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ВСТУП 

 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, 

поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх 

застосування до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання. 

Під час виконання курсових робіт перед студентом виникає ціла низка 

питань щодо вибору теми роботи, опрацювання літературних джерел, складання 

плану, порядку організації виконання та подання курсової роботи до захисту в 

комісії. 

Метою написання методичних рекомендацій є надання методичної 

допомоги студентам напряму підготовки «Психологія» під час написання 

курсових робіт з дисциплін «Теоретико-методологічні проблеми психології» та 

доведення її до логічного завершення.  

Студент, який проходить навчання за освітнім рівнем «Магістр», повинен 

чітко розуміти та відтворювати у своїй науковій діяльності методологічні 

принципи вивчення психологічних феноменів. Методологія – це система 

принципів і способів організацій теоретичної та практичної діяльності для 

отримання істинного результату. За В. П. Зінченко та С. Д. Смирновим, 

виокремлюють такі рівні методології: рівні філософської, загальнонаукової, 

конкретно-наукової методології і рівень методики і техніки дослідження. 

Філософська методологія характеризує загальну світоглядну позицію як 

інтерпретаційну основу науки. Загальнонаукова методологія визначає принципи 

побудови та функціонування конкретної науки. На рівні методики і техніки 

дослідження конкретизуються принципи побудови та проведення наукового 

дослідження. Тому майбутньому магістру з психології для проведення наукових 

досліджень обов’язково необхідно знати основні як загальнонаукові, так і 

конкретні для психологічних досліджень методологічні принципи. 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, 

яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів. Відповідно до 



5 

 

навчального плану студенти-магістри 1-го року навчання виконують курсову 

роботу з навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології». 

Під час підготовки до написання курсової роботи вони оволодівають навичками 

самостійного аналізу різних теоретичних, методологічних підходів, концепцій 

щодо вивчення проблем психологічної спрямованості, засвоюють основні 

теоретичні методи цього аналізу, вчаться добирати необхідний матеріал з 

наукових джерел, систематизувати його й робити відповідні висновки. 

Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальної дисципліни 

«Теоретико-методологічні проблеми психології» та тісно пов’язується з 

практичними потребами конкретного фаху. Тема курсової роботи затверджується 

на засіданні кафедри. Тематику курсових робіт затверджує завідувач кафедри за 

поданням керівника курсової роботи. 

Під час підготовки, написання та захисту курсової роботи студенти-

магістранти набувають певних компетенцій, передбачених освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів зі спеціальності 053 – «Психологія», а саме: 

− здатність критично осмислювати проблеми у навчанні або професійній 

діяльності та на межі предметних галузей; 

− здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

− уміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми; 

− здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

− фундаментальне знання теоретичної, прикладної та практичної 

психології; 

− розвинута здатність розробляти програму та виконувати складні 

психологічні дослідження з використанням широкого кола валідного та надійного 

психологічного інструментарію; 

− здатність застосовувати на практиці базові інструментальні цінності 

психології, розуміння соціальних і психологічних наслідків своєї професійної 

діяльності; 

− здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися 
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норм професійної етики; 

− здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

Виконання курсових робіт визначається графіком. 

Робота має бути науковою та певну наукову цінність і НЕ МОЖЕ БУТИ 

переказом написаного в науковій літературі, простим описом мовного явища або 

інформацією про конкретну подію. 

Результати курсової роботи ґрунтуються на глибокому, осмисленому 

вивченні наукової літератури, узагальненні результатів дослідження 

лінгвістичних явищ, що вивчаються. Висновки із цієї роботи мають містити 

пропозиції щодо перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрямку. 

Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні 

знання з вивченої навчальної дисципліни, перевірити якість цих знань. 

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи 

студентів. Мета курсової роботи – допомогти студентові закріпити та поглибити 

теоретичні знання, здобуті під час вивчення дисципліни «Теоретико-

методологічні проблеми психології». 

Курсова робота як важлива форма навчального процесу має навчити 

майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні 

джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної 

преси), статистичні й практичні матеріали, зробити ґрунтовний аналіз 

теоретичних концепцій щодо вивчення цього феномену, розглянути методологічні 

принципи його дослідження. 

Виконується курсова робота та проводиться публічний захист державною 

мовою. Після написання курсової роботи і перевірки її керівником проводиться 

публічний захист. Студент повинен вміло і чітко сформулювати основні 

положення курсової роботи, надати відповідь на запитання членів комісії. 

Досвід, набутий під час виконання та захисту курсової роботи, має бути 

використаний у подальшій підготовці до магістерської роботи. 
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 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Комісією, яка складається з викладачів кафедри, розробляється тематика 

курсових робіт, що доводиться до відома всіх студентів. Кожний студент 

самостійно вибирає тему майбутньої курсової роботи. Орієнтована тематика 

курсових робіт наведена в Додатку А. Під час вибору теми слід приймати до 

уваги можливість отримання аналітичної інформації для конкретного 

дослідження. Вибравши тему, студент обговорює її з керівником роботи, яка 

затверджується протоколом засідання кафедри. На підставі цього складається 

завдання для підготовки та захисту курсової роботи. Бланк завдання на курсову 

роботу поданий у додатку Б. Студентам, які вчасно не використали надану 

можливість самостійного вибору, тема курсової роботи визначається комісією. 

Раціональніше організувати роботу над курсовою роботою, правильно 

розподілити свій час, спланувати його, глибоко й своєчасно розробити вибрану 

тему допоможе алгоритм написання курсової роботи (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Алгоритм написання курсової роботи 

Вивчення та конспектування літератури з теми роботи 

Вибір теми, ознайомлення 
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Виявлення та відбір 
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З’ясування об’єкта, 
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та завдань дослідження 

Укладання робочої 
картотеки з літератури 
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Формулювання висновків та рекомендацій 

Написання вступу та огляду літератури з теми дослідження 

Оформлення списку використаної літератури та додатків 

 

Подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові, написання відгуку науковим керівником 

Доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій керівника, остаточне редагування тексту, чистове оформлення роботи, 

підготовка до її захисту 

Складання попереднього плану роботи,  
узгодження його з науковим керівником. 
Визначення основних методів дослідження. 

Виклад тексту роботи відповідно до її структури 
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Дотримання цього алгоритму дисциплінує виконавця, лімітує термін, 

відведений на вибір теми, підбір та аналіз літератури з теми дослідження, 

написання, оформлення і захист курсової роботи. 

Студенти самостійно складають проект плану курсової роботи й 

обов’язково погоджують його з керівником. План курсової роботи має 

відрізнятися своєю логічністю та послідовністю. Передбачені в ньому питання 

мають поступово розкривати теоретичні аспекти вибраної теми дослідження з 

переходом до практичної частини, яка виконується на конкретному матеріалі.  

Курсова робота має бути переплетена, на титульній сторінці роботи мають 

знаходитися підписи виконавця, керівника роботи та членів комісії із захисту 

курсових робіт. 
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2 ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА  ТА КЕРІВНИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота є самостійною роботою студента. Автор роботи несе повну 

відповідальність за використання першоджерел, обґрунтування та прийняття 

рішень і виклад матеріалу в цілому. Керівник знайомить студента з графіком 

виконання окремих етапів курсової роботи, датою захисту та дотриманням цих 

термінів. Здавати роботу на подальшу перевірку бажано разом з попередньо 

перевіреним чорновим варіантом курсової роботи, не менш ніж 1–2 рази на 

місяць. Про виконання етапів, установлених графіком написання курсової роботи, 

студент звітується перед своїм керівником. 

