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Методичні рекомендації містять основні вимоги до написання курсових 

робіт здобувачами вищої освіти. Висвітлено питання методології наукового 

дослідження, оформлення наукової роботи, подаються зразки оформлення 

таблиць, рисунків, списку використаних літературних джерел.  

У рекомендаціях описано всі кроки для самостійного виконання 

науково-дослідної роботи, подаються приклади оформлення основних 

структурних елементів роботи, наводяться вимоги до захисту науково-

дослідної роботи і критерії її оцінювання. 

Призначено для здобувачів вищої освіти, які навчаються за 

спеціальністю «Психологія». 
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 ВСТУП  

 

Курсова робота з психології є кваліфікаційним видом навчально-

професійної діяльності студентів психологічних та педагогічних 

спеціальностей, починаючи з другого курсу навчання у педагогічних ВНЗ. В 

умовах удосконалення системи вищої педагогічної освіти спостерігається 

постійне оновлення та стандартизація кваліфікаційних вимог до виконання, 

тобто написання та оформлення, а також до захисту курсових робіт. Тому 

виникає необхідність у роз’ясненні студентам того, як потрібно грамотно, 

організовано та послідовно реалізувати основні завдання курсових 

досліджень на основі загальних вимог, керуючись порадами та зауваженнями 

своїх наукових керівників. 

Курсова робота – це, насамперед, традиційний вид навчально-

професійної діяльності студента, який, окрім її виконання, включає 

відкритий захист висвітлених в роботі положень, фактів та висновків, що 

засвідчує особистісний внесок майбутнього фахівця у вирішення конкретної 

проблеми. Виконання «курсової» – це традиція академічної підготовки не 

тільки майбутніх практичних психологів, але й науковців та дослідників, які 

в своїй праці повинні керуватись виключно принципами об’єктивності та 

достовірності. 

Сучасні можливості інформаційних технологій, зокрема, масове 

використання студентами мережі Інтернет, нівелюють курсові роботи як 

ефективний засіб зворотного зв’язку щодо розвитку професійного мислення 

та науково-практичного світогляду майбутніх фахівців. Така ситуація 

вимагає удосконалення вимог до виконання курсових робіт на основі 

самостійного пошуку студентом альтернатив у вирішенні актуальних та 

недостатньо досліджених теоретичних та прикладних проблем сучасної 

психологічної науки. Зокрема, консультуючи студентів, наукові керівники 

все частіше вимагають разом з друкованим варіантом подавати електронні 

версії курсових робіт, щоб полегшити експертну оцінку їх змісту на предмет 

плагіату. Водночас, Інтернет допомагає керівникам відслідкувати етапи та 

рівень виконання студентами курсових робіт за допомогою листування 

електронною поштою чи в режимі онлайн спілкування. 

Згідно з навчальними планами підготовки фахівців за спеціальності 

«Психологія» (053) виконання студентами курсових робіт з психології є 

обов’язковими видами навчально-професійної діяльності. Однак варто 

визнати, що якісна підготовка практичного психолога на основі особистісно-

зорієнтованого та компетентнісного підходів передбачає формування, 



насамперед, професійних якостей, вмінь та навичок. Дані методичні 

рекомендації допоможуть студентам правильно визначати предмет та 

завдання досліджень за обраною темою, структурувати свою роботу, 

враховувати різницю в опрацюванні першоджерел та інтернет-ресурсів, 

долаючи труднощі в розумінні оригінальних текстів. Отже, за допомогою 

рекомендацій студенти можуть полегшити процес виконання курсових робіт, 

навчившись вирішувати поставлені перед ними завдання. 

Методичні рекомендації будуть корисними також науковим 

керівникам, які дбають про відповідальний та сумлінний підхід своїх 

студентів до рівня власної професійної підготовки у галузі психолого-

педагогічної науки. 

 
РОЗДІЛ І. КУРСОВА РОБОТА ЯК ВИД КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ З 

ПСИХОЛОГІЇ 
 
Курсова робота з психології – це вид кваліфікаційної роботи 

студента психологічної спеціальності, який полягає у проведенні науково-

теоретичного та науково-дослідного (емпіричного) дослідження. 
Головна мета курсової роботи з психології полягає у закріпленні, 

поглибленні та творчому використанні теоретичних, методичних і практично 

спрямованих професійних знань з психології, що забезпечується розвитком 

вміння здійснювати наукове дослідження з актуальної психологічної 

проблеми. 

Наукове психологічне дослідження включає теоретичну та 

практичну (емпіричну) частину, кожна з яких має свою методологію. 
Отже студент, виконуючи курсову роботу, оволодіває теоретичними та 

емпіричним психологічними методами, навчається реалізовувати 

методологічні підходи до вирішення актуальної проблеми у напрямі з теорії в 

практику. Саме тому у змісті курсової роботи важливо вказати, які 

теоретичні та емпіричні методи були використані студентом, як йому вдалося 

оволодіти ними – успішно чи з труднощами. Така професійна саморефлексія 

свідчитиме про високу відповідальність майбутнього фахівця, яку він бере на 

себе по відношенню до наукового методу як основного критерію істинності 

будь-якого фактажу – і в теорії, і в практиці. 

Виконання та захист курсової роботи – справа відповідальна і включає 

такі послідовні етапи: 

1) вибір на початку семестру теми курсової роботи (курсового 

дослідження) з переліку тих тем, які затверджені на кафедрі; 

2) реєстрація обраної теми курсової роботи на кафедрі, перевірка 

того, чи не обрана вона іншими студентами; 

3) закріплення теми дослідження за конкретним науковим 

керівником з числа запропонованих кафедрою, уточнення його посади, 

наукового ступеня та звання (якщо є); 

4) обговорення та визначення графіка роботи з науковим 

керівником, затвердження з ним завдань та структури курсової роботи, 



врахування рекомендованої ним літератури для її пошуку та теоретичного 

опрацювання; 

5) ознайомлення з рекомендованою психологічною літературою, 

визначення понятійного апарату (ключових слів) курсового дослідження, 

вихідних (робочих) термінів та положень, аналіз теорій та концепцій 

відповідно до предмета дослідження, встановлення рівня актуальності 

наукової проблеми; 

6) визначення гіпотези курсового дослідження, корекція завдань 

дослідження разом з науковим керівником, розподіл часу на реалізацію 

кожного із завдань з урахуванням графіка навчального процесу; 

7) робота над теоретичною частиною курсового дослідження, що 

завершується поданням науковому керівнику друкованого примірника 

першого розділу у встановлений термін (можна в електронному вигляді); 

8) робота над емпіричною частиною курсового дослідження з 

урахуванням попередніх зауважень та рекомендацій наукового керівника: 

вибір емпіричних методів, формування вибірки, кількісний та якісний аналіз 

результатів, оформлення додатків; 

9) формулювання висновків відповідно до поставлених завдань, які 

повинні обов’язково засвідчити верифікацію (підтвердження) чи 

спростування вихідної гіпотези; 

10) редагування курсової роботи, її оформлення та подання 

науковому керівникові до попереднього розгляду не пізніше як за місяць до 

захисту (може бути електронний варіант); 

11) етап корегування: робота над помилками, внесення змін у текст 

курсової роботи на основі зауважень та побажань наукового керівника, 

зафіксованих у його рецензії; 

12) підготовка остаточного варіанта курсової роботи у друкованому 

примірнику, написання доповіді на захист; 

13) відкритий захист курсової роботи на призначену рішенням 

кафедри дату: оголошення результатів та висновків курсового дослідження, 

висвітлення встановлених теоретичних розробок та емпіричних фактів. 

