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І. Основні вимоги до написання і захисту курсової роботи для студентів ІV курсу 

спеціальності 053 «Психологія» 

Виконання курсових робіт передбачено «Положенням про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах». Курсова робота є початковим науковим доробком 

студента, зміст якої має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки 

обраної теми з психології. Вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку 

психологічної науки, а її тема – бути актуальною для сучасної теоретичної та практичної 

психології. Основне завдання автора курсової роботи – продемонструвати рівень своєї 

теоретичної обізнаності, вміння самостійно працювати з науковою літературою, вести 

науковий пошук щодо вирішення конкретних наукових завдань психології. Робота 

закріплює отриману інформацію у вигляді текстового та ілюстративного матеріалу, в яких 

студент впорядковує на свій розсуд наукові психологічні факти і доказує наукову цінність 

або практичну значущість тих чи інших психологічних положень. 

Курсова робота – це самостійне дослідження з актуальних проблем, один із складових 

елементів підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ і виконується для закріплення, 

поглиблення знань, одержаних студентами, які здобувають вищу освіту зі спеціальності 

«Психологія», та застосування цих знань до комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання. 

1. Тематика курсових робіт та її затвердження 

1.1. Виконання курсових робіт з психології передбачено навчальним планом 

дисципліни. Студенти спеціальності «Психологія» у процесі навчання у ВНЗ виконують 

курсові роботи на ІІ, ІІІ і ІV курсі, мета яких – закріпити елементи науково-дослідної 

роботи студента, отримати додаткову інформацію з дисципліни на стадії первинного 

наукового пошуку і показати на випуску свою готовність вирішувати теоретичні та 

практичні завдання зі своєї спеціальності. 

Тема курсової роботи повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно 

пов'язуватися з практичними потребами психології. Відповідно тема повинна бути, по 

можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності. У назві не бажано 

використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати 

назв,   що   починаються   зі   слів    «Дослідження   питання...»,   «Сучасні   дослідження», 

«Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...», «До 



питання...» і т. ін., в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми. Тема курсової 

роботи повинна бути сформульована не занадто широко (наприклад, «Соціально- 

психологічні особливості самоактуалізації студентської молоді», «Особливості мотивації 

учіння  підлітків  з  девіантною  поведінкою»)  і  не  занадто  вузько  (наприклад,  «Зв’язок 

самосвідомості та психологічних механізмів захитсу особистості, «Сенсожиттєві 

орієнтації студентів» тощо). Вона повинна піддаватись теоретичному чи емпіричному 

аналізу і бути цікавою для дослідження. 

1.2. Тематика курсових робіт щорічно розробляється фаховими спеціалістами 

психологічних кафедр, затверджується на їх засіданнях і оголошується студентам у 

перший тиждень навчального семестру. 

1.3. Вибір теми курсової роботи студенти здійснюють самостійно, протягом першого 

місяця навчання у відповідному семестрі, що оформляється відповідно заявою 

встановленого зразка ( див. Додаток А). 

У результаті виконання курсової роботи на ІV курсі студенти повинні: 

знати: 

 основні засади методології психологічної науки; 

 етапи виконання наукового дослідження; 

 принципи роботи з науковими джерелами; 

 норми академічної доброчесності; 

вміти: 

 вільно володіти категоріальним апаратом психології; 

 систематизувати, аналізувати, узагальнювати науковий досвід вітчизняних та 

зарубіжних вчених; 

 формулювати наукову проблему дослідження, її предмет, об’єкт; 

 аналізувати та порівнювати різні підходи щодо розв’язання наукової проблеми; 

 формулювати мету і завдання дослідження та розгортати його відповідно до цих 

формулювань; 

 застосовувати психодіагностичний інструментарій відповідно до проблеми; 

 організовувати та проводити емпіричне дослідження; 

 здійснювати інтерпретацію результатів дослідження, робити узагальнення та 

самостійні висновки; 

 застосовувати методи математичної статистики при обґрунтуванні результатів 

дослідження; 

 оформляти результати дослідження і презентувати їх 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетент-

ність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у сфері психології та професійної підготовки у процесі навчання, що 

передбачають застосування основних психологічних теорій та методів і 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентнос

ті (ЗК) 

 

ЗК2.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК3.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК4.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити 

концептуально, системно, саногеннно. 

ЗК5.Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК6.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

 

 

  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентнос

ті (СК) 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку 

психічних явищ.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

 

Програмні результати навчання 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технологій 

психологічної допомоги. 



ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного 

дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

 

 

 
2. Керівництво курсовими роботами 

2.1. Виконання студентами курсових робіт здійснюєтьсяч під керівництвом фахових 

спеціалістів – докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, призначених 

кафедрою 

2.2. Керівник курсової роботи видає студенту завдання, де визначено перелік питань, види 

контролю, термін її виконання та рекомендовану літературу (див. Додаток Б). 

2.3. Керівництво курсовими роботами здійснюється у формі індивідуальних консультацій. 

Питання організаційного чи методичного характеру можна розглядати і погоджувати на 

загальних консультаціях. 

2.4. Завершена робота підписується студентом і подається керівнику за тиждень до 

захисту. Керівник повинен підготуватим відгук і подати його разом з роботою для 

розгляду кафедрою. 

2.5. Завідувач кафедри вирішує питання допуску студента до захисту курсової роботип. 

Він призначає рецензента з числа викладачів кафедри. До рецензування робіт можуть 

залучатися викладачі інших кафедр, якщо вони є спеціалістами з даної проблеми. 

2.6. Якщо курсова робота не відповідає вимогам, у випадку невиконання чи несвоєчасного 

подання курсової роботи, у разі виявлення плагіату чи фальсифікації результатів 

дослідження, то науковий керівник або завідувач кафедри мають право не допустити її до 

захисту. Студенту визначається термін для доопрацювання роботи. 

2.7. Студент, який не захистив курсової роботи у вказані терміни, має академічну 

заборгованість. Додаткові терміни захисту визначаються кафедрою у погодженні з 

деканатом. 

3. Порядок захисту курсових робіт 

3.1. Остаточний варіант написаної та відповідно оформленої курсової роботи подається на 

кафедру у визначений термін. Науковий керівник визначає ступінь готовності роботи, 

відповідність її вимогам і рекомендує допустити до захисту. 



3.2. Для захисту курсових робіт створюється комісія у складі 2-3 осіб за участю керівника 

роботи. Робота комісії з захисту курсових робіт оформляється протоколом, який веде 

секретар або лаборант кафедри. 

3.3. Захист курсової роботи включає: виступ студента, відповіді на поставлені запитання, 

виступи присутніх на захисті. Захист проводитья у такому порядку: спочатку студент у 

межах 7-10 хв. Культура і літературність мовлення та дотримання регламенту є 

обов’язковим елементом культури й етики наукових повідомлень. 

Підготовка до захисту роботи полягає у виготовленні засобів для унаочнення 

основних результатів досліджень (таблиць, схем, діаграм, графіків) і підготування 

доповіді виступу. Засоби для унаочнення можуть бути оформлені у вигляді плакатів, 

прозірок для графопроектора чи презентації. На плакатах, слайдах можуть бути вказані: 

назва теми дослідження; визначення об’єкта, предмета та мети дослідження; головні 

гіпотези дослідження; опис досліджуваної вибірки; основні результати дослідження в 

тезах; висновки. 

3.4. Доповідь складається із трьох смислових частин, які відповідають за змістом вступу, 

основній частині та висновкам курсової роботи. 

У доповіді висвітлюється актуальність досліджуваної проблеми, формулюється 

об’єкт, предмет, гіпотези та завдання дослідження. 

Основна частина, передусім, розкриває суть, методологію й особливості організації та 

проведення емпіричного дослідження, містить аналіз отриманих результатів із 

демонстрацією кількісних та якісних показників з метою обґрунтування достовірності 

тверджень. 

У висновках наводять основні результати дослідження, визначають теоретичне і 

практичне значення отриманих результатів та можливі перспективи подальших 

досліджень. 

Після виступу студент відповідає на поставлені комісією запитання, що стосується 

теми курсової роботи. 

Після цього зачитується відгук рецензента. Комісія здійснює обговорення курсової 

роботи і приходить до висновку щодо її оцінки. 

Керівник роботи виставляє оцінки в заліково-екзаменаційну відомість та залікову 

книжку студента. Заліково-екзаменаційна відомість передається в деканат в день 

проведення захисту. 

3.5. Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною шкалою: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 



Оцінка курсової роботи виводиться на підставі підсумування балів, виставлених 

комісією на захисті курсової роботи. 