Керівник курсової роботи допомагає студенту в її написанні впродовж 

усього відведеного часу. Обов’язком керівника є затвердження плану виконання 

курсової роботи, контроль за дотриманням графіку її написання, координація 

роботи в цілому та рецензування підготовленої до захисту роботи. 

До консультації з керівником курсової роботи необхідно готуватися – 

консультацію можна отримати з приводу ЧОГОСЬ. Якщо студент нічого не 

зробив, не прочитав жодної наукової праці з обраної теми дослідження, у нього 

немає жодного тексту, то від консультації з науковим керівником не буде ніякого 

сенсу.  

Науковий керівник може давати рекомендації щодо добору літератури, 

методів і методик емпіричного дослідження; проводить систематичні, передбачені 

розкладом консультації; оцінює зміст виконання як окремих частин роботи, так і в 

цілому; дає згоду на подання роботи до захисту.  

Завізувавши «до захисту» та поставивши свій підпис на титульній сторінці 

курсової роботи, керівник несе відповідальність за дотримання нормативних 

вимог щодо виконаної роботи та засвідчує її достатню якість. 

Керівника включають до складу членів комісії, яка приймає захист курсових 

робіт. 
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3 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Оформлення – одна з найважливіших стадій роботи. Надання відповідної 

форми текстові має принципове значення і підпорядковується  

загальноприйнятим вимогам. Курсову роботу друкують з використанням 

комп’ютерної техніки на одному боці стандартного аркуша білого паперу А4 

(210х297). У зазначений обсяг не входять список літератури і додатки. Великі 

таблиці й ілюстрації, які перевищують обсяг сторінки, подаються у додатках. Під 

час друку роблять такі поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 

20 мм, абзац – 1,25; міжрядковий інтервал – 1,5. Гарнітура шрифту роботи – Times 

New Roman, кегль – 14, колір друку – чорний. Щільність тексту має бути 

рівномірною (без розріджень і ущільнень). Роботу переплітають у тверду 

палітурку.  

Назви структурних частин роботи вирівнюють по центру і друкують тим же 

кеглем, але великими літерами напівжирним шрифтом:  ЗМІСТ, ВСТУП, 

РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ ДО ….. РОЗДІЛУ, ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, СПИСОК 

ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ. Розділи курсової роботи, зазвичай, включають в себе 

підрозділи (нумерація складається з двох чисел, відокремлених крапкою), пункти 

(нумерація – з трьох чисел), підпункти (нумерація – з чотирьох чисел) [5]. 

Заголовки підрозділів друкують з абзацного відступу (1,25 мм), з великої літери 

напівжирним шрифтом. Відстань між назвою розділу та підрозділу має бути три 

інтервали, що відповідає одному пропущеному рядку під час набору на 

комп’ютері. Крапку в кінці назви не ставлять. Інтервал між назвою підрозділу та 

текстом повинен відповідати одному пропущеному рядку.  

Окремий розділ курсової роботи починають з нової сторінки, а кожний 

підрозділ розташовують на відстані одного інтервалу від тексту попереднього. 

Кожний розділ завершують ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ, наприклад, ВИСНОВКИ 

ДО 1 РОЗДІЛУ. Їх починають з нової сторінки [2, 3, 4, 6, 13].  

Усі сторінки роботи мають бути пронумеровані. Нумерація сторінок 

починається зі вступу; порядковий номер сторінки  проставляється внизу по 
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центру без крапки в кінці. Таку структурну частину курсової роботи, як 

ДОДАТКИ, у науково-дослідницький обсяг роботи не враховують, але сторінки 

нумерують і це вказують у змісті. 

Нормативні вимоги до написання курсових робіт наведено у табл. 2.1 

Таблиця 2.1 – Нормативні вимоги до оформлення курсових робіт 

Навчальна 

дисципліна  

Загальний 

обсяг 

роботи 

Вибірка 

досліджуваних 

Кількість 

методик 

дослідження 

Кількість 

джерел у 

списку (не 

менше 

ніж) 

Теоретико-

методологічні 

проблеми психології 

33–40 - - 25–30 

 

Порядок розташування перших сторінок курсової роботи такий: титульна 

сторінка; завдання на курсову роботу; календарний план виконання роботи; зміст, 

вступ, розділи та ін., загальні висновки, список використаних джерел, додатки. 

На титульній сторінці курсової роботи вказують міністерство, назву 

університету, кафедри, на якій виконувалася робота, повну назву теми 

дослідження, прізвище та ініціали студента, керівника, рік і місце його виконання. 

Зразок титульної сторінки наведено у додатку В. 
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4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

Курсова робота має свою специфіку, її деталі завжди потрібно узгоджувати 

з науковим керівником. Раціональніше організувати роботу над дослідженням, 

правильно розподілити свій час, спланувати його, глибоко і своєчасно розробити 

вибрану тему допоможе алгоритм написання курсової роботи. Він дисциплінує 

виконавця, лімітує час, відведений на вибір теми, підбір і аналіз літератури з теми 

дослідження, написання й оформлення роботи. 

Алгоритм написання курсової роботи 

1. Вибір теми (наукової проблеми), ознайомлення з нею, обґрунтування її 

актуальності. 

2. Пошук і підбір літератури з теми. 

3. Складання робочої картотеки літератури з теми. 

4.  З’ясування об’єкта, предмета, визначення мети та завдань дослідження. 

5.  Вивчення та конспектування літератури з проблеми дослідження. 

6. Складання попереднього плану роботи, змісту, узгодження його з 

керівником. 

7. Викладення змісту роботи згідно з її структурою. 

8. Формулювання логічних, науково обґрунтованих висновків. 

9.  Написання вступу та огляду літератури з проблеми дослідження. 

10. Оформлення списку використаних джерел і додатків. 

11. Подання чорнового варіанта роботи науковому керівникові (матеріали 

курсової роботи подаються керівнику не менш ніж 1 раз на місяць), написання 

відгуку науковим керівником. 

12.  Усунення зауважень, урахування рекомендацій наукового керівника. 

13. Чистове оформлення роботи, підготовка її до захисту. 

 

Підготовчий етап роботи над курсовою роботою починається з вибору 

теми – постановки наукової проблеми, її осмислення та обґрунтування. З 

переліку тем, запропонованих кафедрою, студент вибирає ту, яка найповніше 
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відповідає його науковому інтересу та схильності, є актуальною й мало 

дослідженою в науці. Перевага надається темі, під час розробки якої студент 

може виявити максимум особистісної творчості та ініціативи. Проблема – це 

запитання або комплекс запитань, які виникають під час пізнання, розв’язання 

яких має істотний практичний або теоретичний інтерес [8]. Саме недостатність 

знань, інформації, суперечливість наукових фактів у суспільній практиці або 

внаслідок наукового дослідження зумовлюють появу й формулювання наукової 

проблеми. Постановка наукової проблеми припускає таку послідовність дій [12]: 

– виявлення дефіциту інформації; 

– усвідомлення потреби в усуненні цього дефіциту; 

– опис проблемної ситуації; 

– формулювання проблеми в наукових категоріях і термінах. 

Під час з’ясування об’єкта, предмета і мети дослідження необхідно 

зважати на те, що між ними і темою роботи є системні логічні зв’язки. 

Визначаючи об’єкт, потрібно знайти відповідь на запитання: що розглядається. 

Об’єкт розуміється як фрагмент реального світу (процес, явище), на який 

спрямовуються дослідницькі дії  й зусилля. Предмет визначає аспект розгляду, 

надає уявлення про зміст об’єкта дослідження, про те, які нові відношення, 

властивості, аспекти і функції об’єкта розкриваються [20].  

