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ВСТУП 

У процесі професійної підготовки студентів-психологів у вищому 

навчальному закладі здійснюється не тільки теоретичне навчання, яке 

спрямоване на засвоєння навчальних дисциплін, але й закладаються навички 

дослідницької діяльності. Базовою основою формування фундаментальних 

навичок такої діяльності є написання курсових робіт на різних курсах 

навчання. Курсову роботу можна вважати підсумком навчальної діяльності 

студента за рік, підсумком оволодіння основами теоретичних знань і 

методами емпіричного дослідження.   

Згідно навчального плану та Державного освітнього стандарту, курсова 

робота є обов’язковим компонентом підготовки студентів, які навчаються за 

рівнем вищої освіти «бакалавр» за напрямом «Психологія».  

Курсова робота розглядається як вид навчальної роботи та виконується з 

предметів «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна 

психологія» та галузевої психології, які входять у базовий професійний цикл. 

Вiдповiдно до навчальних планів пiдгoтoвки бакалаврiв, студенти 

виконують курсову роботу на другому, третьому та четвертому курсах.  

Виконання курсової роботи являє собою один iз видiв самостійної 

навчальної та водночас науково-дослідної роботи cтyдeнтiв, що покликана 

засвiдчити якiсть набутих студентами знань та вмiнь використовувати їх при 

опрацюваннi теоретичних i конкретних практичних питань.  

Курсова робота – це навчально-дослідне завдання для студента з 

проблематики психологічних дисциплін, що вивчаються у межах 

нормативних курсів. Курсова робота може бути теоретичною та емпіричною. 

Теоретична курсова робота не повинна обмежуватись реферуванням 

літературних джерел, а має стати самостійним аргументованим викладом 

матеріалу відповідно до сформульованої мети. Студенти мають не просто 

опанувати способи відбору, групування та узагальнення інформації, а 

навчитися знаходити невирішені проблеми у досліджуваному полі,  



5 

 

 

 

дискусійні питання та підходи до окремих проблем, визначати ступінь 

достовірності інформації, яка міститься в літературі, її доказовість.  

Емпірична курсова робота втілює проведене студентом емпіричне 

дослідження. 

Мета виконання курсової роботи: 

1. Розширення, закріплення та систематизація теоретичних знань у 

галузі психологічних дисциплін. 

2. Формування здібності добирати, аналізувати та узагальнювати 

отримані теоретичні та емпіричні дані. 

3. Оволодіння уміннями та навичками організації дослідницької 

діяльності, методами та прийомами побудови психологічного 

дослідження.  

Виконання курсової роботи передбачає формулювання теми роботи, 

визначення об’єкта та предмета дослідження, опрацювання літератури, 

організацію та проведення емпіричного дослідження, аналіз отриманих 

результатів, самостійне формулювання висновків, оформлення результатів 

згідно з існуючими критеріями та вимогами. 

Написання курсової роботи має сприяти бiльш глибокому засвоєнню 

студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них самоcтiйного 

поглибленого вивчення не лише навчальної, а й спеціальної лiтератури: 

монографiй, статей, що друкуються у перiодичних виданнях, наукових 

збiрниках тощо.  

Курсова робота повинна відповідати кваліфікаційним вимогам стосовно 

змісту й оформлення. Структура курсової роботи демонструє логіку зв’язків 

між явищами та феноменами, які описуються.  

Курсова робота має творчий характер і потенційно передбачає авторське 

бачення проблеми, можливостей її дослідження та розв’язання. 

Курсова робота повинна мiстити елементи наукового пошуку, 

спрямованого на бiльш ефективне вирiшення питань.  
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Для цього потрiбно здійснити збiр та провести порiвняльний анaлiз 

iнформaцiї, що мiститься в рiзних літературних джерелах, відшукати та 

опрацювати вiдповiднi статистичні матерiали, узагальнити цi вихiднi данi та 

сформулювати власнi висновки й пропозиції. 

Студенти виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та 

узагальнення теоретичних положень, що мiстяться у вiдповiдниx 

літературних джерелах, а також використання фактичних даних, наведених у 

статистичних щорiчниках, науковiй літературі, перiодичних виданнях.  

Вимоги до структури й оформлення курсових робіт розроблено на 

основі нормативних документів: „Основні вимоги до дисертацій та 

авторефератів дисертацій” [Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 9 – 

17] і ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення”. 

 

 

КЕРІВНИЦТВО КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ 

 

Наукове керівництво здійснюється досвідченими викладачами з 

числа професорсько-викладацького складу кафедри, які мають високу 

наукову кваліфікацію, та викладають лекційний курс з дисциплін, з яких 

рекомендовано написання курсових робіт. 

Керівництво написанням курсових робіт полягає у консультуванні 

студента з питань вибору теми, складання плану, підбору літератури, а 

також в контролі самостійності та вчасності підготовки роботи. 

Завдання наукового керівника полягає у сприянні формуванню 

творчого мислення студента, самостійності суджень, розвитку наукового 

письма і мовлення, яке прослідковується в чіткому викладі та 

аргументованих висновках дослідницької роботи.  
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Після підготовки та представлення курсової роботи на кафедру 

науковий керівник надає на неї відгук.  