Зазначимо, що обирати тему дослідження треба вчасно (на початку 

навчального семестру, на який запланована курсова робота) з урахуванням 

власних наукових інтересів та особистісних вподобань.  

Протягом навчального семестру студент повинен постійно 

консультуватись з науковим керівником за встановленим графіком, оскільки 

це об’єктивно засвідчує, що він самостійно та систематично працює над 

курсовою роботою, а не виконав її на замовлення в останній час до захисту. 

В свою чергу, керівник повинен вчасно реагувати на несвоєчасне подання 

(або неподання) примірника курсової роботи для попереднього розгляду. 

Виконання курсової роботи з психології передбачає проведення 

емпіричного або прикладного дослідження. 

Наукові керівники повинні пам’ятати: якщо студент на час виконання 

курсової роботи ще не оволодів практичними методами психодіагностики та 

експериментальної психології, то він виконує тільки теоретичні завдання. 



Нижче наведено приклади тем курсових робіт, що передбачають 

проведення тільки теоретичного дослідження: 

 «Загальна характеристика пізнавального розвитку в молодшому 

шкільному віці» 

 «Моральна саморегуляція особистості дитини у різні вікові 

періоди» 

 «Загальна характеристика особистісного розвитку сучасного 

юнака». 

Теоретичне курсове дослідження містить два (три) розділи в основній 

частині. В останньому розділі студент може подати приклади 

психодіагностичних методик, за допомогою яких емпірично досліджують 

предмет курсової роботи. Але цей розділ не повинен перевищувати 1/4 

загального обсягу «курсової». 

Емпіричне дослідження традиційно полягає у проведенні 

психодіагностичного обстеження досліджуваних (приблизно 20 осіб), 

результати якого потім узагальнюються в теоретичних розробках (наприклад, 

як модель певного явища) або використовуються з прикладною метою 

(наприклад, для формулювання конкретних практичних рекомендацій). В 

основі емпіричного дослідження лежить алгоритм констатувального 

експерименту із застосуванням валідних стандартизованих методик. 

Провідними емпіричними методами виступають спостереження, 

констатувальний експеримент, тестування та опитування (анкетування, 

інтерв’ю). Сецифічними методами курсового дослідження з педагогічної 

психології виступають психологічний аналіз уроку та тестування з 

дозованою допомогою. В результаті емпіричного дослідження студенти 

повинні отримати точний опис психологічного факту, тому ретельно 

збирають дані про досліджуване явище (предмет дослідження), 

використовуючи, як правило, систему емпіричних методів (наприклад, 

тестування та спостереження). 

Теоретична складова властива початковим та завершальним етапам 

курсового дослідження. На початку роботи студент теоретично аналізує 

певну психологічну проблему, визначає об’єкт, предмет, мету та завдання 

дослідження. Наприкінці дослідження студент інтерпретує емпіричні дані, 

тобто дає якісне пояснення тим цифровим показникам, які отримав в 

результаті застосованих психодіагностичних методик. Крім того, 

результати як теоретичної, так і емпіричної складових курсової роботи, 

узагальнюються у висновках, порядкова кількість яких повинна бути не 

менше від кількості завдань, поставлених на початку дослідження. 

Нижче наведено приклади тем курсових робіт, що передбачають 

проведення емпіричного дослідження: 

 «Темпераментальні відмінності в навчальній діяльності 

студентів» 

 «Психологічні особливості підвищеної тривожності у дітей 

молодшого шкільного віку». 



 «Динаміка професійної спрямованості особистості у підлітковому 

та ранньому юнацькому віці». 

Прикладне дослідження спрямоване на розробку психологічної 

розвивальної чи корекційної програми на основі попередньо проведеного 

емпіричного дослідження. Такі програми можуть бути апробовані у 

формувальному експерименті і спрямовані на отримання практичного ефекту 

в конкретних ситуаціях діяльності досліджуваних. 

Кінцевим результатом прикладного курсового дослідження є 

сформульовані рекомендації до формувального експерименту, реалізація 

яких повинна привести до очікуваного психологічного ефекту. Цей вид 

дослідження обов'язково включає теоретичне обґрунтування проблеми та 

емпіричний етап. Таке дослідження не може полягати у власне проведенні 

формувального експерименту, оскільки для студента таке завдання є дещо 

складним і у разі допущених помилок він може порушити науковий принцип 

«не зашкодити досліджуваним». Наголошуємо, що подібні дослідження 

повинні проводитись психологами-дослідниками з певним досвідом. 

Приклади тем курсових робіт, що передбачають організацію 

прикладного дослідження: 

 «Психокорекція шкільних страхів в учнів початкової школи» 

 «Особливості цілеспрямованого розвитку пам’яті у молодших 

школярів» 

 «Психокорекція агресивності у підлітковому віці». 

Звертаємо увагу наукових керівників, що курсові роботи, які містять 

рекомендації до проведення формувального експерименту (наприклад, 

розвивальні програми, програми психокорекції тощо), виконуються за 

складним алгоритмом. Як правило, написання таких робіт здійснюється за 

більший часовий термін, а підготовку до нього бажано здійснювати 

заздалегідь (продовжувати курсову роботу з минулого семестру, де є 

результати емпіричного дослідження, здійснювати необхідні зрізи впродовж 

психодіагностичної чи психокорекційної практики). 

 

Курсове дослідження, як і будь-яке наукове дослідження, 

здійснюється у три етапи: підготовчий, основний, заключний. 
 

Загальна схема дослідження має таких вигляд: 

 

I.  Підготовчий етап 
1. Постановка проблеми 
Проблемою є теоретичне чи фактичне питання, що вимагає розв'язання 

і формулюється як результат глибокого аналізу попередніх досліджень 

(літературного огляду). Постановка проблеми супроводжується визначенням 

об'єкта дослідження (психічне явище, що вивчається) та предмета 

дослідження, що визначає межі вивчення об'єкта, вказує на ті конкретні його 

аспекти, які ставить в поле свого зору дослідник. 

2. Постановка гіпотези дослідження 



Визначення предмета неможливо провести безвідносно до певної 

системи наукових поглядів. Обрана концепція визначає всю спрямованість 

дослідження: цілі, методологічний підхід студента та відповідні методи. 

Спираючись на певну концепцію, майбутній дослідник висуває припущення, 

здатне, на його погляд, заповнити наявний дефіцит інформації стосовно 

певної проблеми. Дослідницька гіпотеза є науково обґрунтованим 

твердженням імовірнісного характеру про сутність досліджуваних явищ. 

Гіпотези можуть бути теоретичні та емпіричні (експериментальні). 

Далі формулюється мета дослідження (образ майбутнього результату, 

до якого має привести дослідження) та його завдання («цілі другого 

порядку», через які можна досягти кінцевої мети). 