Наприклад, тема курсової роботи:  

«Психічне здоров’я особистості та умови його підтримання».  

Об’єкт дослідження – психічне здоров’я особистості, предмет 

дослідження – теоретико-методологічні підходи до проблеми дослідження 

психічного здоров’я та умов його підтримання. 

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом, а також з його 

кінцевим результатом і способами його досягнення. Наявність поставленої мети 

дозволяє визначити завдання дослідження, які можуть передбачати в себе такі 

складові: 

– розв’язання певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми 

дослідження; загальний аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми; 
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усебічне вивчення практики розв’язання цієї проблеми; виявлення загальних 

особливостей наукового досвіду; 

– з’ясування особливостей або надання характеристики психологічних 

категорій, які є об’єктом дослідження в курсовій роботі; 

– якщо в темі висвітлюється певний віковий період то необхідно визначити 

його психологічні характеристики з урахуванням предмету дослідження; 

– розробка теоретичної схеми дослідження цього психологічного феномену в 

рамках різних концепцій та теорій. 

Основний етап роботи над проблемою, яка висвітлена в назві курсової 

роботи, полягає у зборі даних. У курсовій роботі з дисципліни «Теоретико-

методологічні проблеми психології» основними методами збору даних є 

теоретичні (аналіз, синтез, дедукція, абстрагування, узагальнення, моделювання 

та ін.). 

Заключний етап роботи над курсовою роботою передбачає формулювання 

висновків, тобто відповіді на те, чи була досягнута поставлена мета і чи були 

виконані поставлені завдання.  

Основними  елементами курсової роботи є: 

− титульна сторінка; 

− завдання на курсову роботу; 

− зміст; 

− теоретичні розділи; 

− загальні висновки; 

− список літератури; 

− додатки. 

Курсова робота є теоретичним аналізом певної наукової проблеми, але не 

дорівнює реферату. Курсова робота має бути самостійним теоретичним 

дослідженням, підґрунтя якого складає авторський аналіз проблеми, де критично 

подані підходи різних учених та висловлена й обґрунтована власна думка щодо 

поставленої проблеми. 
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У змісті роботи відображаються основні її структурні розділи зі 

вказуванням сторінок. Приклад оформлення змісту подано у додатку Г. 

У вступі слід указати на актуальність дослідження (не менш, ніж одна 

сторінка тексту). Актуальність відображає важливість і своєчасність дослідження 

обраної теми, її відповідність сучасним потребам психологічної науки, а також 

визначення основних напрямів дослідження цієї проблеми із вказуванням прізвищ 

та ініціалів науковців, які займалися їх розробкою. У кінці цього аналізу слід 

окреслити ті аспекти проблеми, які ще недостатньо вивчені. Основними 

аспектами актуальності є такі:  

а) необхідність доповнення теоретичних положень, що стосуються явища, 

яке вивчається;  

б) потреба в нових фактах, які дозволять розширити теорію і сферу її 

використання;  

в) потреба в ефективніших психодіагностичних і дослідницьких методах, 

що здатні забезпечити отримання нових даних;  

г) потреба в методах (засобах, технологіях), що мають ширші можливості та 

ефективність психологічного впливу, навчання, виховання, тренування, корекції, 

реабілітації;  

д) потреба в доповненні чи вдосконаленні психологічних теорій, концепцій, 

рекомендацій для широкого їх використання як представниками інших наук, так і 

населенням [6; 11; 23].  

У вступі не треба подавати визначень досліджуваних явищ, розкривати їх 

зміст. Необхідно лише з критичного огляду подати огляд літератури з 

досліджуваної проблеми, висловити своє ставлення до тих теоретичних і 

практичних надбань, які в ній містяться. Бажано не лише не уникати проблем, 

протиріч, виявлених у літературі, а навпаки, показати ті протиріччя, на 

розв’язання яких і спрямоване дослідження [20, с. 27]. 

Після актуальності у вступі визначають об’єкт дослідження – це загальна 

психологічна сфера пошуку, що перебуває у полі зору дослідника. Предмет 

дослідження – це певна частина об’єкта, певний аспект обраної проблеми, що 
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підлягає вивченню у науковій роботі. Предмет дослідження за своїм 

формулюванням є близьким до теми роботи, а об’єкт має бути ширшим поняттям, 

тобто між об’єктом і предметом існують родо-видові зв’язки. 

У психологічному дослідженні об’єктом і предметом можуть бути певні 

форми поведінки та діяльності людей, психічні явища (процеси, стани, 

властивості), типи індивідів, групи осіб тощо. Поняття предмета й об’єкта 

психологічного дослідження є відносними і характеризуються лише у взаємному 

зв’язку [6]. 

Отже, якщо тема дослідження зосереджена навколо однієї психологічної 

категорії чи поняття, то вони і стають об’єктом дослідження, а предметом є їх 

ґрунтовний теоретико-методологічний аналіз. 

Психологічний зміст явищ, що є об’єктом роботи, обов’язково має бути 

розкритий в основній частині роботи, починаючи від більш загальних понять 

(об’єкта) і переходячи до більш конкретних (предмета) [20, с. 21]. 

Мета дослідження – наступна складова вступу і являє собою очікуваний 

кінцевий результат, який зумовлює загальну спрямованість і логіку дослідження 

(теоретичного або прикладного). Мета визначається відповіддю на запитання: 

«Для чого (чому) проводиться дослідження?». Мета дослідження формулюється 

коротко й точно; конкретизуючись у завданнях дослідження та змістовному 

відношенні, виражає те основне, що повинен зробити дослідник. Не слід починати 

мету словами «дослідити…» або «вивчити...» Для теоретичного дослідження мета 

може бути сформульована так: 

– на підставі аналізу об’єкта дослідження виявити, визначити, розкрити, 

охарактеризувати... (предмет дослідження); 

– провести теоретичний аналіз проблеми...; 

– проаналізувати, порівняти теоретичні підходи до...; 

– теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити…. 

Завдання дослідження конкретизують мету. У курсовій роботі доцільно 

ставити не більше п’яти завдань, в емпіричній роботі вони можуть поділятися на 

теоретичні, методичні та емпіричні (практичні). Вони можуть бути подані у 
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вигляді основних етапів роботи або сформульовані як запитання, відповіді на які 

дозволять досягти мети дослідження. Формулювання завдань доцільно 

розпочинати словами: виявити, з’ясувати, проаналізувати, визначити, провести, 

розробити.  

Важливим компонентом вступу є теоретико-методологічні засади 

дослідження – це наукові теорії та концепції (із вказівкою на їх авторів), на яких 

ґрунтується дослідження [10]. Методологія – це система принципів та засобів 

організації теоретичної та практичної діяльності для отримання достеменного 

результату.  

Основні методологічні принципи психології зображено на рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Методологічні принципи психології 
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інтерпретаційну основу науки. Загально-наукова методологія визначає принципи 

побудови наукового знання. Конкретно-наукова методологія слугує реалізації 

принципів побудови й функціонування конкретної науки. На рівні методів та 
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техніки дослідження конкретизуються принципи побудови й проведення 

наукового дослідження. 

Принцип єдності психічного та фізіологічного. Психіка відображає 

матеріальний світ, що є і результатом, і передумовою їх взаємодії. Психічне – це 

єдність реального та ідеального. Психічне та фізіологічне єдині, але не тотожні. 

Неможливо звести пояснення психічних явищ до опису фізіологічних процесів. 