Відгук має включати аналіз позитивних та негативних сторін 

наукової роботи, недоліків у оформленні роботи, самостійність та 

характеристику студента як науковця. Науковий керівник перевіряє 

роботу та виставляє оцінку. 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

На другому курсі студенти-психологи виконують курсові роботи із 

загальної психології, на третьому – вікової та педагогічної психології, на 

четвертому – з галузевої психології. 

Курсова робота для другого курсу передбачає постановку проблеми, 

теоретичне узагальнення наукових джерел. Курсова робота для третього 

курсу передбачає більш глибоке опрацювання проблеми дослідження, добір 

літератури відповідно до поставлених завдань, а також планування 

емпіричної частини і порівняння конкретних методик, які відповідають цілям 

дослідження.    

Проведення курсового дослідження у галузі вікової та педагогічної 

психології є складним навчально-пізнавальним процесом, який спрямований 

на перевірку та застосування на практиці способів, прийомів розвитку 

особистості. Дослідження з вікової психології можуть носити теоретичний, 

емпіричний та прикладний характер. Теоретичні дослідження  спрямовані на 

узагальнення отриманих знань про яке-небудь психологічне явище, 

емпіричні – спрямовані на отримання фактичного матеріалу, узагальнення 

теоретичних даних, використання отриманих даних в прикладних цілях, 

прикладні – спрямовані на отримання практичного результату при вирішенні 

конкретних ситуацій. Курсова робота з вікової та педагогічної психології 

носить емпіричний характер, відповідно до якого планується та проводиться 
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дослідження, формується методологічний апарат, має містити в собі 

узагальнення, а не перерахування фактів, концепцій, підходів та теорій. 

Теоретична частина роботи повинна базуватись на сучасних теоретичних  

джерелах та результатах проведених досліджень. Але сутністю курсової 

роботи є подача спільного та відмінного у концепціях та теоріях, 

теоретичних позиціях щодо проблеми, яка досліджується. У навчально-

дослідницькій роботі слід показати уміння критичного мислення, чіткого та 

зрозумілого викладення прочитаного.  

Курсова робота 4 курсу є переддипломною та має бути рецензованою 

викладачами кафедри. Робота має містити теоретичну та емпіричну частини. 

Емпірична частина має включати в себе планування та проведення 

дослідження, аналіз отриманих результатів і висновки. На основі отриманих 

даних необхідно вказати можливі шляхи розвитку досліджуваної проблеми. 

Дана рекомендація носить орієнтувальний характер і узгоджується з 

науковим керівником.  

Виконання курсової роботи складається з наступних етапів:  

1-й етап – вибiр теми курсової роботи.  

Кафедра психології та педагогіки щороку до 1 вересня формулює 

орієнтовний перелік тем курсових робіт з тих дисциплін, які передбачені 

навчальною програмою. Теми курсових робіт затверджуються на засіданні 

кафедри до 15 листопада. Науковий керівник призначається за бажанням 

студента або за рішенням кафедри. 

Тему студенти обирають самостiйно, керуючись перелiком, який 

наведено у рекомендованiй тематицi.  

Під час обрання теми часто розглядається можливість продовження 

досліджень у подальших курсових роботах чи дипломній роботі. 

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхiдно враховувати 

відповідність її спрямованостi своїм науковим i практичним iнтepecaм, 

розробкам, що вже маються, можливocтям збирання первинної iнформaції тощо.  
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Обираючи тему, слід враховувати її актуальність та новизну, можливість 

проведення запланованих досліджень у конкретних реальних умовах за час, 

відведений на виконання роботи. Обрання теми визначається насамперед 

тим, чи може автор організувати дослідження: проаналізувати літературу з 

обраної проблеми, підібрати методики, знайти потрібну кількість 

досліджуваних і мотивувати їх. Необхідно ретельно проаналізувати, що 

потрібно для дослідження за обраною темою, та чи реально виконати роботу 

в запланований термін. Непродуманість часових можливостей та 

можливостей пошуку досліджуваних часто є перешкодою для своєчасного 

виконання курсової роботи. 

Формулювання теми повинно бути конкретним.  

Назва має бути інформативною, лаконічною, відбивати сутність 

досліджуваної проблеми, містити об’єкт і предмет дослідження, вказувати на 

мету та завершеність досліджень.  

Не бажано формулювати назву “Деякі питання…”, “Дослідження 

деяких аспектів...”, “До питання….”. 

Надмірно узагальнені формулювання не відображають змісту проблеми. 

 

2-й етап – складання плану курсової роботи. План курсової роботи 

складається студентом самостiйно на основі ознайомлення з лiтературними 

джерелами щодо обраної теми. Планом передбачаєтъся вступ; 3-4 ключових, 

взаємопов’язаних, розмiщених у логiчнiй послiдовноcтi параграфи, в яких 

має бути розкрита сутнiсть обраної теми; висновки. Складений студентом 

план обговорюєтъся з науковим керiвником, який його коригує (якщо у 

цьому є необхiднiсть) та затверджує.  

Складання власного календарного плану роботи сприяє своєчасності і 

якості її виконання, дає змогу уникнути ситуації “браку останньої ночі” 

перед поданням роботи, а отже, і зайвих переживань. Доцільно скласти план 

роботи із зазначеними термінами виконання головних етапів. 
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3-й етап – добiр та вивчення лiтератури.  

Пошук літератури повинен охоплювати як літературу попередніх років, 

так і публікації періодичних видань останніх років. Пошук у мережі Інтернет 

дає змогу отримати найновішу інформацію про стан вивченості проблеми та 

про головні напрямки сучасних досліджень.  