Кожен з оцінюваних аспектів має певну максимально можливу кількість балів, а саме: 

 
 

Критерії оцінювання курсової роботи з психології 
 

№  

Критерії оцінювання 
Рівень відповідності 
критерію (бали) 

до Максимальна 

кількість балів 

за критерієм 
Критич- 

ний 

Серед- 

ній 

Висо- 

кий 

1. Відповідність назви змісту роботи 0-3 4-7 8-10 10 

2. Обґрунтованість актуальності дослі- 
дження 

0-1 2-3 4-5 5 

3. Грамотність визначення 

предмета і мети дослідження 

об’єкта, 0-1 2-3 4-5 5 

4. Грамотність формулювання гіпотез 

дослідження 

0-1 2-3 4-5 5 

5. Використання нової літератури для 

аналізу проблеми у теоретичній 

частині 

0-1 2-3 4-5 5 

6. Дотримання стилістичних 
писемної наукової мови 

норм 0-1 2-3 4-5 5 

7. Змістовна відповідність теоретичної і 
практичної частини роботи 

0-3 4-7 8-10 10 

8. Адекватність застосованих методів та 
методик дослідження 

0-3 4-7 8-10 10 

9. Наявність математико-статистичного 

аналізу даних ( чи якісного аналізу 
відповідно до специфіки роботи) 

0-3 4-7 8-10 10 

10. Наявність психологічної інтерпретації 
даних 

0-3 4-7 8-10 10 

11. Повнота висновків та рекомендацій за 
результатами дослідження 

0-3 4-7 8-10 10 

12. Відповідне до вимог оформлення 
роботи 

0-1 2-3 4-5 5 

13. Аргументованість усного 

результатів дослідження 

захисту 0-1 2-3 4-5 5 

14. Наукова компетентність у відповідях 

на запитання при захисті результатів 

дослідження 

0-1 2-3 4-5 5 

 Разом    100 



3.6. Курсова робота, яка оцінена на захисті оцінкою «незадовільно», за рішенням комісії 

може бути направлена на повторний захист з доопрацюванням. Термін її виконання 

встановлює деканат як ліквідацію академічної заборгованості. 

 

 

 

 
4. Порядок зберігання курсових робіт 

4.1. Захищені курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року. Лаборант 

кафедри їх облікує і відповідає за збереженняі. Передача захищених курсових робіт іншим 

студентам не дозволяється. 

4.2. Після завершення терміну зберігання завідувач кафедри створює комісію для 

списання і ліквідації курсових робіт. Кращі зразки курсових робіт можуть зберігатися на 

кафедрі, в читальному залі або бібліотеці факультету. 

 

ІІ. Порядок виконання, структура та оформлення курсової роботи 

У системі вищої психологічної освіти належне місце посідає написання курсової 

роботи. Ця праця науково-дослідного характеру, котру студент виконує під керівництвом 

викладача. Оскільки для логіки наукового дослідження й опису його результатів сьогодні 

існують специфічні підходи, доцільно дати студентам необхідні методичні рекомендації. 

Курсова робота має бути написана науковим стилем, державною мовою і відповідно 

оформлена. Написання її можна умовно поділити на певні етапи, які містять такі основні 

завдання, до яких в першу чергу належать: організація дослідження й опис результатів 

дослідження. 

1. Організація дослідження. 

Зміст та деталі курсової роботи студент узгоджує з науковим керівником. Обравши 

тему, студент повинен визначити, наскільки широко вона вивчена і представлена в 

наукових дослідженнях. Теоретична і практична цінність будь-якого дослідження 

залежить від його наукової новизни. Отже, студент повинен висловити свою думку, а щоб 

його міркування претендували на оригінальність, слід знати, що вже зроблено його 

попередниками, які існують думки з приводу обраної теми. Для цього слід звернутися до 

висвітлення даної теми в спеціальній науковій літературі. 

Враховуючи поради наукового керівника, студент самостійно відшукує додаткову 

літературу й складає бібліографію за різними джерелами: каталогами книг і журнальних 

статей, бібліографічними довідниками, за списками літератури, поданими в науковій та 

навчальній літературі. Закінчивши добір матеріалу, студент вдається до його аналізу. У 



процесі збору і вивчення матеріалу викристалізовується план курсової роботи, який 

студент погоджує з керівником. 

Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного та 

завершеного самостійного дослідження. Відповідно, передбачає такі етапи: 

• добір теми, настановча консультація; 

• затвердження графіку виконання роботи; 

• складання бібліографії з теми; 

• вивчення літературних джерел із теми дослідження; 

• затвердження плану курсової роботи; 

• формування понятійного апарату; 

• додаткове вивчення літератури; 

• збір емпіричного матеріалу (проведення спостережень, опитування, тестування); 

• підготовка першого варіанту роботи; 

• перевірка керівником першого варіанту роботи; 

• внесення змін до плану та змісту роботи; 

• оформлення остаточного варіанту роботи згідно вимог; 

• подання курсової роботи на кафедру для рецензування до запланованого терміну. 