Нервова система забезпечує виникнення й протікання психічних явищ, однак 

побудова психологічних моделей психічних явищ та їх дослідження можливе й 

без посилань на фізіологію. 

Принцип єдності теорії та практики. Практика – критерій істини й 

замовник побудови нових теорій (отримання нових знань). 

Принцип розвитку (історизму, чи генетичний). Психіка нерозривно 

розвивається під час взаємодії з навколишнім світом як процес та результат 

діяльності. Вона формувалась під впливом історичних чи соціально-економічних 

умов. Принцип розвитку потребує розглядати явища в їх безперервній зміні в 

рамках загального контексту. Вивчати людину без урахування історичного 

розвитку людства та взагалі всього життя на Землі неможливо. 

Принцип детермінізму. Психічні явища передбачені взаємодією організму із 

зовнішнім середовищем. Але на відміну від механістичного детермінізму, згідно з 

яким причина завжди передує слідству, в нашому випадку дія зовнішніх причин 

опосередковується внутрішніми умовами, тобто психікою. Окрім того, часто 

принцип детермінізму набуває телеологічного вигляду – слідство визначається не 

причиною, яка йому передувала, а необхідністю досягти в майбутньому будь-якої 

мети. 

Принцип єдності свідомості та діяльності. Свідомість та діяльність 

знаходяться в непереривній єдності. Свідомість будує внутрішній план діяльності 

людини.  

Принцип об’єктивності передбачає визнання об’єкта пізнання незалежним 

від суб’єкта, принципове пізнання цього об’єкта, наявність відповідних логічних 
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засобів пізнання й можливість активного впливу на об’єкт дослідження на базі 

отриманих знань. 

Системно-структурний принцип. Будь-які психічні явища мають 

розглядатися як цілісні системи процесів, що детерміновані ще більш крупними 

системами взаємодіючих суб’єкта та середовища. 

Методологічні положення наводяться як постулати, які не підлягають 

доведенню або критиці. Наприклад, якщо тема дослідження стосувались вивчення 

психологічних особливостей інтернет-залежної поведінки особистості, то 

«Теоретико-методологічні засади дослідження становлять: принципи системного 

підходу в психології (Б. Ананьєв, В. Ганзен, Б. Ломов, Г. Щедровицький та ін.); 

теорія генези особистості (С. Максименко), культурно-історична концепція 

Л. Виготського; концепції психології залежної поведінки особистості 

(О. Змановська, О. Єгоров, О. Лічко, Д. Менделевич та ін.); сучасні напрями 

дослідження інтернет-залежної поведінки (І. Барух, Р. Девіс, І. Гольдберг, 

О. Єгоров, К. Янг та ін.); принципи надання психологічної допомоги (О. Блинова, 

О. Бондаренко, К. Роджерс, Т. Яценко)». 

Необхідно звернути увагу на те, що прізвища учених, на яких буде зроблено 

посилання, необхідно перераховувати в алфавітному порядку! Ініціали автора 

мають іти поруч з його прізвищем, а не переноситися на наступну строку.  

Методи (методики) дослідження також прописуються у вступі. Вони 

мають відповідати меті й завданням дослідження, відбивати специфіку об’єкта, 

що вивчається. У вступі подається перелік використаних у роботі методів і 

методик дослідження. Оскільки курсова робота являє собою ґрунтовний 

теоретико-методологічний аналіз проблеми, то основними методами стануть: 

теоретичні – коли суб’єкт взаємодіє з мисленнєвою моделлю предмета 

дослідження (аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення наукової 

літератури з проблеми дослідження). 

Завершують вступ характеристикою структури роботи: визначають основні 

структурні компоненти курсової роботи; указують її обсяг, кількість використаних 

літературних джерел, додатків, таблиць і рисунків. Якщо кількість таблиць та 
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рисунків менше десяти, то їх кількість прописується словами (три таблиці, п’ять 

рисунків).  

Кожну з визначених складових вступу описують, починаючи з абзацу. Їх 

назви (актуальність роботи, об’єкт дослідження, предмет дослідження, мета, 

завдання, теоретико-методологічні засади дослідження, методи дослідження, 

структура роботи) слід виділяти жирним шрифтом.  

Вступ має розміститися на трьох сторінках друкованого тексту. 

Для якісного написання вступу студентам бажано ознайомитися з 

авторефератами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора 

психологічних наук. 

Розділ 1 передбачає теоретичне вивчення об’єкта дослідження, у якому 

подають огляд літератури з досліджуваної проблеми та теоретичні узагальнення 

автора магістерської роботи. Заголовок до цього розділу має змістовно 

відображати сутність досліджуваної проблеми. Дотримуючись принципів 

послідовного та цілісного викладу наукових матеріалів, слід стисло та лаконічно 

висвітлити ступінь розкриття проблеми в історії науки та сучасній вітчизняній і 

зарубіжній літературі, зазначивши ті питання чи аспекти проблеми, які слід 

вивчити. Аналізуючи наукові джерела, необхідно розглянути різні погляди на 

проблему та висловити власне ставлення до тих чи інших положень. Традиційно 

огляд літератури починається з більш широких понять (тобто об’єкта 

дослідження), а потім переходить до більш конкретних (тобто предмета 

дослідження) відповідно до завдань роботи [1; 7; 9; 14]. 

Потрібно чітко визначити межі вікового періоду досліджуваних з 

посиланням на автора класифікації. Дотримуючись принципів наукової етики, 

необхідно перевірити відповідність посилань і цитувань. Бажано закінчити цей 

розділ коротким резюме стосовно сутності досліджуваних понять, явищ, процесів 

та їх складників.  

Зміст теоретичного розділу має бути аналізом, а не цитатником, і тим 

більше не плагіатом! Цитувати можна і треба, але лише там, де цитата підсумовує 

або ілюструє міркування студента з цієї проблеми дослідження. Оскільки 
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теоретична частина (частини) являє собою саме аналіз ідей та концепцій авторів, 

на них обов’язково треба посилатися, тому на кожній сторінці має бути не менше 

одного посилання. 

Під час написання курсової роботи теоретичних розділів має бути два – у 

першому розглядається об’єкт дослідження, а у другому – предмет дослідження. 

Наприкінці підрозділів треба робити узагальнення про те, до чого ви 

прийшли завдяки проведеному аналізу. Ці узагальнення треба оформити таким 

чином: «Отже, в результаті проведеного аналізу встановлено, що…», або 

«Здійснений аналіз дає можливість дійти висновку, що….», або «Отримані 

результати теоретичного аналізу свідчать про….». 

Кожен підрозділ необхідно завершити короткими висновками.  

Висновки до роботи являють собою синтезовану наукову інформацію, 

накопичену в процесі дослідження, тобто послідовний, логічний, чіткий виклад 

основних результатів і їх співвідношення з метою і конкретними завданнями, 

сформульованими у вступі. У висновках викладають найважливіші наукові та 

практичні результати. 

Висновки в кінці роботи не мають замінюватися механічним узагальненням 

висновків до розділів, а мають містити те нове, суттєве, що становить підсумкові 

результати дослідження. Вони подаються у вигляді певної кількості 

пронумерованих абзаців. Їх послідовність визначається логікою завдань 

дослідження.  

У висновках необхідно наголосити на тому, що мета дослідження 

досягнута, а всі поставлені завдання розв’язані. Висновки потрібно структурувати 

як відповідь на сформульовані у вступі завдання. Приблизний обсяг висновків 2–3 

сторінки тексту. Для зручності висновки необхідно нумерувати (їх кількість має 

відповідати кількості поставлених у вступі завдань дослідження). 