3. Планування дослідження 
Планується послідовність дій, обирається адекватний поставленим 

завданням методичний арсенал, визначається досліджувана вибірка (кількість 

досліджуваних). 

 
ІІ. Основний етап 

4. Збір емпіричних даних 

5. Обробка отриманих даних 
Здійснюється кількісна обробка даних: первинна та вторинна 

(статистичний аналіз) отриманих результатів. 

 

III. Заключний етап 
6. Інтерпретація результатів 
Інтерпретація (якісна обробка) результатів забезпечує їх перетворення 

в емпіричні знання, на основі яких встановлюються теоретичні знання. 

Інтерпретація передбачає пояснення й узагальнення. 

    7. Формулювання висновків і включення результатів в систему знань 
Завершується наукове дослідження формулюванням висновків, в яких 

вказується, чи розв'язані поставлені завдання, чи досягнуто мету, врешті-

решт – чи розв'язана психологічна проблема. 

Нижче представлені конкретизовані стадії організації наукового 

дослідження, результати якого подаються у курсовій роботі з психології: 

 вивчення психологічної літератури за обраною темою; 

 визначення наукової проблеми; 

 конкретизація проблеми у об'єкті та предметі дослідження, 

постановка мети та завдань; 

 теоретичне обґрунтування дослідження, розробка базових положень 

роботи; 

 розробка методики емпіричного дослідження; 

 проведення емпіричного дослідження; 

 здійснення кількісного та якісного аналізу вихідних даних; 

 розробка методики прикладного дослідження; 

 формулювання загальних висновків та рекомендацій. 

 



Науковий керівник курсової роботи здійснює: 
 перевірку виконання плану курсового дослідження; 

 контроль за аналізом рекомендованих літературних джерел та 

застосуванням методів дослідження; 

 контроль за дотриманням вимог до оформлення роботи; 

 контроль за дотриманням термінів виконання та захисту курсової 

роботи. 

 
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО 

ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ПСИХОЛОГІЇ 
 
2.1. Структура та зміст курсових робіт з психології 
Курсова робота повинна мати внутрішню єдність і відображати процес 

та результати вирішення актуальної наукової проблеми з певної галузі 

психології: загальної, соціальної, вікової чи педагогічної. 

Курсова робота з психології містить такі структурні компоненти: 

титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину (складається з двох або 

трьох розділів), висновки, список використаних джерел, додатки (за 

необхідністю). 

Титульний аркуш. 
На ньому вказуються: найменування навчального закладу, назва номер 

групи студента; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали 

підрозділу та кафедри, де виконана робота; назва роботи; прізвище, ім'я, по 

батькові автора; факультет, спеціальність, наукового керівника та членів 

комісії, їхні підписи, національна шкала оцінювання, кількість балів та 

оцінка ECTS, місто й рік (див. Додаток А). 

Зміст. 
Це друга сторінка курсової роботи. У змісті вказують найменування та 

номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, загальних висновків, 

списку використаної літературі, додатків. Слід знати про те, що такі 

структурні компоненти курсової роботи як «ВСТУП», «РОЗДІЛИ», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» нумеруються, 

«ДОДАТКИ» подаються без нумерації. Назва розділу нумерується 

арабськими цифрами, підрозділи нумеруються двома арабськими цифрами, 

розділеними крапкою: перша цифра позначає номер розділу, друга - номер 

підрозділу (див. Додаток B). 

Вступ. 
У вступі описується актуальність теми дослідження (практична 

значущість та зв'язок із сучасною науковою думкою), визначаються об'єкт, 

предмет, мета, завдання та гіпотеза дослідження. Назва цього структурного 

компоненту пишеться великими прописними літерами жирним шрифтом. 

Актуальність дослідження вказує на основну важливість, зокрема, 

соціальну, практичну значущість проблеми, що розглядається. Проблема 

може претендувати на актуальності тільки тоді, коли тема курсової роботи 

відповідає сучасним потребам психологічної науки та практики, а питання, 



які розкриваються в роботі, важливі для розуміння сутності змісту і 

структури психологічної допомоги. 

Формулюючи актуальність дослідження, слід звертати увагу на його 

значущість для суспільної ситуації в цілому, на зв'язок проблеми із сучасною 

науковою думкою, на можливі застосування результатів дослідження у 

практиці та перспективи для подальших досліджень. Важливо вказати 

авторів, які займались дослідженням проблеми з обраної теми та вказати на ті 

аспекти, які ще недостатньо висвітлені в науці. 

Мета дослідження відображає спрямованість дослідження, логіку його 

організації та стратегію проведення. Мета конкретизується у завданнях. 

Мета та завдання узгоджуються з темою дослідження, його предметом та 

об'єктом. 

Приклад сформульованої теми, мети та завдань курсової роботи з 

вікової психології: 

Тема: «Особливості самооцінки у дітей підліткового віку»  

Мета дослідження: теоретично та емпірично дослідити неадекватну 

самооцінку у підлітковому віці. 

Завдання дослідження: 

1. Теоретично проаналізувати психолого-педагогічну літературу з 

проблеми структури та видів самооцінки. 

2. Теоретично проаналізувати психолого-педагогічну літературу з 

проблеми розвитку самооцінки у підлітковому віці. 

3. Обрати методику дослідження видів самооцінки у підлітковому віці. 

4. Здійснити кількісний та якісний аналіз отриманих результатів у 

досліджуваній групі, сформулювати висновки дослідження. 

5. Розробити рекомендації батьками (вчителям) щодо профілактики 

формування неадекватної самооцінки у підлітків (це завдання не є 

обов’язковим). 

Об'єкт дослідження вказує на явище або процес, що вивчається у 

курсовій роботі. 

Предмет визначає межі вивчення об'єкта, вказує на ті конкретні 

аспекти, які ставить у поле свого зору дослідник. Не важко зрозуміти, що 

об'єкт дослідження є ширшим поняттям стосовно предмета. 

При визначенні об'єкту необхідно врахувати, що об'єкт у 

психологічному дослідженні – це процес або явище, що породжується 

проблемною ситуацією й обирається для вивчення. 

Предмет дослідження міститься у межах об'єкта як вузька, чітко 

окреслена частина психологічної реальності, яка безпосередньо 

досліджується. 

Наприклад, об'єкт дослідження – самооцінка особистості, а предмет 

дослідження – неадекватна самооцінка особистості в підлітковому віці. 

Чітке формулювання об'єкт-предметного відношення (не занадто 

широкого і не занадто вузького) дає змогу студенту отримувати справді 

наукові, конкретні знання, які можуть легко переходити в методичний план. 



Гіпотезою курсової роботи є сформульоване твердження про 

припущення щодо теоретичного або емпіричного зв'язку між певними 

психологічними явищами (психічними процесами, особистісними 

властивостями, якостями тощо). Гіпотеза може бути поставлена різними 

шляхами: на основі теоретичного аналізу проблеми, на основі побудови 

теоретичної моделі явища, що вивчається, або може бути запозиченою з 

інших досліджень. 

Гіпотеза курсової роботи з психології – це припущення про основний 

результат дослідження, яке зроблене на основі аналізу наукових джерел, 

власних умовиводів та спостережень. В ній важливо зазначити про умови 

ефективності передбачуваних результатів дослідження. 