2. Опис результатів дослідження. 

На даному етапі, який безпосередньо пов’язаний з написанням самого тексту, 

студентові необхідно чітко дотримуватись певних вимог щодо структури, викладу і 

технічного оформлення. 

Традиційно курсова робота має описово-розрахунковий характер і складається зі 

титульного аркуша (див. Додаток В), змісту (див. Додаток Г), вступу, основної 

частини (двох або кількох розділів та підрозділів до них), висновків, списку 

використаних джерел, а деякі матеріали можуть бути внесені в додатки (див Додаток 

Д). 

Титульний аркуш повинен бути оформлений відповідно до існуючих правил і 

повинен включати: 

• найменування вищого навчального закладу та назву кафедри, де виконана робота; 

• прізвище, ім'я та по батькові автора; 

• назву роботи; 

• прізвище та ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання; 

• місто і рік. 



Слова «курсова робота» друкують великими літерами посередині аркуша. Назву  

роботи також друкують великими літерами. Переноси слів у заголовках титульної 

сторінки не допускаються. 

Зміст подають на початку роботи і як структурна одиниця курсової роботи містить 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів роботи, зокрема, 

вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел та ін. У випадку комп’ютерного 

набору тексту зміст оформляють у вигляді таблиці з двох стовпчиків, один з яких містить 

назви розділів, а інший – нумерацію сторінок. 

У вступній частині, яка розкриває сутність і стан наукової проблеми та її 

значущість, обґрунтування необхідності проведення дослідження, як правило, 

висвітлюється : актуальність теми (обґрунтування доцільності роботи), об’єкт, 

предмет дослідження, мета і завдання, наукова новизна, вихідні позиції дослідження, 

методи дослідження, значення результатів дослідження. 

Актуальність та ступінь дослідженості проблеми розкривається шляхом стислого 

аналізу наукових доробок учених із даного питання і порівняння існуючих розв’язків 

проблеми. На основі визначених протиріч виділяється проблема, на розв’язання якої і 

будуть спрямовані дослідження. 

Мета наукового дослідження – головний елемент структури і надзвичайно важливий 

методологічний інструмент дослідження. Мета як запланований результат відображає 

спрямованість дослідження і за змістом відповідає темі роботи. Вона полягає у 

встановленні, виявленні наукових фактів, формулюванні закономірностей, обґрунтуванні 

найбільш ефективних шляхів навчання й виховання. Тому в ній вживаються такі терміни: 

«визначити»,     «дослідити»,    «виявити»,     «встановити»,    «обґрунтувати»,   «довести», 

«перевірити», «розробити» тощо. Мета розкриває те, що автор хоче визначити при 

проведенні досліджень (остаточну мету): визначити залежності між чинниками; визначити 

зв’язки між явищами; розробити умови для усунення недоліків; розкрити можливості 

вдосконалення процесу; охарактеризувати обставини; простежити розвиток тощо. 

Об'єкт та предмет дослідження – визначення аспектів (характеристик) процесу чи 

явища, що досліджується в роботі. Об’єкт – явище або процес, який обрано для вивчення. 

Предмет міститься в межах об’єкта. Це певна частина чи аспект об’єкта, який 

безпосередньо досліджується. 

Наприклад: об'єкт дослідження - процес розвитку мислення учнів, а предмет 

дослідження - особливості розвитку творчого мислення учнів засобами активних методів 

навчання 



Після визначення об'єкта та предмета дослідження у вступі формулюється гіпотеза 

дослідження. Гіпотеза дослідження з психології - це зроблене на основі аналізу наукових 

джерел, власних умовисновків та спостережень припущення щодо шляхів розв’язання 

визначеної наукової проблеми. Іншими словами гіпотеза дослідження є ймовірною 

відповіддю на основне питання дослідження. В окремих роботах гіпотеза може бути 

відсутня. 

Завдання – це послідовні етапи дослідницької роботи, спрямовані на досягнення 

поставленої мети. Завдання повинні розкривати, конкретизувати мету дослідження і в 

загальному підсумку повинні бути адекватні цій меті. 

Основними методологічними вимогами до виокремлення завдань дослідження є такі:  

1. Завдання дослідження відображають проблемні запитання, відповіді на які необхідні 

для досягнення мети дослідження. 

2. Визначення, формулювання і послідовність викладу завдань дослідження мають чітко 

відповідати його темі, об’єкту, предмету, меті та гіпотезі. 

