської 

мови» є різновидом індивідуального завдання, що охоплює матеріал 

більшості модулів навчальної дисципліни або навчальної дисципліни в 

цілому. Захист курсової роботи як окремого (четвертого) модуля навчальної 

дисципліни проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів 

кафедри перекладу та іноземних мов за участі керівника курсової роботи. 

Допуск до захисту здійснює керівник за результатом попередньої співбесіди 

зі студентом. Оцінювання курсової роботи здійснюється за затвердженими у 

визначеному порядку критеріями. Захищені курсові роботи обліковуються і 

зберігаються на кафедрі перекладу та іноземних мов протягом одного 

календарного року в установленому порядку. 

2. Мета та завдання курсової роботи 
 

Курсова робота виконується студентами у межах вивчення дисципліни 

Циклу професійної підготовки «Лінгвокраїнознавство країн англійської 

мови» з метою закріплення знань і фахових компетентностей, отриманих під 

час навчання, а також для формування у здобувачів вищої освіти вміння 

https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2016/p3079
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ефективно працювати з інформацією та виконувати наукову роботу з 

використання сучасних методів дослідження. 

 

4. Результати написання курсової роботи 

 

У результаті написання курсової роботи з дисципліни 

«Лінгвокраїнознавство країн англійської мови» студенти мають оволодіти 

такими фаховими компетентностями, як здатність аналізувати соціальні 

різновиди англійської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію, 

пристосовувати свою мовленнєву поведінку до соціально-культурних 

особливостей країни, з представниками якої ведеться діалог. Також студенти 

мають продемонструвати наступні програмні результати навчання: ефективно 

працювати з інформацією – добирати необхідну інформацію з різних джерел, 

зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; 

характеризувати соціальні різновиди англійської мови, описувати 

соціолінгвальну ситуацію. 

 

5. Основні вимоги до написання курсової роботи 

 

Характеристика освітнього компонента 

Семестр  Спеціальність, 

спеціалізація 

Курс (рік 

навчання) 

Тип освітнього 

компонента за 

навчальним планом 

VI 035 Філологія, 035.041 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська  

ІІІ обов’язковий компонент 

циклу професійної 

підготовки 
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Структура курсової роботи 

 

Курсова робота з дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн англійської 

мови» структурно організована таким чином: 

Титульний аркуш 

Зміст 

Вступ (містить інформацію про актуальність, мету, завдання, предмет, об’єкт 

та методи дослідження)  

Основна частина (може складатись з декількох розділів та підрозділів) 

Висновки 

Перелік посилань 

Додатки (за наявності) 

 

Правила оформлення курсової роботи 

 

Текст курсової роботи виконують шрифтом Times New Roman; інтервал 

1,5; розмір 14 пт з додержанням таких розмірів полів: ліве –30мм, верхнє і 

нижнє – 20 мм, праве – 15 мм. 

Помилки та графічні неточності, якщо їх не більше 5 на сторінці, 

допускається виправляти підчищенням або білою фарбою з розміщенням на 

тому ж місці або між рядками виправленого тексту.  

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних 

елементів курсової роботи і заголовки розділів слід розташовувати 

посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці. 

Перенесення слів у заголовках розділів не допускається. Структурні елементи 

курсової роботи  «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК 

ПОСИЛАНЬ» друкують великими літерами. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів курсової роботи слід 

починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої 
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великої, не підкреслюючи, без перенесення слів і без крапки в кінці. Якщо 

заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. 

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту курсової 

роботи і дорівнювати п’яти знакам. 

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути 

не менше, ніж один рядок. Відстань між рядками заголовка, а також між 

двома заголовками приймають такими, як у тексті. 

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту 

й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше, ніж 

два рядки тексту. 

Сторінки слід нумерувати в їх правому верхньому куті арабськими 

цифрами без крапки в кінці, додержуючись наскрізної нумерації упродовж 

всього тексту курсової роботи, включаючи додатки (за наявності). Нумерацію 

сторінок слід розпочинати зі ВСТУПУ. Ілюстрації та таблиці, які розміщені 

на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок курсової 

роботи. 

Етапи написання курсової роботи 

Етап Формат  Термін виконання 

Підготовчий етап. Вибір теми 

курсової роботи. Ознайомлення з 

вимогами до виконання курсової 

роботи. 

