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Вступ./Introductions. Написання курсової чи курсових робіт – неодмінна 

складова фахової підготовки з будь-якої спеціальності, спрямована на 

поглиблення і систематизацію знань студентів, набуття певних умінь, навичок, 

компетентностей. Реформи в освіті торкнулися більшості навчальних завдань і 

форм роботи зі студентами. Оновлюється зміст і методики проведення лекцій, 

семінарських занять. Зазнали змін вимоги щодо виконання кваліфікаційних 

робіт, у них почала домінувати практична складова: «Кваліфікаційна робота 

являє собою виготовлений інформаційний продукт…» [3]. Про це йдеться в 

Стандарті вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 

«Журналістика» 2019 року.  

Що ж стосується курсових, то тут, по-перше, не напрацьовані якісь 

універсальні підходи й кожен ЗВО формує свої методичні рекомендації; по-

друге, вимоги щодо змісту й форми цього типу навчальних завдань 

модернізуються поволі. Відтак відчуваємо потребу привернути увагу 

викладачів журналістики до цієї проблеми.  

Ціль роботи./Aim. Узагальнення усталених підходів до виконання 

курсових проєктів із спеціальності 061 «Журналістика» і представлення одного 

з можливих оновлених методичних концептів, що стосуються цього типу робіт.  

Матеріали та методи./Materials and methods. Під час дослідження 

здійснювався пошук, узагальнення і систематизація відомостей про методики 

виконання курсових робіт за спеціальністю 061 «Журналістика» у різних ЗВО 
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України. Нині ми зосередилися на джерелах, розміщених у відьному доступі, 

зокрема розпорядженнях, положеннях і методичних рекомендаціях, 

представлених на сайтах і в репозитаріях університетів. Надалі, на наш погляд, 

доцільним було б проведення опитування викладачів і організація дискусійних 

платформ для обговорення цієї теми. За допомогою методу спостереження 

з‘ясовані й оцінені позитивні й негативні моменти, пов‘язані з написанням і 

оцінюванням курсових робіт. Також у статті описані методичні рекомендації, 

які мають впроваджуватися в НПУ імені М. П. Драгоманова. Це один із 

можливих прикладів оновлення змісту й форми курсових. 

Результати та обговорення./Results and discussion.  

Узагальнення досвіду. Сьогодні є три найпоширеніші підходи до 

розуміння сутності курсових. Перший із них пов‘язаний із позиціонуванням 

цього типу роботи як суто наукового дослідження, яке за своїми змістом, 

структурою і оформленням нагадує дисертаційне. На побутовому рівні в межах 

цієї традиції магістерська робота сприймається як мінідисертація, 

бакалаврська – як мінімагістерська, курсова, відповідно, як мінібакалаврська. 

ДСТУ 3008:2015 [1] в цьому випадку стає основним джерелом методичних 

рекомендацій щодо оформлення такого завдання. Цей концепт був і 

залишається найпоширенішим, що підтверджують посібники як минулих років, 

так і сучасні [5]. 

Другий підхід став перехідним і був зумовлений посиленням вимог щодо 

практичної підготовки студентів. Курсові отримували назву науково-

практичних чи практичних науково-дослідницьких робіт і були націлені на 

створення конкретного професійного продукту, наприклад, книги, брошури, 

газети, буклету. Класична структура роботи зберігалася, тобто вона все ще 

нагадувала «мікродисертацію», але обов‘язковими стали додатки, які почали 

відігравати провідну роль і містили результати фахових досягнень студента [4, 

3]. Курсова робота тут, як і в першомувипадку, ще «прив‘язана» до певної 

дисципліни. 
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Третій підхід демонструє, зокрема, Інститут журналістики КНУ імені 

Тараса Шевченка. Як курсова робота оцінюється бакалаврський мінімум 

практичних робіт, який супроводжується пояснювальною запискою або звітом. 