3. Сукупність поставлених у дослідженні завдань повинна бути мінімальною, достатньою 

для досягнення мети дослідження. 

Некоректно завдання дослідження формулювати як план написання роботи: 

опрацювати наукову літературу, провести експеримент, статистично опрацювати отримані 

дані, тощо. Як до прикладу, формульовання завдань дослідження можливо таким чином: 

1. Проаналізувати теоретичні підходи ........................... 

2. Розкрити специфіку .............................................................................................. 

3. Виявити вплив ............................................................................................................... 

4. Встановити ............................................................................................................ 

У курсовій роботі подають перелік використаних методів дослідження для 

досягнення поставленої в роботі мети. Щоб отримати достовірні результати, 

рекомендується використовувати різноманітні методи. При проведенні психолого- 

педагогічних досліджень частіше використовуються наступні методи: 

• теоретичні: індукція та дедукція, аналіз і синтез; порівняння, класифікація, 

абстрагування, конкретизація, систематизація; узагальнення тощо. 

• емпіричні методи: спостереження; усне опитування: бесіда, інтерв’ю; письмове 

опитування: анкетування, тестування, рейтинг; експеримент, узагальнення незалежних 

характеристик, аналіз документів і продуктів діяльності. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів вказують на цінність 

одержаних результатів, як вони можуть допомогти у розвитку відповідної галузі права,  



шляхи їх застосування, зазначають мету та сферу застосування основних висновків і 

пропозицій, зазначених у роботі. 

Структура курсової роботи - перелічуються основні її структурні елементи та обсяг 

роботи. 

Рекомендується писати остаточний варіант вступу після завершення основної 

частини курсової роботи, тоді більш вдало можна розставити в ньому акценти. Вступ 

може займати три-чотири сторінки. 

Опис дослідження та його результатів є основною частиною курсової роботи і також 

підлягає регламентації. Він поділяється на розділи, у кожному з яких реалізовується одне 

із завдань, сформульованих у вступній частині. Розділи можуть містити підрозділи, які, в 

разі потреби, зазнають подальшого членування. Кожен розділ, як і його частина, повинен 

мати свою назву, формування якої логічно співвідноситься з формулюванням інших назв. 

Кожний розділ починають з нової сторінки. 

В розділах основної частини подають: 

• огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 

• виклад загальної методики і основних методів досліджень; 

• проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження; 

• аналіз і узагальнення досліджень; 

• методичні розробки чи рекомендації до впровадження 

Перший розділ присвячується, як правило, теоретичному обґрунтуванню питання, 

висвітлюючи роботу вітчизняних та зарубіжних дослідників, вказуються ті питання, що 

залишились нерозв'язаними, окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за 

проблемою, яка досліджується. Назва розділу має відображати сутність проблеми. 

Невід’ємною частиною першого розділу є огляд наукових джерел з досліджуваного 

питання. 

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, 

матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі, або на ідеї і висновки, на яких 

розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. 

Використовуючи певну наукову думку автора, слід дотримуватись таких способів 

посилання: 1) В одному з експериментів Ж.Піаже [1] дитина…. При цьому у квадратних 

дужках [...] чітко вказуємо номер праці у списку літератури, що містить інформацію про 

експеримент Ж.Піаже. 

Використовуючи цитату автора слід окрім номера праці детально вказувати відповідні 

сторінки, на яких цитата розміщена. Якщо використовують відомості, матеріали з 

монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в 



посиланні необхідно точно вказати номери сторінок з джерела, на яке дано посилання в 

роботі. 

Наприклад: [15, с. 27] означає посилання на джерело, яке в списку використаної 

літератури стоїть за № 15, а матеріал – на 27 сторінці. 

 Приклад наукових посилань: 

Б. Г. Ананьєв зазначав, що «статус особистості є заданим складною системою 

суспільних взаємин, соціальних новоутворень, …» [6, с. 321] 

Зміст кожного розділу, як і його частини, повинен відповідати його назві (заголовку). 

Для цього потрібно кожний розділ починати із вступної фрази, де зазначати, про що саме 

в ньому буде йти мова. Описуючи хід дослідження і його результати, особливу увагу слід 

приділяти аргументації, доказовості із посиланнями на погляди науковців та інші джерела. 

Всі посилання мають бути доречними, а цитування помірними, щоб робота не набула 

компілятивного характеру. Цитата, тобто дослівний уривок з тексту, або чиїсь 

висловлювання обовязково беруться в лапки (« »). 

Наприклад: 

На сьогодні всім стало цілком очевидно, що «психічні процеси аж ніяк не виникають у 

готовому вигляді і не зберігаються у незмінній формі упродовж всього життя». 