Приклад сформульованої гіпотези. 

Тема курсової роботи: «Мотивація учбової діяльності підлітків». 

Об'єкт – учбова діяльність підлітків. 

Предмет – вплив мотивів учбової діяльності підлітків на їхню 

навчальну успішність. 

Гіпотеза: пізнавальні мотиви учбової діяльності сприяють вищому 

рівню навчальної успішності підлітків, ніж соціальні. 

Окрім гіпотези, у вступ потрібно включати загальний опис методів та 

психодіагностичних методик дослідження та його організації. 

Основна частина. 
Основна частина курсової роботи складається з розділів (двох-трьох) та 

підрозділів. 

У першому (теоретичному) розділі висвітлюється стан проблеми 

дослідження. Крім короткої історії питання необхідно означити найбільш 

відомі у світовій психології підходи до розв'язання проблеми дослідження, а 

також її сучасний стан в науці (за останні 5 років), зокрема, у вітчизняній 

психології. Викладення матеріалу повинно бути не простим переліком фактів 

та цитат, а авторським аналізом наукових підходів на основі відповідних 

посилань. Посилання на список використаних джерел повинні обов’язково 

подаватись в тексті курсової роботи, незалежно від розділу, в квадратних 

лапках (наприклад: [4, с. 28], де 4 – номер за списком використаних джерел, а 

28 – відповідна сторінка; або [4, с. 24–25], де 24-25 – номери сторінок). 

Теоретичний матеріал необхідно подавати у структуруваній формі, 

виходячи з логіки розкриття проблеми дослідження. Бажано закінчити розділ 

короткими, чітко сформульованими вихідними положеннями, які включають 

стислий опис теоретичних концептів, на яких автор курсової роботи 

будуватиме емпіричне дослідження. 

Курсова робота з дисципліни «Теорія та практика психологічного 

консультування» І розділ повинен включати найменше 2 підрозділа, 

наприклад 1.1 теоратичний огляд наукової літератури з проблеми самотності, 

1.2 теоретичний огляд наукової літератури з проблеми психологічного 

консультування при стані самотності. 

Коротко подаються висновки до розділу 1. 



У другому (емпіричному) розділі представлені: опис організації 

(етапів) та загальної методики дослідження; результати проведеного автором 

емпіричного дослідження. Перший підрозділ цього розділу містить чітке 

обгрунтування плану та процедури дослідження, опис методичних 

особливостей та вибірки. Ця частина курсової роботи повинна логічно йти за 

матеріалом попереднього розділу та пояснювати структуру подальшого 

викладення матеріалу. Повинні бути коротко, але вичерпно описані: 

 досліджувані – їх вік, стать, інші, важливі з точки зору предмета 

дослідження, характеристики; загальна кількість та принципи формування 

вибірки тощо; 

 загальна характеристика використаних методик з вказівкою на 

джерело, автора (авторів), мети кожної методики (що саме вона допомагає 

визначити), опис стимульного матеріалу та його бланків (якщо є); 

 методи обробки та аналізу даних. 

Наприкінці першого підрозділу емпіричної частини коротко 

описуються використані методи математичної обробки даних з посиланням 

на відповідні літературні джерела (довідники, підручники, ін.), а також на 

комп'ютерні програми. 

У другому підрозділі другого розділу описуються та аналізуються 

отримані емпіричні дані та результати. Матеріал структурується, виходячи з 

логіки розв'язання проблеми у відповідності до плану (програми) 

дослідження. Внаслідок первинної обробки дані групуються за тим чи іншим 

критерієм і для наочності їх представлення подаються у графічному вигляді 

(таблиці, графіки, діаграми, гістограми та ін.). Представляється статистичний 

аналіз даних та обговорюються отримані результати. 

Орієнтовна кількість застосування психодіагностичних методик: 1-2 

методики у досілідженні на 1 курсі; 2-3 методики на 2 курсі; 3-4 методики на 

3 курсі; 4-5 методик на 4 курсі. 

Якісний аналіз отриманих результатів передбачає обґрунтування 

виявлених закономірностей та зв’язків відповідно до предмету дослідження, 

їх критичний аналіз у співставленні з іншими точками зору та раніше 

відомими фактами. Структуруватися даний розділ повинен на основі логіки 

дослідження. Пам’ятайте, що попередні результати емпіричного дослідження 

(кількісні дані) не повинні розглядатись студентом як ознака вирішення 

емпіричних завдань: всі кількісні характеристики повинні бути подані якісно 

у формі інтерпретації даних. 

Наводимо приклад оформлення ІІ розділу курсової роботи. 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

КОНСУЛЬТУВАННЯ КЛІЄНТІВ З ПРОБЛЕМОЮ САМОТНОСТІ. 

2.1 Оргазнізація, методичне забезпечення емпіричного дослідження. 

2.2 Результати емпіричного дослідження стану самотності. 

2.3 Методика проведення психологічного консультування самотніх 

клієнтів. 

Коротко подаються висновки до розділу 2. 



Висновки. 

У висновках стисло описуються головні результати, отримані в роботі. 

Висновки повинні відповідати поставленим завданням, вказувати на те, чи 

підтверджена гіпотеза. Зауважимо, що головною метою наукової роботи є 

пошук нових знань (істини), а не доведення будь-якою ціною висунутих 

гіпотез. Негативний результат, коли гіпотеза відхиляється (не справджується) 

– це теж вагомий результат. Саме він часто свідчить про неупередженість та 

професійну наукову компетентність автора. 

Висновки не повинні містити рекомендацій щодо використання та 

впровадження отриманих результатів. Загальна кількість висновків має бути 

невеликою (до 5). Велике число висновків або їх опис в подробицях свідчать 

про невміння автора виділити головне у своїх результатах. 

У кінці висновків, зазвичай, вказують перспективи подальших 

досліджень. Потім, з наступної сторінки окремо подаються рекомендації під 

заголовком «Рекомендації батькам щодо…» або «Рекомендації психологам 

(вчителям)» і т.д. У назві цього компоненту основної частини, який не є 

обов'язковим, необхідно стисло вказати з приводу чого подаються ці 

рекомендації. 

Список використаних джерел. 
Обсяг списку використаної літератури залежить від кількості джерел, 

на які посилається чи, які цитує автор курсової роботи. Кількість 

використаної літератури повинна бути достатньою для розробки обраної 

теми і відповідати вимогам до обсягу використаних джерел (приблизно 30 

літературних джерел). 

Зауважуємо, що при виконанні курсової роботи з психології студентам 

не рекомендується посилатись на підручники та навчальні посібники. 

Бажано проаналізувати оригінальні наукові праці: одноосібні та колективні 

монографії, словники, періодичні видання, збірники матеріалів науково-

практичних конференцій тощо. Виключення становлять ті навчальні 

посібники, у яких подано довідкову інформацію, а також методичні 

рекомендації до проведення психодіагностичної, психоконсультативної чи 

психокорекційної роботи.  

У списку використаних джерел можуть бути наведені інтернет-

ресурси: їх опрацювання вимагає ретельного вивчення студентом тих сайтах, 

на яких розміщено наукові публікації, зокрема, статті чи книги. Не варто 

посилатись на статті чи сторінки сайтів, в яких не вказано прізвищ та 

ініціалів авторів; невідомо, який рівень науковості висвітлених ними 

положень, з яких друкованих видань подано копії матеріалів тощо. 