Тут певні принципові відмінності є. По-перше, змістилися акценти: практична 

робота студента почала виконувати основну роль. По-друге, бакалаврський 

мінімум корелюється не з однією дисципліною, а з комплексною фаховою 

підготовкою за певним напрямом – журналістикою, медіапродюсуванням і 

видавничою справою, рекламою та зв‘язками з громадськістю. Продумується 

система практичних завдань (як-то написання різних журналістських 

матеріалів / створення і редагування різних видань тощо), які студенти 

виконують поступово протягом другого, третього і четвертого курсів [2].  

Проблемні аспекти написання і оцінювання курсових. Перша проблема, 

яка постає неодмінно, пов‘язана з вибором суто наукової чи практичної 

спрямованості завдань. Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах України, на яке всі посилаються в методичних 

рекомендаціях, насправді дуже загально окреслює цей вектор: «Курсові 

проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і 

узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування 

до комплексного вирішення конкретного фахового завдання» [6].  

Попередня практика ЗВО міцно закріпила усвідомлення курсових як суто 

наукового дослідження. Нині ж усі ми рухаємося до посилення практичної 

складової навчання і можемо пропонувати студентам виготовлення 

інформаційних продуктів, як і в бакалаврських, наприклад. Однак не слід 

забувати: надзвичайно важливо розвивати й аналітичні, дослідницькі здібності 

молодих людей, стимулювати їх до участі в наукових конференціях, конкурсах 

наукових робіт. Крім того, без медіааналітичних ресурсів і окремих розвідок 

уявити сучасну журналістику складно, відтак володіти методиками наукового 

осягнення професійних проблем сучасному журналістові чи видавцеві вкрай 

потрібно. Єдиний вихід, на наш погляд, гармонійно поєднувати науковий і 
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виробничий, практично зорієнтований підходи до формування завдань у межах 

курсового проєкту. 

Друга проблема методична. Зазвичай ми пропонуємо студентам типове, 

не диференційоване для різних курсів завдання. Воно складне за змістом і 

комплексне за характером формування навичок різного типу. З року в рік 

студенти мають писати курсову роботу в її «класичному» варіанті, який апріорі 

передбачає уміння знаходити проблему і аналізувати її, працювати з 

джерелами, коректно описувати джерельну базу, адекватно описувати об‘єкт 

дослідження, робити і формулювати висновки тощо. У такий спосіб завищуючи 

вимоги від початку, ми призвичаюємо молодих людей до несамостійного і 

кон‘юнктурного підходу при виконанні наукового дослідження. Природно, 

краще формувати певні вміння, навички, розуміння методів і методик 

поступово, крок за кроком. Зокрема, створювати можливості щороку 

випробовувати 2-3 наукові методи, освоювати різні жанри наукового 

дослідження (тези, стаття, огляд, звіт, рецензія, кваліфікаційна робота тощо), 

переходити від менших обсягів до більших. Все це, на наш погляд, сприятиме 

тому, що студенти з більшою цікавістю, самостійно, з чітким дотриманням 

норм академічної доброчесності зможуть виконати завдання, а викладач матиме 

змогу прискіпливо його перевірити. 

Крім того, якщо щороку ми пропонуємо студентам однакове за формою 

виконання завдання (відрізняються тільки теми), сприйняття автоматизується, 

зникають стимули до виконання й цікавість. Тому, безперечно, комплекси 

завдань краще варіювати. 

Третя проблема полягає в «прив‘язці» курсових у навчальному плані до 

певної дисципліни. Частково це зумовлено вимогами вже цитованого 

Положення: «Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати 

завданням навчальної дисципліни і тісно пов‘язуватися з практичними 

потребами конкретного фаху» [6]. Однак такий підхід занадто кон‘юнктурний: 

не завжди є якась серйозна аргументація, чому одним дисциплінам щастить 

більше за інші й саме з них студенти можуть поглиблювати свої знання.  
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На наш погляд, якщо й прикріпляти курсові до певних дисциплін (а саме 

цього вимагають чинні форми навчальних планів), то тільки до 

фундаментальних, базових дисциплін, які формують цілий комплекс різних 

фахових компетентностей. Ширший діапазон тем, є можливість 

відпрацьовувати ті навички, які безпосередньо дотичні до професійних 

інтересів студента. 