Посилатися бажано на найновіші видання публікацій. Пропущені слова чи фрази 

помічаються крапками (......), при цьому скорочення не повинно перекручувати зміст 

цитати. Більш детальну інформацію про правила посилання на використані джерела і 

літературу можна отримати у бібліографічних відділах бібліотеки. 

Розвиваючи власну думку, необхідно звертатись до ілюстрацій і прикладів. Аналізові 

конкретного психологічного матеріалу мабть передувати кількісні дані, які дадуть змогу 

скласти уявлення про загальну картину роботи. Для ілюстрацій своїх тверджень 

використовують найбільш показові і переконливі приклади, частину яких піддають 

детальному аналізові. У ході викладу думки слід чітко розмежовувати своє і чуже, 

наголошуючи, що саме належить авторові роботи, а що запозичене з праць вітчизняних чи 

зарубіжних учених. 

Отже, варто користуватись такими виразами: «на нашу думку», «як засвідчує наше 

дослідження», «на наш погляд», «як видно з одержаних нами даних», з одного боку, і з 

другого – «як твердить такий-то», «поділяючи думку такого-то», «погоджуючись із 

міркуванням такого-то» тощо. 

У другому розділі обґрунтовують вибір напрямку досліджень, розробляють загальну 

методику проведення емпіричного дослідження, наводять методи, методики дослідження 

описуючи, які шкали цих методик спрямовані на прогнозування відповідних 



діагностичних вимірів досліджуваної проблеми. Тобто, в основу розділу покладається 

описання методик та практики роботи з проблеми, що досліджується курсовою роботою. 

В ньому описуються результати спостережень, методики визначення прогностичних 

критеріїв, результати анкетувань, бесід тощо. Проводиться їх аналіз, узагальнюються дані, 

визначаються певні групи даних, тенденції, робляться практичні висновки і рекомендації. 

У цьому розділі доцільно вказати етапи проведення емпіричного дослідження. 

Детальний опис психологічних методик подають якщо: 

1) методика авторська чи автором модифікована/ адаптована; 

2) методика малопоширена, здебільшого невідома. 

В обох випадках в даному розділі подають їх теоретичне обґрунтування та опис, 

натомість сам текст опитувальника, бланки для відповідей, тощо виносять у додатки. 

Якщо робота містить експеримент, то у даному розділі доцільно вказати 

характеристики досліджуваних, якщо вони в експерименті враховуються наприклад: вік, 

стать, походження з повної чи неповної сім’ї тощо. Іноді ці характеристики подають у 

вигляді порівняльних таблиць: 

Таблиця 1 

Розподіл досліджуваних за статтю 
 

Стать К-сть учнів в 1-А 
класі 

% К-сть учнів в 1-Б 
класі 

% 

Ч 20 62,5 15 50 

Ж 12 37,5 15 50 

разом 32 100 30 100 

 

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних 

досліджень з висвітленням того нового, що вноситься у розробку проблеми. Студент 

повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності 

одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними 

результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових 

досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших 

досліджень. 

Іноді третій розділ курсової роботи містить аналіз результатів дослідження, а іноді – 

якщо це передбачено метою і завданнями, програму профілактичної чи корекційної 

роботи з повним описом процедури проведення та обґрунтуванням очікуваних 

результатів. 



Аналіз отриманих результатів виконують, по можливості, із застосуванням методів 

математичного опрацювання результатів. Якщо ж неможливо застосувати методи 

статистики, виконують змістовний аналіз даних. 

В аналітичній частині результати порівнюють з аналогічними літературними даними 

й аналізують відмінності або негативні результати, оцінюючи, чи вдалося виконати 

завдання дослідження та досягти поставленої мети і наскільки підтвердилась гіпотеза. 

Подання результатів емпіричних досліджень у вигляді таблиць, графіків, діаграм, 

рисунків суттєво посилює аналітичність роботи. При цьому слід дотримуватись загальних 

правил їх оформлення. 

Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, 

або на наступній сторінці. Нумерація таблиць у тексті курсової роботи може бути 

наскрізна, проте для зручності їх нумерують у відповідності до розділів курсової. Так у 

першому розділі будуть розміщені таблиці під номером 1.1, 1.2, …1, у другому розділі 2.1, 

2.2 і т.д. Назву таблиці друкують симетрично до тексту над таблицею; назву не 

підкреслюють; крапку в кінці не ставлять. 