Під час пошуку й аналізу літературних джерел слід заздалегідь подумати 

про підготовку бібліографії та про коректність посилань у процесі написання 

роботи. Тому, роблячи виписки, слід зазначати дані про літературні джерела.  

Доцільно із самого початку готувати список використаних джерел згідно 

з вимогами до його оформлення на окремих аркушах паперу, записуючи 

прізвище автора, назву книги, рік видання та сторінку: це полегшує процес 

написання й оформлення роботи і гарантує коректність посилань. 

На стадії добору лiтератури студент складає бiблiографiю, у чому йому 

своїми рекомендацiями надає допомогу науковий керiвник; кориснi поради у 

процесі добору лiтератури можна також отримати від прaцiвникiв бiблiотеки. 

Значно прискоритъ процес добору лiтератури використання алфавiтних та 

систематичних каталогiв, реферативних журнaлiв, бiблiографiчних 

довiдникiв та iнших джерел iнформацiї, що є у бiблiотецi.  

Поглиблене вивчення підібраної лiтератури доцiльно починати з 

розгляду найновiшиx публiкацiй, оскільки в них висвiтлюються ocтaннi 

досягнення в галузi теорії та практики. Решту лiтератури вивчають у 

порядку, зворотному до хронологiчного.  

 

4-й етап – написання та оформлення роботи. Зібраний на 

попередньому етапi матеріал класифiкyється, систематизуєтъся та 

опрацьовуєтъся вiдповiдно до пocлiдовнocтi пyнктiв плану курсової роботи; 

у разi необxiднocтi пiдбираєтьcя додаткова iнформацiя. До курсової роботи 

слiд включати лише ретельно пiдiбрaнi та цiлеспрямовано опрацьовaнi 

матеріали. На цьому ж етапi проводяться розрахунки, обгрунтовуються 
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пропозиції, формулюються висновки, пiдбираються iлюcтpaцiї (схеми, 

графiки, таблицi) та здiйснюється редагування. У процесi редагування 

полiпшується стиль викладення матерiалу, переробляються окремі частини 

тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевiряються орфографiя та 

пунктуацiя, усуваються архаїзми та мовні штампи. У тексті курсової роботи 

слiд уникати частого повторення однакових слiв, замiнюючи їх синонiмами. 

Четвертий етап завершується оформленням курсової роботи згiдно iз 

вимогами, що перeлiченi у третьому роздiлi цих методичних вкaзiвoк.  

 

5-й етап – захист курсової роботи. Виконана курсова робота у 

встановлений тepмiн здаєтьcя студентами на кафедру. Пiсля реєстрації 

курсова робота передаєтъся науковому керiвниковi для перевiрки та 

рецензування. У відгуку наукового керiвника вiдмiчаються позитивнi 

сторони та недолiки курсової ро6оти, робиться висновок про можливiсть 

допуску роботи до захисту та виставляється оцінка (максимум 70). Якщо 

курсова робота отримує oцiнкy “незадовiльно”, вона повертається студентовi 

для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну 

перевiрку, обов’язково додається первiсна рецензiя.  

Якщо науковий керiвник дає позитивний відгук, курсова робота 

допускається до захисту. Термiни та графiк захисту робiт встановлюються 

кафедрою. Напередоднi захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб 

ознайомитися з відгуком та своєчасно пiдготуватися до вiдповiдей на 

зауваження, якi у ньому мicтятъcя.  

 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота повинна мати чiтку та логічну побудову.  

Традиційно курсова робота представлена такими частинами: 

- Титульна сторінка 
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- Зміст 

- Вступ 

- Основна частина 

- Висновки 

- Список використаних джерел 

- Додатки 

 

Обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок комп’ютерного тексту на папері 

формату А4.  

Параметри сторінки: верхнє і нижнє поля – 2 см; ліве поле – 3 см; праве 

поле – 1 см. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5 (28 рядків 

на сторінку, 60 літер у рядку), назви розділів і підрозділів виділяються 

напівжирним шрифтом.  

Нумерація сторінок – у правому верхньому куті аркуша. Першою 

вважається титульна сторінка, на якій цифру “1” не ставлять. На наступній 

сторінці проставляють цифру “2”. На ній розміщують зміст роботи, вказуючи 

тільки першу сторінку кожного розділу. Титульна сторінка і зміст 

оформлюються відповідно до встановленого зразка (див. додаток). 

Курсова робота має бути зброшурована, акуратно і грамотно оформлена. 

Титульна сторінка. Оформлення роботи починається з титульного 

листка, на якому вказуються міністерство, назва вузу та кафедри, де 

виконується дослідження; назва роботи; прізвище, ім’я та по-батькові 

студента, курс, група та факультет, де він навчається; прізвище, ініціали, 

вчене звання і науковий ступінь керівника; місце та рік виконання роботи. 

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають 

заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаної літератури, додатків. 
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Вступ до роботи. 

У вступі розкривають актуальність і ступінь вивченості досліджуваної 

проблеми, аргументують доцільність проведення досліджень. Вступ містить 

загальну характеристику роботи за такими елементами: актуальність теми, 

мета і завдання дослідження, гіпотеза дослідження, його об’єкт і предмет, 

перелік використаних методик, опис вибірки досліджуваних. 