Загальним правилом опрацювання інтернет-ресурсів є уникнення 

технічного копіювання змісту оригінальних текстів на бібліотечних сайтах 

або ж наукової критики, зокрема, готових рефератів на задану тему. Курсова 

робота з психології повинна відображати вміння студента самостійно та 

повно виражати власні думки та погляди в авторському тексті. 

Додатки. 



Додатки – це не обов'язковий розділ курсової роботи. До додатків 

доцільно включати: стимульний матеріал використаних методик; протоколи 

експериментів; приклади бланків обстеження, заповнені досліджуваними; 

проміжні математичні обрахунки, формули; таблиці, у яких узагальнюються 

емпіричні дані, статистичні розрахунки, а також різні малюнки, схеми, 

фотографії тощо, які ілюструють роботу тощо. 

Курсову роботу бажано зробити у двох примірниках, один з яких 

подається на кафедру, а другий залишається у її автора. Примірник курсової 

роботи зберігається на кафедрі протягом п’яти років. 

 

2.2. Оформлення курсових робіт з психології 

Курсова робота з психології виконується державною мовою (за 

винятком списку використаних джерел, які записуються мовою оригіналу). 

Курсова робота пишеться на аркушах паперу формату А4. Вона 

друкується за допомогою комп’ютерного набору шрифтом № 14 Times New 

Roman. Інтервал між рядками становить 1,5; поля зліва, знизу та зверху – 2,0 

см., справа – 3,0 см, відступ cправа – 1,0 см. 

Орієнтовний обсяг курсової роботи: 

 титульний аркуш – 1 сторінка; 

 зміст – 1-2 сторінки; 

 вступ – 2-3 сторінки; 

 основна частина – 25-30 сторінок; 

 висновки – 2-3сторінки; 

 список використаної літератури – 25-40 джерел; 

 додатки – не регламентуються. 

Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки. 

Нумерація сторінок позначається у правому верхньому кутку. Слід знати про 

те, що такі структурні компоненти курсової роботи, як «вступ», «висновки», 

«список використаної літератури», «додатки» подаються без нумерації. 

Заголовки структурних частин роботи друкуються великими літерами 

симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими 

літерами (крім першої). 

Назви розділів, як було зазначено попередньо, нумерується арабськими 

цифрами, підрозділи нумеруються двома арабськими цифрами, розділеними 

крапкою. Перша цифра позначає номер розділу, друга – номер підрозділу. 

У тексті курсової роботи слова та словосполучення «актуальність 

дослідження», «мета дослідження», «завдання», «предмет», «об'єкт», 

«гіпотеза дослідження» пишуться з абзацу та виділяються жирним 

шрифтом. Часто слово «гіпотеза» у тексті не пишуть, а використовують таке 

словосполучення як «припущення, яке перевіряється (які перевіряються) у 

дослідженні». 

Виклад змісту курсової роботи. 
Зміст роботи студент повинен викладати послідовно, логічно 

пов'язувати окремі його частини, повністю висвітлюючи тему роботи. Для 

цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним 



розробкам, розглянути і творчо опрацювати наявну наукову літературу та 

періодичні видання, визначити власне ставлення до дискусійних питань 

стосовно теми роботи. 

На підставі аналізу теоретичних надбань та емпіричних даних, 

особистих вражень та узагальнень студенту потрібно зробити відповідні 

висновки, висвітлити досягнуті успіхи, а також зазначити про труднощі, які 

виникали під час виконання роботи. 

Курсова робота містить посилання та цитати, які обов'язково слід 

наводити у тексті, якщо автор аргументує погляди тих вчених, на основі яких 

виконується дослідження. Посилання може здійснюватися у різних формах, 

залежно від контексту розгортання думки. 

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на: 

• наукові джерела, ідеї, теорії, концепції та висновки, на основі яких 

досліджується обрана наукова проблема; 

• емпіричні матеріали та результати психологічних досліджень, які 

мають відношення до предмету курсового дослідження. 

Наведемо приклади найбільш поширених форм здійснення посилань: 

1. Коли автор називає вчених, які вивчали обрану ним проблему або 

мають схожі погляди на досліджуване явище, він може перерахувати 

прізвища та цих авторів в алфавітному порядку або ж вказати у квадратних 

дужках порядкові номери зі списку відповідних літературних джерел. В обох 

випадках посилання на список використаних джерел є обов’язковим. Разом із 

прізвищами достатньо вказувати ініціали лише імен, оскільки по-батькові 

російських психологів не завжди можуть бути відомі студентам. 

Приклад 1: 
Л. Виготський [2], О. Запорожець [3], О. Леонтьєв [4] та О. Лурія [5] 

розглядали психіку людини як діяльність, яка полягає у... 

Приклад 2: 
Психіку деякі вчені [2], [3], [4], [5] розуміли як діяльність, яка полягає 

у… 

2. Коли автор у тексті курсової роботи використовує ідеї авторів, він 

вказує у квадратних дужках номери літературних джерел, у яких висловлені 

ці ідеї. 

Приклад 3: 

Психологічні причини тривоги можуть бути пов'язані з внутрішнім 

конфліктом [2], [14], [6], неадекватним рівнем домагань [9], [12] 

передчуттям об'єктивної загрози [20], [25]… 

3. Якщо автор перераховує різні психологічні школи та підходи, що 

стосуються предмету дослідження, то їх представників вказують у дужках в 

алфавітному порядку. 

Приклад 4: 
На думку представників психодинамічного напряму (Д. Віннікот, 

М. Кляйн, 3. Фройд, К. Хорні та ін.) схильність до різних невротичних 

проявів формується у ранньому дитинстві [3], [4], [5], [6]... 



Використовуючи посилання, необхідно дотримуватись таких 

вимог: 
• посилатися на останні видання публікацій; 

• якщо використовуються джерела з великою кількістю сторінок, в 

посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, інформація з як 

використовується (наприклад, [3, с. 46–50]); 

• посилання на таблиці, ілюстрації курсової роботи позначаються в 

тексті скорочено, наприклад, «... в табл. 1.7», «див. табл. 2.5», «на рис.1.3 

зображено». 

• посилання на додаток, який ілюструє те чи інше положення, робиться 

в дужках, наприклад: «У нашому дослідження ми використали методику 

С.Розенцвейга...». 

Представлені в роботі таблиці та рисунки (до них належать графіки, 

діаграми, гістограми, схеми тощо) нумерують відповідно до розділу 

(підрозділу) та його порядкового номера. При цьому обов'язково вказують 

назви кожної таблиці та рисунка. 

Як правило, у таблицях подають цифровий матеріал (кількісні 

результати емпіричного дослідження, вимірювальні шкали тощо). Спочатку 

пишеться нумерація таблиці курсивом з вирівнюванням по правому краю. 

Далі по центру вказується назва таблиці жирним шрифтом, в якій у дужках 

позначають загальну кількість досліджуваних. Нижче розташовується власне 

таблиця з назвами стовпчиків та рядків. Іноді у таблицях представляють 

текстовий матеріал (перелік психодіагностичних методик, критеріїв, рівнів та 

показників динаміки психологічного явища і т.д.). 