Ілюстрації (схеми, креслення, діаграми, графіки, фотографії, рисунки) повинні 

відповідати тексту, а текст – ілюстраціям. Підпис ілюстрацій містить чотири основні 

елементи: 

- найменування у формі скорочень, наприклад «Рис.1»; 

- порядковий номер ілюстрації – арабськими цифрами без знаку №; 

- заголовок ілюстрації; 

- експлікацію, яка пояснює значення цифр і позначень на ілюстрації. 

У діаграмах і графіках, окрім графічного образу, необхідно зазначити ряд допоміжних 

елементів: загальний заголовок графіка; словесне пояснення умовних знаків та окремих 

елементів графічного образу; осі координат, шкала масштабу, числова сітка; числові дані 

для доповнення величини показників графіка. 

Авторові курсової роботи слід подбати про композиційну завершеність кожної 

структурної частини роботи. Цього можна досягти, написавши паралельний висновок до 

неї з декількох речень і висновків. 

Підсумкам присвячується спеціальний розділ – «Висновки», який становить 

квінтесенцію курсової роботи. Найзручніше формулювати висновки у відповідності з 

поставленими завданнями. У даному розділі курсової роботи підсумовуються основні 

положення вступу, викладаються результати дослідження – за пунктами, кожний з яких 

ілюструється прикладами; розкривається значущість роботи – вказується на можливість 

використання одержаних даних у подальших теоретичних дослідженнях і на практиці (у 



вигляді рекомендацій). Щодо формулювання основних тез висновків, то тут доцільно 

використовувати такі фрази: 

- Завдяки проведеній роботі у напрямі … визначено… 

- З’ясовано, що… 

- Розроблено… 

- Встановлено… 

- Систематизовано… 

- Намічено перспективи… 

Слід памятати, що нічого нового, порівняно з тестом попередних розділів, у 

«Висновках» не повинно бути. 

Всі джерела, монографічна література, статті й публікації, на які автор курсової роботи 

посилався, вносяться до списку використаних джерел, який розміщується після 

загальних висновків. Він формується за алфавітом. Список літературних джерел є 

обов’язковим елементом курсової роботи. Бібліографічний опис складають безпосередньо 

за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю 

без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв. Змістовність списку дає  уявлення 

про те, наскільки глибоко студент зумів вивчити стан досліджуваної проблеми, наскільки 

глибоко він володіє предметом дослідження. За рахунок включеного у курсову роботу 

списку літератури стає можливим скоротити деякі цитовані матеріали та виклад окремих 

положень у тексті. 

У списку використаних джерел подається перелік підручників, посібників, статей із 

журналів, брошур, довідників, інтернет-посилань і т.д., що використовувались у час 

виконання роботи (не менше 25 найменувань), який укладається відповідно до вимог 

оформлення списку бібліографічних джерел. Елементи бібліографічного опису 

відокремлюють умовними розділовими знаками: крапкою (.), двома крапками (:), комою 

(,), крапкою і комою (;), крапкою і тире (. –), похилою лінією (/), двома похилими лініями 

(//) тощо. У бібліографічних описах застосовують деякі чітко визначені скорочення. 

Застосовувати довільні скорочення слів не допускається. 

До додатків доцільно включити допоміжний матеріал, необхідний для повноти 

сприйняття роботи, а саме таблиці, схеми, графіки, рисунки, методики, які були 

апробовані в процесі виконання курсової роботи; анкети і опитувальники, практичні 

рекомендації. Кожен додаток має мати свій заголовок, починається з нової сторінки, а їх 

кількість не обмежується та позначаються послідовно великими літерами української 

абетки, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. Нумерація сторінок курсової роботи, на 

яких розміщені додатки, не проводиться. 



3. Технічне оформлення курсової роботи. 

Відредагований і погоджений з керівником рукопис роботи обробляється за допомогою 

компютерної техніки та виконується на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 

(210х297 мм). Текст набирається шрифтом Times New Roman 14, між рядками інтервал - 

1,5 (30 рядків на сторінку). Поля таких розмірів: ліве – 25 мм, праве – 15мм, верхнє і 

нижнє – 20 мм. Обсяг курсової роботи близько 30 сторінок. 

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами. Титульний аркуш – перша сторінка 

курсової роботи. Його включають до загальної нумерації сторінок, проте не нумерують. 

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Кожен з основних розділів курсової роботи (вступ, розділи, висновки), список 

використаних джерел і додатки слід починати з нової сторінки, відступивши зверху на 5 

см. Відстань між підрозділами, між заголовком і текстом має становити 1 рядок. 

Усі заголовки подаються безпосередньо в тексті. Після заголовка крапка не ставиться. 