Додатки є продовженням курсової роботи і мають наскрізну нумерацію 

сторінок, спільну з документом. Кожен додаток починається з нової сторінки. 

Слово «додаток» пишуть з правого боку рядка малими літерами з першої великої, 
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напівжирним шрифтом. Заголовок додатка друкують шрифтом 14 (з першої 

великої) посередині рядка. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком І, Є, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток А». Текст кожного додатка за 

необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах 

кожного додатка. У такому разі перед кожним номером ставлять позначення 

додатка (літеру) і крапку. Наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – 

підрозділ 3.1. додатка В. Ілюстрації, таблиці й формули, які розміщені в додатках, 

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

першого розділу додатка Д; формула А.1 – перша формула додатка А. Додаток має 

мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично 

до тексту.  

Додатки не є обов’язковим елементом роботи.  
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5 РОБОТА З НАУКОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 

 

Робота над текстом починається з вивчення та конспектування літератури 

з проблеми дослідження. Цю роботу потрібно починати з праць, де проблема 

відображається загально, а потім перейти до досліджень, які її конкретизують. На 

початку роботи необхідно скласти список літератури за темою дослідження. На 

першому етапі варто продумати сам порядок пошуку і приступити до складання 

списку літературних джерел. Добре складений список навіть під час швидкого 

огляду заголовків джерел допомагає охопити тему загалом. На його підставі 

можливо вже на початку дослідження уточнити план роботи. Далі слід 

переглянути усі види джерел з певної теми. До них можуть входити матеріали, 

опубліковані у вітчизняній і зарубіжній періодиці, інформація, отримана з мережі 

Інтернет тощо. Остання може виявитися особливо корисною, якщо ви розробляєте 

дуже актуальну, широко обговорювану на сьогодні тему. Якщо ви погано знайомі 

з темою, то вивчення літератури потрібно починати із загальних праць, щоб 

сформувати уявлення про основні питання, до яких належить обрана тема, а потім 

уже вести пошук нового матеріалу. Якщо ви більш-менш володієте темою, краще 

починати знайомство з найбільш перспективних, на ваш погляд, джерел. 

Літературу варто читати з олівцем у руках, роблячи позначки та виписки. Якщо 

мається власний екземпляр журналу або книги, можна робити нотатки на полях, 

що істотно спрощує надалі пошук необхідних матеріалів. Якщо книга бібліотечна, 

– найкраще робити ксерокопії і ставити позначки на самих ксерокопіях. Не 

забувайте підписувати ксерокопії, указуючи джерело та автора праці. Це суттєво 

полегшить огляд літератури, цитування і розміщення посилань у тексті роботи. 

Вивчення наукових джерел бажано проводити поетапно:  

– загальне ознайомлення з працею загалом за її змістом; 

– швидкий перегляд окремих сторінок;  

– читання цікавих фрагментів; 

– виписка (чи ксерокопіювання) матеріалів, що зацікавили; 

– критична оцінка записаного, його редагування і «чистовий» запис як 
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фрагмента тексту майбутньої курсової роботи.  

Слід пам’ятати, що надлишкове цитування створює враження 

компілятивності роботи. Утім, недостатнє цитування свідчить про слабке 

опрацювання питання. Вибраний теоретичний матеріал варто обміркувати. Тоді 

власні думки, що виникли під час знайомства з чужими роботами, слугуватимуть 

підґрунтям для одержання нового знання. Під час вивчення літератури з вибраної 

тематики використовують не всю інформацію, що у ній міститься, а тільки ту, яка 

безпосередньо належать до теми роботи і тому є найбільш корисною. Отже, 

критерієм оцінювання прочитаного є можливість подальшого практичного 

використання в роботі ідей, цитат чи думок. Можливо, що частина знайденої 

інформації виявиться непотрібною; дуже рідко вона використовується повністю. 

Це не є проблемою – гірше, коли матеріалу зібрано недостатньо, що гальмує 

роботу, змушує повертатися назад до начебто вже розглянутого питання. Слід 

зазначити, що наукова творчість передбачає значну частину «чорнової» роботи, 

пов’язаної з підбором основної та додаткової інформації, її узагальненням і 

поданням у вигляді, що є зручним для аналізу і висновків. Добір наукових фактів 

– елемент творчого процесу.  

Серед джерел, на які слід звернути особливу увагу, чільне місце посідають 

наукові статті. У статтях висновки досить обґрунтовані, а результати 

експериментів, конкретні дані, методики мають достовірний характер. Серед 

спеціальних наукових психологічних журналів слід звернути увагу на такі: 

«Педагогіка і психологія», «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 

«Вестник МГУ. Серия 14. Психология», «Практична психологія та соціальна 

робота», «Соціальна психологія», «Актуальні питання психології» та інші.  

Про вірогідність вихідної інформації може свідчити не тільки характер 

першоджерела, але й науковий, професійний авторитет його автора, його 

приналежність до тієї або іншої наукової школи. В усіх випадках варто відбирати 

останні дані, авторитетні джерела, точно вказувати, звідки взяті матеріали. Під 

час добору фактів з літературних джерел потрібно підходити до них критично. Не 

можна забувати, що життя постійно йде вперед, розвиваються наука, техніка і 
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культура. Те, що вважалося абсолютно точним минулого десятиріччя, сьогодні 

може виявитися неточним, а іноді й неправильним. Особливою формою 

фактичного матеріалу є цитати, що органічно вплітаються в текст роботи, 

складаючи невід’ємну частину аналізованого матеріалу. Вони використовуються 

для того, щоб без перекручувань передати думку автора першоджерела, для 

ідентифікації поглядів у разі зіставлення різних поглядів і т. д. Цитати слугують 

необхідною опорою у процесі аналізу і синтезу інформації. Відштовхуючись від 

їх змісту, можна створити систему переконливих доказів, необхідних для 

об’єктивної характеристики певного наукового явища. Цитати можуть 

використовуватися і для підтвердження окремих суджень.  

Методика роботи з літературними джерелами надана у додатку Д. 

Список використаних джерел становить одну із суттєвих частин 

магістерської роботи. Його розміщують після ВИСНОВКІВ; складають у 

алфавітному порядку (абетковому) прізвищ авторів. Кількість використаної 

літератури має бути не менше, ніж 30 джерел. Література у списку друкується 

мовою оригіналу. Не слід включати до списку ті роботи, на які немає посилань у 

тексті, а також енциклопедичні словники, науково-популярні книги, газети. 

Список використаної літератури – елемент бібліографічного апарату. 

Бібліографічний опис складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної 

та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати з таких 

стандартів: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні 

посилання. Загальні положення та правила скаладання». Дотримання студентом 

вимог чинних стандартів є обов’язковим. Відомості про джерела, які включені до 

списку літератури, необхідно подавати згідно з вимогами державного стандарту з 

обов’язковою назвою праць (табл. 5.1).  
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Таблиця 5.1 – Приклади оформлення бібліографічного опису в списку 

використаної літератури 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Один автор Ильин Е. П. Психология агрессивного поведения. СПб.: 

Питер, 2014. 368 с. 

Два автори Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління 

персоналом: навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 

2005. 308 с. 

 

Свирепо О. А., Туманова О. С. Образ, символ, метафора в 

современной психотерапии. М.: Издательство 

Психотерапия, 2017. 270 с. 

Три автори Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. 

Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном 

рисовании и арт-терапии. СПб.: Речь, 2010. 336 с. 

Чотири автори Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / Вітвіцький В. В., Кисяченко М. Ф., 

Лобасов І.В., Нечипорук А. А. Київ: Академвидав, 2006. 

106 с. 