Актуальність теми – важливість досліджуваної проблеми, її соціальна 

та соціально-економічна значущість. Вступ мiстить обгрунтування 

актуальності теми роботи в сучасних соціальних, політичних та економiчних 

умовах розвитку України, визначення основних проблем, альтернативних 

концепцiй, невирiшених питань в психології. 

Мета як запланований результат відображає спрямованість досліджень 

і за змістом відповідає темі роботи. Формулюючи мету, не варто писати 

“Вивчення…”, “Дослідження…”, оскільки ці слова відповідають засобу 

досягнення мети, а не самій меті. 

Гіпотеза дослідження – основне припущення щодо очікуваних 

результатів роботи. Результати досліджень можуть підтверджувати 

сформульовану гіпотезу, підтверджувати її частково або спростовувати 

висунуте припущення. Те, що висунута гіпотеза (або гіпотези) не підтвердилися 

результатами дослідження, не вважається помилкою курсової роботи! 

Об’єкт дослідження – явище або процес, які обрано для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта, це – певна частина чи 

аспект об’єкта, які безпосередньо досліджуються. 

Смислова точність і лаконічність є головними вимогами до 

формулювання мети, гіпотези, об’єкта та предмета дослідження. Слід 

пам’ятати, що назва теми повинна відповідати меті роботи, містити предмет. 

Об’єктом дослідження може бути процес, окремі аспекти розвитку і 

функціонування та/чи явище психологічної дійсності, на вивчення якого 

спрямовано дослідження. Об’єктом дослідження не може бути людина.  
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Предмет дослідження – якийсь аспект, частина об’єкту, його 

особливості, специфіка заявленого об’єкту. 

Чiтка постановка певної проблеми дозволяє студенту зосередити увагу 

на її вирiшеннi i не вiдволiкатися на другоряднi питання. Тому курсова 

робота повинна мати конкретно визначену мету. 

Для досягнення мети формулюються локальнi завдання дослiдження, 

якi у сукупностi являють собою комплексне вирiшення проблеми. Завдання 

курсового дослідження виступають інструментальними засобами реалізації 

цілей. Кількість завдань у курсовій роботі зазвичай 2-4: 

-  завдання формалiзуються у назвах роздiлiв та пунктiв курсової роботи, 

- перше завдання пов’язане з уточненням та методологічним 

обґрунтуванням сутності явища, яке вивчається, 

-  друге завдання пов’язане з аналізом стану об’єкта дослідження, 

-  третє та четверте завдання пов’язане з розглядом сутності предмета 

дослідження та представленням результатів емпіричного дослідження. 

У данiй частині курсової роботи вказуються методи дослiдження, що 

підтверджує об’єктивність виконуваного аналiзу та наукову обrpунтованiсть 

висновкiв, якi мiстить робота. Методи дослідження визначаються після 

формулювання гіпотези з урахуванням специфіки поставлених завдань. В 

узагальненій формі можна виділити групи методів дослідження: методи 

теоретичного дослідження (абстракція та конкретизація, індукція та дедукція, 

аналіз та синтез, порівняння, класифікація, узагальнення); організаційні – 

методи збору та систематизації інформації про предмет дослідження; 

емпіричні – експериментальні, психодіагностичні тощо, методи обробки 

даних – кількісні та якісні. Необхiдно окреслити коло лiтературних джерел, 

джерел статистичної або звiтної iнформацiї, нормативних та законодавчих 

актiв, якi було використано при проведенi дослідження студентом. 

Слід пам’ятати, що обрані методи та методики мають відповідати меті 

та гіпотезі дослідження. 
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Наприклад, для розв’язання поставлених завдань застосовувались такі 

методи: 

- аналіз наукової літератури вітчизняних та зарубіжних дослідників; 

- метод порівняльного аналізу, 

- практичне вивчення (емпіричне дослідження) 

- спостереження, анкетування, індивідуальна бесіда, 

- систематизація, порівняння, зіставлення здобутих фактів, 

узагальнення результатів дослідження, 

- методи математичної статистики, 

- комп’ютерний пакет програми STATUSTICA, SPSS 11, SPSS 12. 

В курсовій роботі слід визначити теоретичну та практичну значущість: 

вказати, де можна буде використати отримані дані, які фахівці можуть бути 

зацікавлені у результатах дослідження. 

Слід також указати вибірку учасників дослідження та базу дослідження; 

позначити структуру курсової роботи, вказуючи на основні складові роботи, 

наявність ілюстраційного матеріалу. 

Обсяг вступу, зазвичай, складає дві-три повнi сторiнки. 

Основна частина містить: 

-огляд літератури з досліджуваної проблеми; 

- виклад методологічного підходу; 

- опис головних методів, організації та процедури дослідження; 

- опис отриманих результатів дослідження; 

- аналіз отриманих результатів. 

Основна частина складається з кількох розділів. 

Роздiл 1. 

Роздiл 2. 

Роздiл 3. 

У першому розділі подають огляд літератури з досліджуваної 

проблеми. Кожен розділ повинен мати назву. Студенти, які вперше пишуть 
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курсову роботу, часто прагнуть назвати цей розділ, що містить огляд 

літератури, “Теоретична частина”. 

Теоретична сторона проблеми, наведеної в першому розділі, повинна 

продемонструвати рівень знань студента, його ерудицію у зазначеній галузі 

та стати інструментом для розв’язання поставлених у роботі завдань. 

Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами: схемами, 

графіками, діаграмами тощо. 