Абзаци чітко виділені в тексті. Такі структурні частини, як зміст, вступ, висновки, список 

використаних джерел, додатки не мають порядкового номера у змісті роботи. 

Шрифт друку повинен бути чітким, рядок - чорного кольору середньої жирності. 

Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Заголовки структурних частин роботи 

друкують великими літерами, симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують 

маленькими літерами( крім першої великої). Відстань між заголовком (за виключенням 

заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервали. Кожну структурну 

частину роботи треба починати з нової сторінки. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог 

державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. 
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(А.Меграбяна і Н.Епштейна ) 

Опитувальник для визначення індексу емпатійності, емпатичних тенденцій 

А.Меграбяна і Н.Епштейна власне і призначений для виявлення здатності людини відчути 

емоції, ідентичні тим, які вона спостерігає в іншого, тобто здатності пізнати внутрішній 

стан іншої людини та бажання їй допомогти. Він містить 33 судження, які треба 

прочитати і згадати, як Ви реагуєте, що відчуваєте, коли вважаєте, що переживаєте, як 

зазвичай ведете себе у зазначених ситуаціях, як дієте тощо. Якщо переважно так, як 

вказано в судженнях, то поставте «+», якщо інакше – знак «-»: 

1. Мене охоплює смуток, коли я бачу, що хтось незнайомий мені почуває себе 

самотньо серед людей. 

2. Люди перебільшують здатність тварин розуміти, хвилюватись та переживати. 

3. Мені неприємно, коли люди відкрито проявляють свої почуття. 

4. Мене дратує, коли нещасні люди себе жаліють. 

5. Коли хтось нервується біля мене, я теж починаю нервувати. 

6. Я вважаю, що плакати від щастя - дурість. 

7. Я завжди беру близько до серця проблеми моїх друзів. 

8. Іноді пісні про любов зворушують мене. 

9. Я дуже хвилююся, коли повинен повідомити людям неприємну для них новину. 

10. На мій настрій сильно впливають люди, які мене оточують (друзі, однокласники, 

батьки, вчителі). 

11. Я вважаю, що іноземців не розуміють почуттів, є дуже холодними і байдужими. 

12. Мені подобається спілкуватися з людьми, тому я хочу у майбутньому обрати 

професію, яка буде пов’язана зі спілкуванням з людьми. 

13. Коли мої друзі роблять необдумані вчинки, я цим не переймаюся. 

14. Я люблю спостерігати як люди приймають подарунки. 

15. Мені здається, що старші й самотні люди злі й недоброзичливі. 

16. Мені стає прикро і я засмучуюсь, коли бачу людину, яка плаче. 

17. Коли я слухаю гарну музику, я почуваюсь щасливим. 

18. Коли я читаю казку чи якесь оповідання, то переживаю все так, буцімто усе це 

відбувається насправді. 

19. Я дратуюсь, коли бачу, що з кимось погано поводяться (ображають). 

20. Я зберігаю свій спокій, навіть коли всі навколо мене хвилюються. 

21. Якщо мій друг чи подруга починає зі мною обговорювати свої проблеми, я 



намагаюсь перевести розмову на іншу тему. 

22. Коли я буваю в кіно, мене іноді дивує, як багато людей навколо зітхають і плачуть. 

23. Чужий сміх мене не передається. 

24. Коли я приймаю якесь рішення, почуття інших на мене не впливають. 

25. Я почуваюся недобре, якщо всі навколо чимось пригнічені. 

26. Мені стає не по собі, коли бачу людей, які засмучуються через дрібниці. 

27. Мене дуже засмучує страждання тварини. 

28. Дещо смішним для мене виглядають переживання, викликані кіно або книгою. 

29. Мені сумно, коли я зустрічаю старих і немічних людей. 

30. Чужі сльози мене просто дратують і не викликають співчуття. 

31. Я дуже переживаю, коли дивлюсь якийсь фільм. 

32. Я часто помічаю, що можу залишатись байдужим(ою) до хвилювання оточуючих. 

33. Маленькі діти іноді плачуть без причини. 

Обробка даних здійснюється шляхом підрахунку кількості відповідей, що 

співпадають з ключем: 

«так» (+) : 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 31 

«ні» (-) : 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33. 

Індекс емпатійності визначається шляхом ділення загальної кількості співпалих з 

ключем відповідей на кількість суджень опитувальника (тобто на 33). Чим ближче до 1 

прямує кількісний показник індексу, тим вищий рівень емпатії як особистісної риси 

досліджуваного. 
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