П’ять і більше 

авторів 

Екологія: навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 

174 с. 

 

Наративні психотехнології / Чепелєва Н. В. та ін.; за ред. 

Н. В. Чепелєвої. Київ: Главник, 2007. 144 с.  

Колективний 

автор 

Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості : 

колективна монографія. Кременчук: КрНУ імені Михайла 

Остроградського, 2016. 356 с. 

Багатотомне 

видання 

Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: у 4 т. / 

гол. ред. В. В. Моргун. Київ: Логос, 2001. Т.2. 636 с. 

За редакцією Проблемы психологической герменевтики / за ред. 

Н. В.Чепелевой. Киев: Издательство Национального 

педагогического университета им. Н. П. Драгоманова, 2009. 

382 с. 

Автор і 

перекладач 

Герман Дж. Психологічні травма та шлях до видужання: 

наслідки насильства – від знущань у сім’ї до політичного 

терору / пер. з англ. О. Лизак, О. Наконечна, О. Шлапак. 

Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. 416 с. 

 

Баер У. Творческая терапия – терапия творчеством (Теория 

и практика психотерапии, использующей разнообразные 

формы творческой активности) / пер. с нем. Е. Климовой и 

В. Комаровой. Москва: Независимая фирма «Класс», 2015. 
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532 с. 

Частина видання 

Розділ книги Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній 

сфері виробництва. Основи аграрного підприємництва / за 

ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С.5-15. 

Тези доповідей, 

матеріали 

конференцій 

Літвінова О. В. Гендерні особливості в прояві готовності 

до волонтерської діяльності. Соціально-психологічні 

проблеми гендерної стратифікації суспільства: зб. 

наук. праць Х Міжнародної наук.-практ. конф. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С.133–136. 

 

Літвінова О. В., Мойса Г. В. Статеві особливості прояву 

компонентів самоставлення у старшокласників. Аспекти 

гуманізуючого впливу на особистість: матеріали 

Міжнародної наук.-практ. конф., 25–27 жовтня 2017 р.  

Дніпро: В.: Літограф, 2017. С. 51–53. 

Статті з 

продовжуваних 

та періодичних 

видань 

Абсалямова К. З., Луценко О. Л. Булінг у середовищі 

молодшої школи – соціально-психологічні й особистісні 

аспекти. Вісник Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. 

Серія: Психологія. 2013. № 1046. С. 216–221. 

 

Благута Р. І. Механізми виникнення агресії підлітків. 

Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. 

Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2003. 

Т. V. Ч. 4.С. 46–51. 

 

Король А. В. Причини та наслідки явища булінгу. Відновне 

правосуддя в Україні. 2009. № 1–2 (13). С. 84–93. 

Електронні ресурси 

Книги Іляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна 

політика: підручник. Суми: Університетська книга, 2007. 

281 с. URL: ftp:/lib.sumbu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата 

звернення: 10.11.2017). 

Законодавчі 

документи 

Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та 

протидії домашньому насильству відносно дітей / М-во 

освіти і науки України. URL: 

https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-

656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-

vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-

ditey/ (дата звернення 28.09.2019). 

Періодичні 

видання 

Попова І. В., Мазур Л. М., Сімурова Н. В., 

Черепанський В. В. Освітній формування культури 

екобезпечного розвитку суспільства. Екологічні науки. 

№ 1 (20). Т. 2. URL : 

https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/
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http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/1/part_2/26.pdf (дата 

звернення 23.02.2019). 

Симонова И. Н., Варникова О. В. Экологическая культура 

как феномен современного высшего технического 

образования. Современные проблемы науки и образования. 

2015. № 1 (часть первая). URL : https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=17965 (дата звернення 

24.02.2019).  

Інші документи 

Законодавчі і 

нормативні 

документи 

(інструкції, 

накази) 

Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна 

Рада України. Харків: Право, 2016. 82 с. 

 

Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» щодо 

удосконалення деяких положень: Закон України від 5 жовт. 

2017 р. № 2164. Урядовий кур’єр. 2017. 9 листоп. 

Дисертації 

автореферати 

дисертацій 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів 

до організму мешканців сільських територій Полісся 

України: дис. … д-ра с.-г. наук: 03.00.16 / Житомир. Нац. 

агроекол. ун-т. Житомир, 2011. 392 с. 

 

Спицька Л. В. Соціально-психологічна диференціація 

проявів делінквентної поведінки неповнолітніх та її 

корекція в умовах закладів соціальної реабілітації: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня к. психол. наук: 19.00.05. 

Сєвєродонецьк, 2016. 18 с. 

 

Курсову роботу оцінюють також за рівнем бібліографічного апарату, який є 

ключем до джерел, використаних під час написання. Бібліографічний апарат 

подано цитуваннями, посиланнями і списком використаної літератури, які 

оформлюють згідно з ГОСТ 7.1 – 84 «Библиографическое описание документа». 

Бібліографічне посилання – це сукупність бібліографічних відомостей про 

цитовану працю, розглянутий або згаданий у тексті інший документ, необхідних 

для їх загальної характеристики, ідентифікації і пошуку. Якщо використані 

відомості, матеріали з дисертацій, монографій, оглядових статей, інших джерел з 

великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номери 

сторінок, на які є посилання. Посилання у тексті магістерської роботи слід 

позначати порядковим номером книги у списку використаних джерел, виділеним 

http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/1/part_2/26.pdf
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17965
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17965
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двома квадратними дужками, наприклад, [12] – номер джерела у списку 

літератури; [5, с. 18–24], при цьому 5 – це номер джерела із списку літератури, а 

18–24 – конкретні сторінки, на яких розташований цей матеріал. Якщо поданий 

матеріал являє собою узагальнення підходів з двох або більше джерел, то 

посилання на них позначають у квадратних дужках, за номерами в загальному 

списку через крапку з комою, наприклад, [15; 17; 23]. Коли використовуються 

відомості, матеріали з оглядових статей, інших джерел, які мають велику 

кількість сторінок, тоді в посиланні обов’язково необхідно точно вказати номери 

сторінок. 

Вимоги до стилю писемного мовлення курсової роботи. Курсова робота 

загалом має свідчити про вміння студента стисло, логічно та аргументовано 

викласти матеріал. Мова і стиль будь-якої наукової праці – науковий, суть якого 

полягає в інтерпретації власної та запозичених поглядів з метою обґрунтування 

наукової істини.  

Найхарактерніша ознака писемної наукової мови – формально-логічний 

спосіб викладення матеріалу. Він досягається завдяки використанню спеціальних 

синтаксичних засобів, що вказують на послідовність викладення думки 

(спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже), заперечення (проте, 

часом, але, тоді як, однак, аж ніяк), причинно-наслідкові відношення (отже, 

тому, завдяки цьому, відповідно до цього, внаслідок, крім цього, до того ж), 

перехід від однієї думки до іншої (раніше ніж перейти до…, звернімося до…, 

розглянемо, зупинимось на, розглянувши…, перейдемо до…, треба зупинитись 

на…, варто розглянути…), результат, висновок (отже, значить, як висновок, на 

закінчення зазначимо, все сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, слід 

сказати…).   

Морфологічні особливості наукового стилю української мови полягають у 

деякій обмеженості граматичних форм і частої повторюваності деяких частин 

мови. Так, у мові науки переважають іменники і прикметники. Наприклад, у 

значенні прийменників уживаються в міру, в силу, за певних обставин, у разі 

потреби, у випадку, згідно з, у значенні, у процесі, внаслідок, у результаті, за 
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допомогою чого, за рахунок, у вигляді, на підставі, методом, через що, як чином 

тощо.  