Хоча цей розділ справді є теоретичним, необхідно сформулювати його 

назву, яка б відбивала сутність того, про що йдеться.  

У другому розділі наводять методологічне обґрунтування та 

процедуру проведення емпіричного дослідження. 

Другий розділ також повинен мати назву.  

Помилкою є назва розділу “Практична частина”. 

Розділ може містити підрозділи й пункти. Підрозділи називають. 

Пункти повинні мати назви.  

У другому розділі подають обґрунтування застосування методик 

дослідження та окремих методів, які застосовувалися у процесі роботи; 

наводять детальний опис експерименту із розглядом його етапів та їхньої 

послідовності; детальний опис вибірки учасників дослідження. Широко 

відомі методики не потребують детального опису, а опитувальники чи 

анкети, які адаптує автор курсової роботи, повинні бути подані в додатках. 

У третьому розділі подають аналіз результатів емпіричного дослідження.  

У процесі написання наукової дослідної роботи слід чітко 

дотримуватися етичності та конфіденційності як стрижневих принципів 

психологічного дослідження.  

Категорично неприпустимо називати прізвища досліджуваних осіб під 

час обговорення результатів чи наводити їх у таблицях із результатами 

досліджень, а також подавати будь-яку інформацію, на підставі якої можна 

ідентифікувати досліджуваних. 
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Результати досліджень наводять у зведених таблицях. Ці таблиці слід 

подати у додатках.  

Студент має бути готовий показати заповнені бланки опитування із 

результатами власного дослідження на вимогу наукового керівника чи 

комісії. Таблиці мають бути зрозумілими читачам, назви змінних у таблицях 

слід вказувати так, щоб читач міг розуміти, про що йдеться. 

Таблиці заповнюють із застосуванням комп’ютерних програм Excel, 

SPSS, Statistica тощо. 

Аналіз отриманих результатів виконують із застосуванням методів 

статистичного опрацювання результатів, які обираються відповідно до мети, 

завдань і специфіки дослідження.  

Кожний розділ починають з нової сторінки. Назви розділів друкують 

великими буквами жирним шрифтом посередині рядка, крапку після номера 

розділу і назви розділу не ставлять. 

Змiст курсової роботи повинен бути добре структурованим, внутрiшньо 

логічно побудованим, являти собою цiлiсне й закiнчене дослiдження.  

 

Висновки.  

У висновках коротко формулюють результати, отримані у процесі 

роботи, викладають головні наукові та практичні результати досліджень, 

аргументуючи кількісними та якісними показниками, зазначають, наскільки 

підтвердилися робочі гіпотези. Висновки повинні інформувати про 

досягнення мети дослідження і виконання конкретних поставлених завдань. 

Висновки являють собою тезове лаконічне викладення основних 

результатiв, досягнутих у роботi. По cyтi, окремі фрагменти висновкiв дають 

вiдповiдь на ті завдання, якi сформульовано студентом у вступi до курсової 

роботи. Необхiдно уникати ускладнюючих оборотiв, зайвих слiв та речень, 

якi не мають змiстового навантаження. Обсяг висновкiв повинен становити 

три повних сторiнки.  
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Додатки курсової роботи містять: 

- таблиці аналізу даних програми SPSS; 

- таблиці проміжних цифрових даних та інші таблиці; 

- інструкції щодо проведення дослідження; 

- інструкції та методики, застосовані в процесі виконання роботи; 

- сценарії тренінгів; 

- ілюстрації тощо. 

 

Захист курсової роботи.  

Останнім етапом роботи студента над курсовим проектом є прилюдний 

його захист (максимальна оцінка – 30 балів). Студент має захищати 

прорецензовану роботу пiсля усунення недолiкiв, що мали мiсце у 

оформленнi роботи, та пiсля доопрацювання змістових її недолiкiв. Оцiнка 

курсової роботи у значній мipi залежить від вмiння студента представити 

основні результати дослiдження, вiд глибини пізнання cyтi проблеми та 

орієнтації у питаннях, що виникають у членiв комісії пiд час захисту у межах 

проблеми, що розглядається. 

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Загальнi вимоги  

- Заголовки структурних частин друкуються симетрично до змісту 

великими літерами: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ 1, ВИСНОВКИ, РЕЗЮМЕ і т.д. 

- Заголовки підрозділів друкуються з абзацу маленькими літерами 

(крім першої літери), крапка не ставиться. Відстань між заголовком і 

текстом: 2–3 інтервали.    

- Кожний розділ необхідно починати з нової сторінки. 

Оформлення сторінок 

 - Поля: вгорі, внизу, зліва – 25 мм, справа – 10 мм. 
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- Абзац: починається з 5-го знаку. 

- Шрифт: Times New Roman, 14 пунктів; інтервал між рядками: 1,5. 

- Нумерація сторінок подається арабськими цифрами без крапки у 

правому верхньому куті. На титульному аркуші (перша сторінка) номер не 

ставиться. 

Вписувати в текст курсової роботи окремі iншомовнi слова, формули, 

умовнi знаки можна чорнилом, пастою тiльки чорного кольору, при цьому 

щiльнiсть вписаного тексту повинна бути наближеною до щiльноcтi 

основного тексту.  

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список 

використаних джерел, таблицi та рисунки, якi повнiстю займають площу 

сторiнки. Але всі сторiнки зазначених елементiв курсової роботи пiдлягають 

нумерації на загальних засадах.  