 

Приклад оформлення таблиці: 
Таблиця 2.3 

Рівні самооцінки у підлітків (n = 50) 

Рівні самооцінки Розподіл досліджуваних (у %) 

5-ий клас 7-ий клас 

Висока 8,0 20,0 

Адекватна 32,0 40,0 

Низька 60,0 40,0 

Всього (абсолютна кількість): 25 осіб 25 осіб 

У наведеному прикладі подано третю таблицю з другого розділу. 

Зверніть увагу, що кількісні дані необхідно подавати у процентах за 

допомогою десяткових чисел з обов’язковим врахуванням десятих та сотих 

частин. 

Рисунки офомлюються інакше. Спершу подають власне рисунок 

(графік, схему тощо), нижче з абзацу звичайним шрифтом пишуть номер 

рисунку (наприклад, Рис. 3.2) і його назву.  



 
Рис. 3.2. Середній рівень відчуття самотності та готовності до вікових 

змін у досліджуваних людей похилого віку, які перебувають у закладах 

соціального захисту населення (Група 1) та живуть у родинах (Група 2). 

 

У курсовій роботі використовуються цитати, коли необхідно 

проілюструвати основну ідею автора, підтвердити чи підсилити його 

висловлювання або розкрити ключові моменти поглядів дослідника. (Слід 

зауважити, що цитатами не треба зловживати). Цитата подається у формі 

прямої мови, після якої у квадратних дужках вказують номер літературного 

джерела, із якого взята цитата та номер сторінки, на якій вона знаходиться. 

Приклад 5: 
Т. Кудрявцев та В. Шегурова вважали, що «вибір професії – це лише 

показник того, що процес професійного самовизначення переходить у нову 

фазу свого розвитку» [43, с.52–53]. 

Оформлення списку використаних джерел. 
Літературу у списпку використаних джерел слід розміщувати в порядку 

згадування джерел у тексті (бажаний варіант) або в алфавітному порядку 

прізвищ авторів та назв праць, враховуючи інтернет-ресурси. Спочатку 

подаються видання українською та російською мовами, потім – іншомовні. У 

додатку 3 подано детальні вимоги до оформлення списку використаних 

джерел, яких студент повинен неухильно дотримуватись при виконанні 

курсової роботи з психології. 

Оформлення додатків. 
Курсова робота може містити додатки, які оформлюють як 

продовження роботи на наступних її сторінках (вони не враховуються до 

загального обсягу). Кожен додаток починається з нової сторінки. Додатки 

позначають послідовно великими літерами українського алфавіту, за 

винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (єдиний додаток позначають як «Додаток 

А»). Додатки можуть бути поділені на окремі розділи: «Додаток А.3», 

«Додаток А.3.1». Заголовок додатка друкується малими літерами (з першої 

прописної) посередині рядка. Додатки мають спільну нумерацію з рештою 

сторінок роботи. Їх нумерують, як і сторінки роботи – у верхньому правому 

кутку. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ 

КУРСОВИХ РОБІТ З ПСИХОЛОГІЇ 

 

Не пізніше ніж за два тижні до захисту студент подає курсову роботу 

науковому керівникові, який рецензує та оцінює її за відповідними вимогами. 

У рецензії надається стисла характеристика роботи, оцінюється теоретичний 

рівень, глибина проведених досліджень, доцільність й обгрунтованість 

запропонованих рекомендацій, переваги й недоліки, якість і відповідність 

оформлення згідно з кваліфікаційними вимогами. 

Попередня оцінка наукового керівника не є остаточною: вона ставиться 

на відкритому захисті згідно з рішенням комісії по захисту курсових робіт. 

Як правило, комісія складається з наукових керівників тих студентів, які 

захищають свої роботи. 

Досвід рецензування науковими керівниками курсових робіт показує, 

що в курсових роботах найчастіше трапляються такі недоліки: 

 тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а 

фактично розкриваються інші питання; 

 матеріал викладається неструктуровано, безсистемно; 

 в тексті є логічні помилки, можна побачити невміння виокремити 

головне та суттєве; 

 матеріал роботи містить переписування буквальне тексту з 

друкованих видань без прямого посилання на них; 

 робота практично не містить узагальнення літературних джерел 

або невдало поєднується теорія в роботі з фактично отриманим 

експериментальним матеріалом. 

У разі негативної оцінки курсову роботу разом із рекомендаціями 

керівника повертають студенту, який повинен у встановлений термін 

доопрацювати її з урахуванням зауважень. Потім доопрацьований варіант 

роботи подається на відгук, рецензування та попереднє оцінювання роботи 

науковим керівником. 

Захист курсових робіт проводиться на відкритому засіданні комісії з 

числа наукових керівників. Для захисту роботи студент готує доповідь на 10 

– 15 хвилин, у якій повинні бути висвітлені зміст дослідження, його мету, 

завдання, об'єкт та предмет; обґрунтування вибору теми, ступеня її 

висвітлення в науковій літературі. Основна частина доповіді присвячується 

викладенню результатів емпіричного дослідження, науково-практичних 

висновків і рекомендацій. 

Після доповіді студента і його відповідей на запитання членів комісії, 

оголошуються відгук наукового керівника. Студенту надається можливість 

дати пояснення щодо зауважень керівника. Відповіді мають бути короткими 

(як правило з двох-трьох речень), впевненими, чіткими та конкретними. 

При оцінюванні курсової кваліфікаційної роботи члени комісії 

виходять з того, що студент повинен уміти: формулювати мету і завдання 

дослідження; складати план дослідження; вести бібліографічний пошук із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій; використовувати сучасні 



методи наукового дослідження; обробляти отримані дані, аналізувати і 

синтезувати їх на базі відомих літературних джерел; оформляти результати 

досліджень відповідно до сучасних вимог у вигляді звітів та статей. 

Досвід рецензування курсових робіт з психології дає можливість 

виділити типові помилки студентів, зокрема: 

 зміст роботи не відповідає плану курсової роботи; 

 тема не розкрита повністю або розкрита частково; 

 назви (або зміст) деяких розділів та підрозділів не відображають 

реальну проблемну ситуацію, стан об'єкта й предмета; 

 мета сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта і 

предмета дослідження; 

 автор не виявив самостійності, робота включає елементи 

плагіату; 

 огляд теоретичної та емпіричної літератури з теми має форму 

анотованого списку і не відбиває рівня досліджуваності проблеми; 

 не розкрито в повному обсязі зміст та організацію особистого 

експериментального дослідження; 

 кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не 

відповідають поставленим завданням; 

 неправильно оформлені посилання на першоджерела або вказані 

не ті, з яких запозичено матеріал; 

 список використаних джерел подається без дотримання вимог; 

 обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам; робота 

виконана неохайно, з помилками. 