Для наукового стилю мовлення характерна значна кількість неозначено 

особових речень (без підмета) (залежно від … виділяють…), безособових речень 

(після цього залишається з’ясувати…). Уживаються також дієприкметникові й 

дієприслівникові звороти (експериментальні дані отримано в результаті 

тестування та інтерв’ювання; застосований метод порівняння даних підтвердив 

значущість відмінностей).  

Стиль писемної наукової мови – це безособовий діалог, тому викладання 

зазвичай ведеться від третьої особи, бо увага зосереджена на змісті та логічній 

послідовності повідомлення, а не на суб’єкті. Авторське «я», «ми» не вживається. 

Доцільно використовувати звороти, що виключають наявність цих займенників. 

На допомогу приходять конструкції з невизначено-особовими реченнями 

(«Спочатку проводять відбір досліджуваних, а потім установлюють…»). 

Використовується також форма викладу від третьої особи («Автор уважає»). 

Аналогічну функцію виконує речення з пасивними дієприкметниками 

(«Розроблений комплексний підхід до вивчення... »), у якому відпадає потреба у 

фіксації суб’єкта дії, що тим самим дає можливість уникати в тексті особових 

займенників.  

Обов’язковою вимогою об’єктивності викладення матеріалу є також 

указівка на джерело повідомлення, автора висловленої думки чи якогось виразу. 

У тексті цю умову можна реалізувати за допомогою спеціальних вставних слів і 

словосполучень («за повідомленням», «за відомостями», «на думку», «за даними» 

тощо).  
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6 СПЕЦИФІКА ОФОРМЛЕННЯ ЦИФРОВОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Цифровий матеріал, зазвичай, оформлюють у вигляді таблиць. 

Таблиця 6.1 –_________________ 

(назва таблиці) 
Головка    Заголовки граф 

    Підзаголовки 

Граф 

       

Рядки       

 Боковик 

(заголовки рядків) 

Графи (колонки) 

 

Кожна таблиця має мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують 

зліва. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери.  

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. 

Розміщують таблицю так, щоб її можна було читати без повороту 

переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатку. 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 1.2 – друга таблиця першого розділу. 

Якщо в роботі одна таблиця, її не нумерують. 

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки – з 

маленьких, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо 

вони є самостійними. Висота рядків має бути не меншою 8 мм. Графу за 

порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на іншу сторінку. 

Під час перенесення таблиці на іншу сторінку назву вміщують тільки над її 

першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і 

розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або 

графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній 



32 

 

частині таблиці повторюють її головку, в іншому випадку – боковик. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, 

його можна заміняти лапками, якщо з двох або більше слів, то під час першого 

повторення його замінюють словами «те ж», а далі лапками. Ставити лапки 

замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, 

не слід. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не подають, то в 

ньому ставлять прочерк. 

Під час поділу таблиці на частини допускається її головку або боковик 

заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами 

у першій частині таблиці [8; 12; 13]. 

Слово «Таблиця» і її номер (наприклад, Таблиця 1.1) указують один раз 

ліворуч над верхньою частиною таблиці. Якщо ця таблиця має продовження на 

наступній сторінці, то вказується про її продовження, наприклад, «Продовження 

табл. 1.1». 

Рисунки рівномірно розміщують по всьому аркуші. Нумерацію здійснюють 

так, як і у випадку з таблицями. Назви рисунків указуються під ними. До рисунків 

належать: схеми, графіки, діаграми, гістограми, сегментограми тощо [8; 13]. 

Порядкові числівники пишуться словами (наприклад: сьомий, двадцять 

п’ятий, сто сорок перший). Порядкові числівники, позначені арабськими 

цифрами, не мають відмінкових закінчень, якщо вони стоять після іменника, до 

якого належать (у розділі 2, на рис. 2.9, у табл. 2.6), і мають відмінкові закінчення, 

якщо вони стоять перед іменником (3-й раунд). Записані римськими цифрами 

порядкові числівники відмінкових закінчень не мають (IV курс, XX століття).  
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7 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією, яка визначає оцінку 

роботи, виконаної студентом. На доповідь під час захисту курсової роботи 

студенту відводиться 5–7 хвилин. 

Культура мовлення та дотримання регламенту є обов’язковими елементами 

культури й етики наукових повідомлень. 

Виступ складається із двох смислових частин, які відповідають за змістом 

вступу, основній частині та висновкам курсової роботи. У вступі висвітлюють 

актуальність досліджуваної проблеми, формулюють об’єкт, предмет та завдання 

дослідження. 

Основна частина, передусім, розкриває теоретичні підґрунтя дослідження, 

суть, методологію й особливості організації та проведення емпіричного 

дослідження, містить аналіз отриманих результатів з демонстрацією кількісних і 

якісних показників для обґрунтування достовірності тверджень.  

У висновках наводять основні результати дослідження й зазначають їх 

теоретичне і практичне значення. 

Оцінюючи курсову роботу, керівник і члени комісії дотримуються таких 

загальних критеріїв: 

– ступінь розробленості теми; 

– повнота охоплення різних літературних джерел, підходів до розгляду 

досліджуваної проблеми; 

– самостійність і творчий підхід до написання курсової роботи; 

– послідовність і логіка викладу матеріалу; 

– правильність і наукова обґрунтованість висновків; 

– стиль написання дослідження; 

– акуратність і правильність оформлення роботи;  

– аргументованість та ґрунтовність виступу студента під час захисту роботи. 

Оцінка курсової роботи виводиться на підставі підсумовування оцінки 

наукового керівника та оцінки комісії і складається з оцінювання трьох смислових 
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частин, які відповідають за змістом вступу, основній частині та висновкам 

курсової роботи (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 – Критерії оцінювання знань 

№ 

пор. 

Види роботи Кількість балів 

1 Захист роботи 30 

2 Виконання роботи:  70  

 а) наповнюваність змісту; 50 

 б) якість оформлення; 10 

 в) своєчасність виконання; 10 
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Додаток А 

Приблизний перелік тем курсових робіт з дисципліни  

«Теоретико-методологічні проблеми психології» 

 

1. Психологічний зміст феномену «насильство». 

2. Психологічна адаптація осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

3. Психологічні умови адаптації студентів до навчання у закладі вищої 

освіти. 

4. Психотерапевтичний потенціал арт-терапії під час подолання 

психотравми. 

5. Психологічні аспекти взаємодії прабатьків та онуків у сучасних 

соціальних реаліях. 

6. Особистісна зрілість студентів-психологів як умова їх професіоналізму. 

7. Мотиви навчально-професійної діяльності студентів різних напрямів 

підготовки. 

8. Розвиток «жіночого питання» у психологічній науці та практиці. 

9. Трансляція гендерних стереотипів в підручниках начальної школи. 

10. Соціально-психологічний аналіз гендерних ролей чоловіків та жінок: 

крос-культурний аспект. 

11. Погляди зарубіжних і вітчизняних науковців на проблему взаємодії 

поколінь. 

12. Рольова поведінка прабатьків у сім’ї (функції, типологія прабатьківської 

поведінки). 

13. Проблеми чоловіків у руслі актуальних проблем гендерної психології. 

14. Психологічні особливості жіночого та чоловічого менеджменту. 

15. Архетипічні прояви чоловічого та жіночого початку в поведінці. 

16. Психологічна діагностика самооцінки особистості з використанням 

методу «мандали». 

17. Психічний розвиток дитини раннього віку в умовах соціальної 

депривації. 
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18. Психологічні умови розвитку комунікативних навичок дитини  з 

інвалідністю. 