Нумерацiя  

Нумерацiю сторінок, роздiлiв, пiдpоздiлiв, пунктiв, пiдпунктiв, малюнкiв, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають 

до загальної нумерації сторінок. На титульному аркушi номер сторiнки не 

ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому 

кyтi сторiнки без крапки в кiнцi.  

Taкi структурні частини курсової роботи, як змiст, перелiк умовних 

позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають 

порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркушi, на яких розмiщенi 

згаданi структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином.  

Пiдpоздiли нумерують у межах кожного роздiлу. Номер пiдpоздiлy 

складається з номера роздiлy i порядкового номера пiдроздiлy, мiж якими 

ставлять крапку. В кінці номера пiдpоздiлy повинна стояти крапка, наприклад:  

«2.3.» (трeтiй пiдpоздiл другого роздiлy). Потiм у тому ж рядку йде заголовок 

пiдроздiлy.  
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Оформлення ілюстрацій 

Iлюстрацiї (фотографії, креслення, схеми, графiки, карти) необхiдно 

подавати у курсовiй робoтi безпосередньо пiсля тексту, де вони згаданi 

вперше, або на наступнiй сторінці.  

Iлюстрацiї позначають словом «Рис.» i нумерують послiдовно у межах 

роздiлy, за винятком iлюстрацiй, поданих у додатках.  

Номер iлюстрацiї повинен складатися з номера роздiлу i порядкового 

номера ілюстрації, мiж якими ставиться крапка.  

Наприклад:  

Рис. 1.2 (другий рисунок першого роздiлу). Номер iлюстрацiї, її назва i 

пояснювальнi пiдписи розмiщують послiдовно пiд ілюстрацією.  

Iлюструють курсові роботи, виходячи із певного загального задуму, за 

ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути 

iлюстрацiй випадкових, пов’язаних iз другорядними деталями тексту i 

запобiгти невипpавданим пропускам iлюстрацiй до найважливiших тем. 

Кожна iлюстрацiя має вiдповiдати тексту, а текст – ілюстрації. Наведемо 

приклад ілюстрації. 

 

 

Рис. 3.1 Розподіл за шкалою “Цілі” у жінок та у чоловіків 
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Назви iлюстрацiй розмiщyють пiсля їхніх номерів. При необxiдностi 

ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (пiдпис пiд рисунком).  

Основними видами ілюстративного матерiалу в курсовiй роботi є: 

креслення, технiчний рисунок, схема, фотографiя, дiаграма i графiк.  

Не варто оформлювати посилання на iлюстрацiї як самостiйнi фрази, в 

яких лише повторюється те, що мiститься у пiдписi. У тому мicцi, де 

викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, i де читачевi треба вказати на неї, 

розмiщують посилання у виглядi виразу у круглих дужках «(рис. 3.1)» або 

зворот типу: «…як це видно з рис. 3.1» або « ... як це показано на рис. 3.1».  

Оформлення таблиць  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах роздiлy. В правому верхньому куті над вiдповiдним 

заголовком таблиці розмiщyють напис “Таблиця” iз зазначенням її номера.  

Над таблицями симетрично друкуються назви, які друкуються великими 

літерами. Над назвою таблиці у правому верхньому куті подаються напис 

“Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблицi повинен складатися з 

номера роздiлy i порядкового номера таблицi, мiж якими ставиться крапка, 

наприклад: «Таблиця1.2» (друга таблиця першого роздiлу).  

Якщо в розділі є лише одна таблиця, її нумерують за загальними 

правилами. 

Таблиця 3.2  

Порівняння середніх значень рівня оптимізму  

за T-критерієм Стьюдента 

 

Стать Середнє 

Стандартне 

відхилення 

Рівень 

значущості 

Жінки 6,83 1,64 
Р < 0,01 

Чоловіки 5,06 2,13 
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Якщо таблиця перенесена на другу сторінку, то над другою частиною 

таблиці вказується “Продовження табл.” і зазначають номер цієї таблиці, 

наприклад: “Продовження табл. 1.2”. Назви граф у таблиці починаються з 

великої літери, підзаголовки — з малої літери, якщо вони складають одне 

речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони є самостійними. 

Висота рядків повинна бути не менше 8 мм. 

При посиланні у тексті на таблиці слово «Таблиця» подається у 

скороченій формі типу «... табл. 1.2», або «... в табл. 1.2». При повторному 

посиланні на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово 

«дивись», наприклад: «див. табл. 1.3», «див. рис. 1.2».   

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові та 

пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо 

приміток на одному аркуші кілька, то після слова «П р и м і т к и» ставлять 

двокрапку, наприклад: 

Примітки :  

1. ... 

2. ... 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» 

ставлять крапку. 

Під час написання роботи треба посилатися на джерела, матеріали або 

окремі результати, що наведені у ній. Коли використовують матеріали з 

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

тоді потрібно точно вказати номери сторінок на які є посилання. 

Формули  

Формули у курсовiй роботi нумерують у межах роздiлy. Номер формули 

складається з номера роздiлу i порядкового номера формули в роздiлi, мiж 

якими ставлять крапку. Номери формул пишуть бiля правого поля аркуша на 

рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша 

формула третього роздiлу).  
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При використаннi формул необxiдно дотримуватися певних 

технікоорфографiчних правил.  