Четверта проблема – вибір теми. Як і щодо інших питань, Положення 

доволі демократично залишає вирішення цього питання за ЗВО: «Порядок 

затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається 

вищим навчальним закладом» [6]. І виші дедалі частіше пропонують студентам 

або обирати тему із запропонованих, або визначати і формулювати її 

самостійно. Останній варіант, на наш погляд, знову-таки стимулює цікавість 

(студент намагається глибоко розібратися не в тій темі, яку йому «нав‘язали», а 

в тій, яка його справді цікавить), а крім того, ще й відповідальність, 

незалежність мислення, тобто цілий комплекс soft skills, які ми всі прагнемо 

розвивати. 

Сутність одного з можливих методичних концептів написання курсових: 

на різних курсах розвиваємо різні наукові і фахові компетентності, базуючись 

на принципах поступовості і наступності в опануванні навчальним матеріалом.  

Подаємо орієнтовний список завдань. Наводимо їх лише як один із 

можливих прикладів для унаочнення запропонованого методичного концепту. 

На другому курсі студенти пишуть наукову статтю обсягом 5-6 сторінок, 

яка має містити опис і порівняльний аналіз певних елементів об‘єкту 

дослідження. Після цього студенти однієї групи колективно укладають і 

створюють оригінал-макет збірника наукових статей, попередньо розподіливши 

при цьому ролі укладачів, верстальників, літературних редакторів тощо. По-

перше, ми розвиваємо навички наукової, дослідницької діяльності: студенти 

опановують два методи – опис і порівняльний аналіз (саме вони вкрай важливі 

для початківців; перш, ніж вчитись аналізувати проблему, потрібно навчитися 

спостерігати, помічати, описувати і порівнювати складові об‘єкту 
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дослідження); один жанр – наукову статтю; фахову термінологію; методику 

здійснення наукового дослідження. По-друге, укладаючи і оформлюючи 

збірник, студенти здобувають велику кількість фахових знань і навичок: від 

усвідомлення важливості правильного подання авторських оригіналів до всіх 

операцій редакторського опрацювання і роботи в колективі.  

На третьому курсі студенти виконують курсову роботу класичного типу 

обсягом 15 сторінок і створюють анотований бібліографічний покажчик на 

тему, пов‘язану з проведеним дослідженням. Науково-дослідницькі компетенції 

розвиваємо, знайомлячись із структурою дослідження дисертаційного типу, 

формуючи навички пошуку джерел, їх анотування, систематизації, грамотного 

опису, створення огляду в першому розділі та здійснення самостійного аналізу 

наукової проблеми в другому. На фаховому рівні відпрацьовуємо вміння 

укладати і редагувати доволі складне за характером опрацювання інформаційне 

видання. За потреби тип видання можна змінювати і пропонувати студентам 

виготовити термінологічний словник, довідник.  

На четвертому курсі студентам пропонуємо провести опитування на 

актуальну фахову тему і оприлюднити результати у вигляді звіту. Тобто 

опановуємо ще один жанр (науковий звіт) і ще один метод (опитування), які 

однаково будуть корисними як у наукових студіях майбутнього фахівця, так і в 

його діяльності при виконанні повсякденних завдань. 

 

Висновки./Conclusions. Оновлення методичних рекомендацій щодо 

виконання курсових робіт на часі. Основою для очікуваної модернізації може 

бути низка принципів, зокрема: 1) поєднання наукового і практичного векторів 

підготовки з пріоритетом науково-дослідницького; 2) наступність і поступове 

ускладнення завдань на рівні використовуваних методів виконання і форм 

презентації, що вкрай потрібно для підвищення ефективності навчання і рівня 

опанування тими чи іншими навичками, усунення проблеми автоматизації 

сприйняття, втрати цікавості до виконання тих чи інших завдань; 

3) «прив‘язування» курсових у навчальному плані до дисциплін, які формують 
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цілий комплекс різних фахових компетентностей; 4) надання студентам 

можливості визначати тему самостійно. 
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