Оцінювання курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою на 

основі таких критеріїв та рівнів оцінювання: 

 

№з/п Критерії оцінювання Рівні оцінювання (бали) Максимальна 

кількість балів 
Низький Середній Високий 

1.  Відповідність назви змісту 

роботи 

0-1 2-3 4-5 5 

2.  Актуальність дослідження 0-3 4-7 8-10 10 

3.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

0-3 4-7 8-10 10 

4.  Практична значущість роботи 0-3 4-7 8-10 10 

5.  Використання 

термінологогічного апарату 

0-1 2-3 4-5 5 

6.  Використання фахової 

літератури 

0-1 2-3 4-5 5 

7.  Узагальнення здобутків 0-3 4-7 8-10 10 



Рішення щодо виконання та захисту курсових робіт приймаються на 

закритому засіданні комісії. Оцінки публічно оголошується одразу після 

прийняття рішень. Загальна оцінка складається з виконання власно курсової 

роботи (маx 60 загальних балів) та представлення її на публічному захисті 

(маx 40 загальних балів). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологічної теорії та 

практики 

8.  Обґрунтованість стратегії 

дослідження 

0-3 4-7 8-10 10 

9.  Логічність викладу матеріалу 0-3 4-7 8-10 10 

10.  Обґрунтованість висновків 0-3 4-7 8-10 10 

11.  Оформлення роботи 0-1 2-3 4-5 5 

12.  Компетентність у відповідях на 

запитання при захисті 

результатів дослідження 

0-3 4-7 8-10 10 

Всього: 100 
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Додаток C  
 

Основні методи психологічного дослідження 

 

Спостереження – це цілеспрямоване сприйняття будь-якого 

психологічного явища, у процесі якого дослідник одержує конкретний 

фактичний матеріал. При цьому ведуться записи (протоколи) спостережень. 

Спостереження проводять звичайно за заздалегідь складеним планом з 

виділенням конкретних об’єктів спостереження. Можна виокремити такі 

етапи спостереження:  

• визначення завдань і мети (для чого, з якою метою ведеться 

спостереження);  

• вибір об’єкта, предмета і педагогічної ситуації (що спостерігається);  

• вибір способу спостереження, який щонайменше впливає на 

досліджуваний об’єкт і найкраще забезпечує збирання необхідної інформації 

(як спостерігати);  

• вибір способів реєстрації того, що спостерігається (як вести записи);  

• обробка й інтерпретація отриманої інформації (який результат).  

Розрізняють спостереження включене, коли дослідник стає членом тієї 

групи, в якій ведеться спостереження, і невключене – «збоку»; відкрите і 

приховане (інкогніто); суцільне і вибіркове.  

Спостереження – доступний метод, але на результати спостереження 

впливають особистісні властивості (установки, інтереси, психічні стани) 

дослідника. На відміну від повсякденного спостереження, психологічне 

спостереження, спеціально здійснюється дослідником, завжди має бути 

цілеспрямованим, певною мірою спланованим, пошуковим. Цей метод дає 

змогу швидко одержати інформацію, вивчити й проаналізувати явища і 

процеси в природних умовах. Але спостереженню не притаманні 

повторюваність і стійкість, тому психолог-дослідник може випадково 

помітити (чи, навпаки, не помітити) яку-небудь важливу обставину, факт, 

подію тощо. Спостереження за тим чи іншим психологічним феноменом 

допомагає побачити зовнішнє і не завжди розкриває його причини, тобто 

сутнісні, внутрішні. Тому необхідно постійно збирати інформацію методом 

спостереження для того, щоб мати можливість відстежити методики, 

технології, стан навчально-виховного процесу тощо.  

Важливим способом дослідницької роботи є опитування. Методи 

опитування – це бесіда, інтерв’ю, анкетування. Вони можуть бути усними і 

письмовими. Усні опитування – це довільна бесіда та інтерв'ю як 

цілеспрямована співбесіда з респондентами (педагогами, студентами, їхніми 

друзями чи батьками за спеціально підготовленими запитаннями чи 

програмами.  

Бесіда – самостійний чи додатковий метод психологічного 

дослідження, який застосовується з метою одержання необхідної інформації 

для роз’яснення того, що не було зрозуміло при спостереженні. Бесіду 

проводять за наміченим заздалегідь планом з виділенням питань, що 



потребують з’ясування, у вільній формі без запису відповідей 

співрозмовника. Різновидом бесіди є інтерв’ювання, привнесене в 

психологію педагогіку із соціології. При інтерв’юванні дотримуються 

заздалегідь намічених питань у визначеній послідовності. Під час інтерв’ю 

відповіді записують відкрито. Для одержання більш достовірної інформації 

необхідно створити атмосферу довіри між особами, які розмовляють, 

дотримуватися почуття міри в тривалості опитування, тому що будь-яке 

перенавантаження за часом, кількістю питань і складністю їхнього змісту 

знижує повноту і вірогідність одержуваної інформації. Не можна забувати, 

що в груповому інтерв’ю люди (і дорослі, і діти) намагаються перед іншими 

виглядати кращими, розумнішими, більш обізнаними, прагнуть здаватися 

більш «начитаними», цікавими. У зв’язку з цим можливе зниження 

вірогідності інформації.  

Результативний метод дослідно-експериментальної роботи – 

анкетування.  

Анкетування – вид письмового опитування. Це метод масового 

збирання матеріалу за допомогою анкети. Ті, кому адресовані анкети, дають 

письмові відповіді на запитання. Бесіду й інтерв’ю називають опитуванням 

«віч-на-віч», анкетування – заочним опитуванням.  

Анкетування на відміну від бесіди пропонує більш тверду логічну 

конструкцію, що залишається незмінною протягом усього опитування. У 

цього методу багато незаперечних переваг: він дає змогу за порівняно 

короткий термін зібрали інформацію від великої групи людей. За умови 

правильно проведеного анкетування виключається можливість взаємного 

впливу опитуваних осіб. Але анкетування потребує значного часу для 

обробки здобутих результатів та їх аналізу, адже, якщо навіть попросити 

відповісти лише на три запитання 50 учителів і 100 учнів, ми одержимо 

одразу 450 відповідей.  

Анкети поділяють на відкритті (коли не обмежуються варіанти 

відповідей на запитання) і закриті (коли можливий вибір відповідей 

обмежується заздалегідь підготовленими їх варіантами). Для одержання 

більш точних даних користуються анкетами закритого типу. Особливість їх у 

тому, що відповіді в такому разі легше зіставити і статично обробити.  

Суттєво, що результативність бесіди, інтерв’ювання, анкетування 

багато в чому залежать від змісту і структури пропонованих запитань. Плани 

бесіди, інтерв’ю і анкети – це перелік питань (опитувальник).  

Розробка опитувальника припускає:  

• визначення характеру інформації, яку необхідно одержати;  

• формулювання пропонованих запитань;  

• складання першого плану опитувальника і його попередню перевірку 

шляхом пробного дослідження;  

Корисний матеріал може дати вивчення продуктів діяльності 

досліджуваних: письмових, графічних, творчих і контрольних робіт, 

малюнків, креслень, деталей, зошитів з окремих дисциплін тощо. Ці роботи 

можуть дати необхідні відомості про індивідуальність людини, яка бере 



участь у дослідженні, про досягнутий нею рівень умінь і навичок з тієї чи 

іншої галузі.  

У сфері психологічного дослідження явищ реальної дійсності 

важливим є застосування методу тестування. Тестування – це метод 

виявлення визначених якостей особистості й інтенсивності їх виразності за 

допомогою серії іспитів (питань, задач, ситуацій тощо), тобто це спосіб 

психологічної діагностики, що використовує стандартизовані запитання і 

завдання (тести), які мають визначену шкалу значень.  