Консультації з 

керівником. 

Самостійна 

робота. 

 1 тиждень 

Виконавчий етап. 

Складання плану курсової 

роботи. Робота з 

першоджерелами і науковою 

літературою за темою роботи. 

Написання і редагування 

курсової роботи. 

Консультації з 

керівником. 

Самостійна 

робота. 

2 тижні 

Заключний етап. 

Редагування і оформлення 

курсової роботи. Подання 

курсової роботи на перевірку. 

Консультації з 

керівником. 

Самостійна 

робота. 

1 тиждень 
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Підготовка до захисту та 

захист курсової роботи. 

Консультації з 

керівником. 

Самостійна 

робота. 

1 тиждень 

 

6. Критерії оцінювання курсової роботи 

 

Оцінювання курсової роботи з дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн 

англійської мови» здійснюється за 12-бальною шкалою, яка є внутрішньою 

шкалою оцінювання НМетАУ, відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Національній металургійній академії України». 

 

12 Студент демонструє ґрунтовні, повні й міцні знання навчального 

матеріалу в обсязі, що відповідає змісту навчальної дисципліни; вміє 

реалізувати теоретичні положення дисципліни при виконанні 

курсової роботи, аналізувати інформацію на основі набутих з даної 

та суміжних дисциплін знань та умінь; може відстоювати власну 

позицію з питань, що розглядаються; курсова робота виконана 

самостійно і творчо, містить посилання на джерела інформації; зміст 

роботи відповідає вимогам; дотримано всі вимоги до оформлення 

курсової роботи. 

11 Студент демонструє систематичні та глибокі знання навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни; вміє застосовувати 

теоретичні положення дисципліни при виконанні курсової роботи, 

аналізувати інформацію на основі набутих з даної та суміжних 

дисциплін знань та умінь; може відстоювати власну позицію з 

питань, що розглядаються; курсова робота виконана самостійно і 

творчо, містить посилання на джерела інформації; зміст роботи 

відповідає вимогам; дотримано основні вимоги до оформлення 

курсової роботи. 

10 Студент демонструє глибокі і ґрунтовні знання матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни; вміє застосовувати теоретичні положення 

при виконанні курсової роботи, але допускає окремі неточності; 

може відстоювати власну позицію з питань, що розглядаються; 

курсова робота виконана самостійно і творчо, містить посилання на 

джерела інформації; зміст роботи відповідає вимогам; дотримано 

основні вимоги до оформлення курсової роботи. 

9 Студент ґрунтовно володіє матеріалом за змістом навчальної 

дисципліни і використовує її основні положення при виконанні 
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курсової роботи; вміє дати обґрунтовані відповіді щодо результатів 

написання курсової роботи; помилки у відповідях не є системними; 

курсова робота виконана творчо, містить посилання на джерела 

інформації; зміст роботи відповідає вимогам; дотримано основні 

вимоги до оформлення курсової роботи з деякими неточностями. 

8 Студент виявляє добрі знання навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, але допускає несуттєві помилки при 

використанні теоретичних положень під час виконання курсової 

роботи; вміє аналізувати, робити висновки; курсова робота містить 

посилання на джерела інформації; зміст роботи відповідає вимогам з 

деякими неточностями; дотримано основні вимоги до оформлення 

курсової роботи з деякими неточностями. 

7 Студент виявляє певні знання навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, правильно і логічно відтворює її зміст; 

демонструє достатні вміння під час виконання курсової роботи, 

самостійно визначає шляхи її виконання; оперує базовими теоріями і 

фактами взаємозв’язку між дисциплінами, вміє наводити приклади 

на підтвердження певних думок; курсова робота містить посилання 

на джерела інформації; зміст роботи відповідає вимогам з деякими 

неточностями; вимоги до оформлення курсової роботи дотримано не 

повністю. 

6 Студент демонструє знання основного теоретичного матеріалу 

навчальної дисципліни та орієнтується в її вмісті; може поверхнево 

аналізувати факти, робить певні висновки; курсова робота частково 

містить посилання на джерела інформації; зміст роботи не повністю 

відповідає вимогам; вимоги до оформлення курсової роботи 

дотримано частково. 