Найбiльшi, а також довгi i громiздкi формули, котрі мають у складi знаки 

суми, добутку, диференціювання, iнтегрування, розмiщують на окремих 

рядках. Це стосується також i всіх нумерованих формул. Для економії мiсця 

кiлька коротких однотипних формул, вiдокремлених вiд тексту, можна 

подати в одному рядку, а не одну пiд одною. 

Невеликі i нескладнi формули що не мають самостiйного значення 

вписують всерединi рядкiв тексту.  

Пояснення значень символiв числових коефiцiєнтiв треба подавати 

безпосередньо пiд формулою в тiй послідовності, в якiй вони данi у формулі.  

Значення кожного символу i числового коефiцiєнта треба подавати з нового 

рядка. Перший рядок пояснення починають зi слова «де» без двокрапки.  

Рiвняння i формули треба видiляти з тексту вiльними рядками. Вище i 

нижче кожної формули потрiбно залишити не менше одного вiльного рядка.  

Якщо рiвняння не вмiщується в один рядок його слід перенести пiсля знака 

рівності (=) або пiсля знакiв плюс (+), мінус (-), множення (х) i дiлення (:).  

Загальнi правила цитування i посилання на використанi джерела  

При написаннi курсової роботи студент повинен давати посилання на 

джерела, матеріали, результати з яких наводяться у курсовiй роботi, або на 

iдеях i висновках яких розробляються проблеми, задачi, питання, вивченню 

яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу вiдшукати 

документи i перевiрити достовiрнiсть вiдомостей про цитування документа, 

дають необxiднy iнформацiю щодо нього, допомагають з’ясувати його змiст, 

мову тексту, обсяг. Посилатися слiд на ocтaннi видання публікацій. На бiльш 

ранні видання можна посилатися лише у тих випадках, коли в них наявний 

матерiал, який не включено до останнього видання.  

Якщо використовують відомості, матеріали з монографiй, оглядових 

статей, iнших джерел з великою кількістю сторінок, тодi в посиланнi 
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необxiдно точно вказати номери сторінок, iлюстрацiй, таблиць, формул з 

джерела, на яке дано посилання.  

Посилання у тексті курсової роботи на джерела слiд зазначати 

порядковим номером за перелiком посилань, видiленим двома квадратними 

дужками, наприклад, « ... у працях [1; 3; 7] ... » чи …[3, с. 7], чи …[12; 34; 52, 

с. 14-19; 64, с. 21-23] або професор З. Карпенко [24, с.115-116] стверджує, 

що... При наведенні цитати необхідно вказати у круглих дужках автора 

роботи, рік її видання та сторінку, наприклад (З. Фройд, 1985:102). 

Якщо відомості з того чи іншого джерела чи видання отримані автором 

не самостійно, а запозичені з інших джерел, то необхідно вказати джерело 

запозичень: Цитовано за:.. 

Наводиться за:.. 

Для підтвердження власних аргументiв посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналiзу того чи iншого друкованого твору слiд 

наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно вiдтворювати цитований 

текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити змiст, 

закладений автором.  

Посилання на блоги, популярні інтернет-ресурси допускається тільки у 

рамках контент-аналізу, але не в якості теоретичної основи. 

Слід пам’ятати, що наукові публікації можуть бути різних жанрів та 

видів: підручник, посібник, монографія, стаття, тези доповіді, автореферат 

дисертації, дисертація, довідникова література, словники, енциклопедії. 

Виконуючи курсове дослідження студенти можуть орієнтуватись на 

використання таких форм наукової продукції, але робота не повинна носити 

компіляційного характеру. 

Оформлення списку використаних джерел  

Список використаних джерел – елемент бiблiографiчного апарату, 

котрий мiстить бiблiографiчнi описи використаних джерел i розмiщується 

після висновкiв.  
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Бiблiографiчний опис складають безпосередньо за друкованим твором 

або виписують з каталогiв i бiблiографiчних покaжчикiв повнiстю без 

пропускiв будь-яких елементiв, скорочення назв тощо. 

Завдяки цьому можна уникнути повторних перевiрок, вставок 

пропущених відомостей.  

Список використаної літератури може складатися за алфавітом або за 

послідовністю посилань у тексті. Найчастіше цей список складається у 

алфавітному порядку прiзвищ перших авторів або заголовкiв. Всі джерела 

вказуються тією мовою, якою вони видані. Література іноземними мовами 

наводиться у кінці бібліографії також у алфавітному порядку (згідно з ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання»). 

Додатки  

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її 

сторiнках або у виглядi окремої частини (книги), розмiщуючи їх у порядку 

появи посилань у тексті курсової роботи.  

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи, 

кожний такий додаток повинен починатися з нової сторiнки. Додаток 

повинен мати заголовок, надрукований yгopi малими лiтерами з першої 

великої – симетрично відносно тексту сторiнки. Посерединi рядка над 

заголовком малими лiтерами з першої великої друкується слово «Додаток __» 

i велика лiтера, що позначає додаток.  

Додатки слiд позначати послiдовно великими лiтерами української 

абетки, за винятком лiтер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток 

Б i т.д. Один додаток позначається як додаток А.  