19. Психологічні умови гендерного розвитку підлітків. 

20. Психологічна допомога старшокласникам у виборі професії. 

21. Професійне самовизначення студентів протягом навчання у вищому 

навчальному закладі. 

22. Перспективи розвитку сучасної української психології. 

23. Прояви професійної деформації у психологів. 

24. Психологічний супровід молодої родини. 

25. Психологія – наука, професія та послуга XXI століття. 

26. Соціально-психологічний клімат організації та діяльність психолога з 

його оптимізації. 

27. Профорієнтаційна робота психолога організації. 

28. Психологічні засади діяльності психолога з попередження суїцидів. 

29. Психологічний зміст діяльності психолога у сфері спорту. 

30. Особливості діяльності психологічної служби у вищій школі. 

31. Психологічні умови формування іміджу професіонала. 

32. Психологічні умови здорового способу життя особистості. 

33. Психічне здоров’я особистості та умови його підтримання. 

34. Психологічні особливості публічних виступів. 

35. Особливості психологічної залежності особистості від інформаційних 

технологій. 

36. Психологічні та особистісні чинники стійкості особистості до стресу. 

37. Толерантність як професійна якість майбутнього психолога. 

38. Психологічна допомога дітям, позбавленим батьківської опіки. 

39. Вплив синдрому емоційного вигорання на копінг-поведінку особистості. 

40. Соціально-психологічні чинники психосоматичних розладів у 

студентської молоді. 

41. Психологічна процедура роботи з дітьми, які пережили насильство. 

42. Психологічна готовність до волонтерської діяльності. 
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43. Розвиток соціальної та комунікативної компетентності особистості. 

44. Використання методів арт-терапії під час роботи з дітьми. 

45. Арт-терапія у розв’язанні жіночих проблем. 

46. Психологічна готовність жінки до материнства. 

47. Психологічна готовність чоловіків до участі в партнерських пологах. 

48. Позитивна терапія як засіб подолання психологічних проблем. 

49. Види психологічної допомоги і принципи їх використання. 

50. Психологічні засоби подолання негативних наслідків пережитих 

травмуючих ситуацій. 

51. Психофізіологічні підґрунтя емоційних розладів. 

52. Психологічні особливості емоційної сфери дитини з аутизмом. 

53. Теоретико-методологічні засади дослідження розладів особистості. 

54. Теоретико-методологічні засади вивчення адиктивної поведінки 

особистості. 

55. Теоретико-методологічні засади вивчення психопатій. 
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Додаток Б 

Зразок завдання на курсову роботу 

____________________________________________________________________ 
( повне найменування вищого навчального закладу ) 

Інститут, факультет___________________________________________________  

Кафедра ____________________________________________________________ 

Напрям підготовки____________________________________________________ 
                                                       (шифр і назва)                                              
                                                                                                   

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
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Додаток Д 

МЕТОДИКА РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ ТА ЛІТЕРАТУРНИМИ 

ДЖЕРЕЛАМИ 

 

У прикладних дослідженням (особливо під час вивчення комунікації) все 

більш широке розповсюдження знаходить метод аналізу документів як вельми 

ефективний метод збору первинної інформації. Документи з різним ступенем 

повноти відображають життя людини, суспільства, передають фактологічну 

сторону соціальної дійсності, фіксують у собі особливості розвитку всіх виразних 

засобів спілкування, насамперед, структуру мови. Під час аналізу джерел 

соціальної інформації виступають текстові повідомлення.  

Під документом у дослідницькій діяльності розуміють спеціально 

створений предмет для передачі та зберігання інформації, зафіксований у тексті, 

фото та відео тощо, це джерело, яке містить інформацію про життя, діяльність як 

окремих людей, спільноти, так і суспільства в цілому. Аналіз документів дозволяє 

отримати відомості про минулі події, безпосереднє спостереження яких уже 

неможливе. 

Методи аналізу документів можна поділити на два види:  

1) традиційні (якісні), які можуть бути загальними (розуміння, інтуїція, 

осмислення); 

2) спеціальні (юридичні, психологічні та ін.). 

Традиційний аналіз поділяється на: 

а) зовнішній – аналіз контексту документа та всіх обставин, які супроводили 

його появу. Мета аналізу – встановлення вигляду, форми, часу та міста його 

появи, автора, ініціатора, мети створення, ступеня надійності, визначення 

контексту документа; 

б) внутрішній аналіз – це дослідження містить зміст документа. Мета 

внутрішнього аналізу: виявлення рівня достовірності цифр та фактів, які 

наводяться в тексті; установлення рівня компетентності автора документа, 

виявлення особистого ставлення автора до тих факторів, які описуються в 
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документі. 

Передбачаються відповіді на такі питання. 

1) Що являє собою документ (вигляд, форма документа, потреба 

використання для аналізу спеціальних методів)? 

2) Який контекст документа? 

3) Хто автор документа? 

4) Яка мета створення документа? 

5) Яка надійність самого документа? 

6) Яка достовірність зафіксованих у документі даних? 

7) Який фактичний зміст документа (необхідно з’ясувати всі факти, які 

відображені в документі)? 

8) Який оцінний зміст документа (необхідно з’ясувати вираз оцінок, 

мотивів, ціннісних уявлень, що відображені в документі)? 

9) Які висновки можна зробити про факти, що містяться в документі? 

10) Які висновки можна зробити про оцінки, що містяться в документі? 

 

Спеціальні види аналізу документів: 

Психологічний – використовується під час оцінки ставлення автора до 

будь-якого політичного, економічного чи соціального явища. На підставі таких 

досліджень може бути отримано уявлення про формування суспільної думки, 

суспільних установок та ін. 

Під час психологічного аналізу документів використовується метод 

контент-аналізу (аналіз змісту). Основними напрямками використання контент-

аналізу є: 

а) виявлення та оцінювання характеристик тексту як індикаторів певних 

сторін об’єкта, який вивчається; 

б) з’ясування причин, що породили це повідомлення; 

в) оцінювання ефекту впливу повідомлення (наприклад, рекламного). 

Специфіка контент-аналізу полягає в тому, що його процедура передбачає 

підрахунок частоти та об’єм згадок тих чи інших одиниць досліджуваного тексту. 
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Отримані за допомогою контент-аналізу кількісні характеристики тексту дають 

можливість зробити висновки про якісний, у тому числі латентний (скритий) 

зміст тексту. Правомірність використання контент-аналізу визначається тим, що 

текст є завжди продуктом людської діяльності, соціального середовища в 

широкому сенсі. Тому він має в собі сліди впливу різноманітних соціальних 

чинників. Звідси витікає можливість виявити та виміряти ці чинники реєстрацією 

в тексті відповідних індикаторів. Головна складність полягає в знаходженні таких 

процедур, за допомогою яких можна було б знайти в тексті відповідні індикатори 

досліджуваних явищ та характеристик, заміряти їх а потім адекватно 

інтерпретувати. Для розв’язання цього завдання контент-аналіз використовує 

процедури, сутність яких полягає в тому, щоб виходячи з конкретного тексту 

документів та завдань дослідження, зробити таке: після того, як сформульовані 

тема, завдання та гіпотези дослідження, визначаються категорії аналізу – 

найбільш загальні, ключові поняття, які відповідають дослідницьким задачам. 

Система категорій має значення питань і вказує, які відповіді має знайти в тексті. 

У практиці досвіду роботи з документами склалась стійка система категорій – це 

знак, цілі, цінності, тема, герой, автор, жанр та ін. 

 

 

 



48 

 

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисциплін 
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