5 Студент має певні формалізовані знання навчального матеріалу; 

курсова робота частково містить посилання на джерела інформації; 

зміст роботи не повністю відповідає вимогам; вимоги до 

оформлення курсової роботи дотримано частково. 

4 Студент демонструє неповні знання навчального матеріалу; 

недостатньо орієнтується у змісті навчальної дисципліни; курсова 

робота містить суттєві помилки, частково містить посилання на 

джерела інформації; зміст роботи не повністю відповідає вимогам; 

вимоги до оформлення курсової роботи дотримано частково. 

3 Студент лише частково опанував навчальний матеріал дисципліни; 

слабо орієнтується в її змісті; курсова робота містить істотні 

помилки, не містить посилань на джерела інформації; зміст роботи 

не відповідає вимогам; вимоги до оформлення курсової роботи не 

дотримано. 
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2 Студент лише частково опанував навчальний матеріал дисципліни, 

не орієнтується в її змісті; курсова робота містить істотні помилки, 

не містить посилань на джерела інформації; зміст роботи не 

відповідає вимогам; вимоги до оформлення курсової роботи не 

дотримано. 

1 Студент не опанував навчальний матеріал дисципліни; курсова 

робота містить істотні помилки, не містить посилань на джерела 

інформації; зміст роботи не відповідає вимогам; вимоги до 

оформлення курсової роботи не дотримано. 

 

7. Політика академічної  доброчесності 

 

При виконання курсової роботи Студент має дотримуватись принципів 

і правил Кодексу академічної доброчесності, прийнятому у Національній 

металургійній академії України (https://nmetau.edu.ua/file/kodeks.pdf) та 

спрямованому на формування самостійної і відповідальної особистості, 

спроможної навчатися, викладати і займатися науковою діяльністю, 

дотримуючись етичних та правових норм.  

Згідно з положеннями Кодексу, дотримання академічної доброчесності 

здобувачами вищої освіти передбачає:  

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання;  

- посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, 

відомостей;  

- дотримання норм законодавства про авторське право. 

Неприйнятними у навчальній та науково-дослідницькій діяльності для 

студентів та працівників НМетАУ є:  

1) Плагіат – навмисне чи усвідомлене оприлюднення (опублікування), 

повністю або частково, чужого твору (тексту або ідей) під іменем особи, яка 

не є автором цього твору, без належного оформлення посилань. 

2) Шахрайство, а саме:  

https://nmetau.edu.ua/file/kodeks.pdf
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- фальсифікація або фабрикація інформації, наукових результатів та 

наступне використання їх в академічній роботі;  

- підробка підписів в офіційних документах (залікових книжках, актах, 

звітах, угодах тощо);  

- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, 

планшети тощо);  

- посилання на джерела, які не використовувалися в роботі; o списування 

(реплікація) при складанні будь-якого виду підсумкового або поточного 

контролю; o проходження процедур контролю знань підставними 

особами; o здавання або репрезентація різними особами робіт з однаковим 

змістом як результату навчальної чи наукової діяльності.  

3) Несанкціонована співпраця, а саме:  

- надання допомоги для здійснення акту академічної нечесності; 

- навмисна чи усвідомлена допомога або спроба допомоги іншому вчинити 

акт академічної нечесності;  

- придбання в інших осіб чи організацій з наступним поданням як власних 

результатів навчальної та наукової діяльності (звітів, рефератів, 

контрольних, розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт, 

есе, статей, монографій, навчальних посібників тощо).  

4) Пропонування чи отримання неправомірної винагороди при 

оцінюванні результатів успішності, виконання навчальних чи 

дослідницьких завдань. 

5) Використання родинних або службових зв’язків для отримання 

позитивної або вищої оцінки при складанні будь-якого виду підсумкового 

контролю або переваг у роботі. 

6) Внесення до списку авторів статей, монографій, підручників тощо 

осіб, які не брали участі в отриманні наукових результатів. 
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7) Інші види академічної нечесності. 

За порушення принципів академічної доброчесності (плагіат) здобувачі 

освіти притягуються до відповідальності:  

- повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, 

заліку тощо);  

- повторне проходження навчального курсу;  

- відрахування із навчального закладу. 
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