Iлюстрацiї, таблицi i формули, які розмiщенi в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2. – другий рисунок першого 

роздiлу додатка Д; формула (A.1) – перша формула додатка А.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При оцінюванні захисту (максимум балів – 30) курсової роботи 

комісія бере до уваги такі показники: якість курсової роботи студента в 

цілому (її творчий характер,    - вміння автора аналізувати теоретичний 

матеріал;    обґрунтованість сформульованих практичних рекомендацій); 

самостійність у розробці проблеми; якість виконання емпіричної частини 

дослідження;якість оформлення курсової роботи (стиль викладу, 

грамотність, бібліографія, культура посилань на використані джерела, 

ілюстративний матеріал); рівень виступу студента (чіткість у 

формулюванні актуальності, мети і завдань роботи, вміння робити 

правильні висновки, культура мовлення);відгук наукового керівника та 

оцінку курсової роботи студента науковим керівником (максимум балів – 

70). 

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою: 

- якість виконання курсової чи дипломної роботи – 70 балів; 

- захист та презентація результатів дослідження – 30 балів. 

За результатами захисту курсової роботи студента виставляється 

оцінка відповідно до нижченаведених критеріїв. 

 

Орієнтовні критерії оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи 

студента за 100-бальною шкалою, шкалою ЄКТС і національною шкалою 

 

№ 

з/п 
Критерії 

Макс. 

кількість 

балів 

Зміст критеріїв оцінювання 
Оцінка 

в балах 

1. Якість наукового апарату 

дослідження (актуальність теми, 

її відповідність сучасним 

вимогам, об’єкт, предмет, мета, 

завдання, методи дослідження), 

відповідність темі дослідження, 

науковість, правильність, 

логічність викладу. 

10 - відповідає повністю; 

 

- відповідає неповністю; 

 

- відповідає недостатньо; 

 

- відповідність відсутня; 

 

- науковий апарат не визначений. 

9–10 

 

7–8  

 

6   

 

1–5  

 

0 

2. Аналіз джерел і літератури з теми 

дослідження, критичне їх 

осмислення. 

10 - повний, обґрунтований; 

 

- неповний; 

 

- недостатньо джерел / літератури, 

критичний аналіз недостатній; 

9–10 

 

7–8  

 

6   
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- перелік наукових досліджень з 

теми поданий без відповідного 

аналізу; 

 

- аналіз відсутній. 

 

1–5  

 

 

0 

3. Повнота, науковий рівень 
обґрунтування розробок і 
запропонованих рішень: 
- рівень самостійності роботи; 
- відповідність змісту назві, 

поставленій меті та завданням; 
- адекватність методики 

дослідження заявленим 
завданням; 

- якість інтерпретації результатів 
дослідження, аргументованість 
висновків; 

- наявність власних пропозицій і 
рекомендацій з предмета 
дослідження. 

20 - повно та обґрунтовано; 

 

- недостатньо повно та 

обґрунтовано; 

 

- неповно, непослідовно, 

необґрунтовано; 

 

- незадовільно; 

 

- відсутня самостійність (списано) 

або не відповідає темі. 

 18–20 

 

15–17 

 

12–14  

 

 

1–11  

 

0  

4. Практична цінність розробок і 

запропонованих рішень. 

20 - висока практична цінність; 

 

- практична цінність часткова; 

 

- окремі елементи мають 

практичну цінність; 

- практична цінність недостатньо 

доведена; 

 

- немає практичної цінності. 

18–20 

 

15–17  

 

12–14  

 

1–11 

 

 

0 

5. Відповідність курсової роботи 

встановленим в Україні вимогам 

до наукових робіт:  

- грамотність, науковий стиль 

викладу; 

- відповідність структури, обсягу 

роботи вимогам, затвердженим 

кафедрою психології і 

педагогіки (згідно зі ступенем 

вищої освіти); 

- якість оформлення роботи, 

якість бібліографічного списку; 

- культура посилань на використані 

джерела і літературу. 

10 - повна відповідність, висока 

якість; 

 

- недостатньо повна відповідність, 

достатня якість; 

 

- неповна відповідність, 

недостатня якість; 

 

- невідповідність, якість низька, 

багато мовних помилок; 

 

- якість оформлення незадовільна, 

робота подана з суттєвими 

порушеннями встановлених 

термінів. 

9–10 

 

7–8  

 

 

6  

 

 

1–5  

 

 

 

 

0 

6. Змістовність доповіді, 

презентації та відповідей на 

запитання членів  екзаменаційної 

комісії та присутніх під час 

захисту 

30 - повні, послідовні, логічні, 

презентація здійснена з 

використанням мультимедіа; 

 

- недостатньо повні, послідовні, 

логічні; 

 

- непослідовно та нелогічно 

побудова доповідь, недостатньо 

повні й глибокі відповіді на 

запитання; 

27–30 

 

 

 

 

23–26  

 

 

 

18–22  
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- доповідь поверхова, неповні або 

незадовільні відповіді на 

запитання членів екзаменаційної 

комісії; 

 

- знання з теми дослідження 

незадовільні, відповіді на 

запитання членів екзаменаційної 

комісії відсутні. 

 

 

1–17  

 

 

 

 

0 

 Разом 100   

 

 

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» за національною 

шкалою оцінювання та відповідною кількістю балів за шкалою ЄКТС:  
 

Рейтинговий бал за 100-

бальною шкалою 
Оцінка за шкалою ЄКТС 

Підсумкова оцінка за 

національною шкалою 

90 – 100 А Відмінно 

82 – 89 В 
Добре 

75 – 81 С 

66 – 74 D 
Задовільно 

60 – 65 Е 

0 – 59 F Незадовільно  
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