Тест стандартизований, обмежений за часом. Він дає можливість із 

заздалегідь установленим ступенем імовірності визначити актуальний, 

наявний у людини на цей момент рівень знань, відносно стійкі особистісні 

властивості (у тому числі вміння і навички) і зразки, стійкі риси поведінки. 

Тести дають можливість одержати якісні та кількісні оцінки вимірюваних 

характеристик.  

Так, знання у результаті проведення тестів на використання структури 

потреб і мотивів учасників міжособистісних взаємодій дають змогу 

знаходити найбільш ефективні стимули і шляхи підвищення ретельності цих 

учасників, а також властиві їм якості особистості. Тестування допомагає 

вчасно виявляти особливості певних психологічних ситуацій, провести 

правильну психодіагностику та знаходити шляхи оптимізації розвитку 

мотиваційної сфери учасників взаємодій.  

Метод тестів застосовується для визначення індивідуальних 

відмінностей дає можливість визначити актуальний рівень розвитку суб’єкта, 

властиві йому навички, знання, особистісні характеристики тощо. Відомі 

різні види тестів: досягнень, інтелекту, проективні, особистісні, креативності.  

Використання тестів допомагає:  

• об’єктивно оцінювати психологічні явища та процеси;  

• переборювати помилкові стереотипи сприйняття;  

• коригувати поведінку особистості в напрямі успішної реалізації нею 

цілей;  

Накопичуючи та систематизуючи факти, треба вміти визначити їх 

достовірність і типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової характеристики, 

аналізу, порівняння, конкретизації, узагальнення. Аналіз зібраних матеріалів 

слід проводити систематизовано, враховуючи всі сторони соціальної 

активності та діяльності людини. При цьому треба враховувати специфіку 

методів теоретичного аналізу.  

Теоретичний аналіз – це виділення і вивчення окремих сторін, ознак, 

особливостей, властивостей, психологічних явищ. Аналізуючи окремі факти, 

обґрунтовуючи, систематизуючи їх, виявляється в них загальне і особливе, 

встановлюється загальний принцип чи правило. Аналіз супроводжується 

синтезом, який допомагає проникнути в сутність психологічного феномену, 

що досліджується.  

Порівняння передбачає зіставлення отриманих результатів з цілями, що 

намічалися. Будь-яка оцінка завжди є порівнянням з ідеальним чи 

оптимальним. Але важливо зіставляти не тільки з тим, що повинно бути, але 



й з тим, що було раніше та, що дає змогу побачити позитивні зрушення, 

тобто динаміку психологічного процесу. Порівняння, як розумова процедура, 

є досить продуктивною під час аналізу психологічної інформації.  

Узагальнення припускає логічний перехід від одиничного до 

загального, від менш загального до більш загального судження, знання, 

умовисновку. Найчастіше узагальнення інформації під час аналізу доцільно 

поєднувати з виділенням головного, істотного, абстрагуванням. 

Конкретизація – логічна форма, протилежна абстракції. Це розумовий процес 

трансформації предмета в реальність з виокремлених раніше абстракцій. Під 

час конкретизації поняття збагачуються новими ознаками, тому що вона 

спрямована на висвітлення розвитку предмета як цілісної системи. 

Конкретним у такому разі називають єдність різноманітного, поєднання 

багатьох ознак, якостей предмета. Абстрактним, навпаки, називають 

однобічну, ізольовану від інших моментів ознаку предмета. 

 

Додаток D 

 

Вимоги до мультімедійної презентації на захисті курсової роботи 

  

Презентація виступу на захисті курсової роботи зазвичай не повинна 

перевищувати 20 слайдів, але краще вкласти матеріал у 12-15 слайдів 

(максимум 2 слайди на хвилину промови). Тіло слайдів презентації бажано 

обрати одне для всієї презентації. Можна скористатися шаблонами, які 

містить програма. Бажано, щоб кольори схем, діаграм, малюнків були 

яскравішими за тіло, а, отже, краще використовувати світле тіло з невеликою 

кількістю декоративних елементів. Ефекти анімації мають допомагати 

сприйманню інформації, а не бути самоціллю і не відволікати увагу слухачів 

від змісту презентації. Бажано не використовувати складних прописних 

шрифтів, розмір шрифтів має бути не менше, ніж 20-22 pt. В одному слайді 

доцільно вміщувати не більше, ніж 12-15 строчок тексту.  

Презентація виступу повинна містити:  

 короткий теоретичний вступ (вказати, хто займався 

досліджуваною проблемою, і які підходи вироблені)(1-2 слайди);  

 мета та завдання дослідження (1 слайд);  

 методи та методики дослідження (1 слайд);  

 опис змінних і статичних величин (1-2 слайди);  

 опис результатів дослідження (8-10 слайдів);  

 висновки та рекомендації (1-2 слайди).  

 

Класичні помилки мультимедійної презентації:  

 забагато матеріалу на слайді;  

 забагато слайдів;  

 дуже швидко йдуть слайди;  

 малий шрифт;  



 надмірне «декорування»;  

 тіло слайду (шаблон) зливається з текстом або надміру яскравий, 

відволікає увагу;  

 невиправдане використання ефектів анімації;  

 виступаючий в ході доповіді звертається не до слухачів, а до 

екрану.  

 

Виступ автора курсової роботи має включати три смислові 
частини. Смислові частини за змістом мають відповідаюти вступу, 
основній частині та висновкам курсової роботи. У доповіді висвітлюють 
актуальність досліджуваної проблеми, визначають мету, об’єкт, 
предмет та завдання дослідження. Основна частина, передусім, 
розкриває суть, методологію й особливості організації та проведення 
емпіричного дослідження та містить аналіз отриманих результатів із 
демонстрацією кількісних та якісних показників з метою обґрунтування 
достовірності тверджень. У висновках наводяться головні результати 
дослідження і зазначається теоретичне і практичне значення 
отриманих результатів та можливі перспективи подальших 
досліджень. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток E 

 

Приклади оформлення списку літератури, який наводять у курсовій 

роботі (за ДСТУ 8302:2015) 

Характеристика 

джерел 
Приклад оформлення 

Книги 
Один автор 

1. Федорова Л. Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у 

Наддніпрянській Україні. 1870-ті – 1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с.  

2. Момот Т. Л. Пальчиками граємо – мову розвиваємо: Бібліотека 

логопеда-практика. Тернопіль: Навч. кн.– Богдан, 2018. 24 с.: іл. 

Два і більше 

авторів 

1. Кравченко Г. Ю., Сіліна Г. О. Інклюзивна освіта в ДНЗ. Харків: 

Ранок, 2018. 176 с. (Серія «Сучасна дошкільна освіта») 1 електрон, 

опт. Диск. 14  

2. Дмитренко К. А., Коновалова М. В., Семиволос О. П., Бекетова С. 

В. Звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо ключові 

компетентності: метод. посіб. Xарків: ВГ «Основа», 2018. 119 [1] с.: 

табл., схеми, рис. (Серія «Нові формати освіти») 

Без автора 1. Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та 

регіональні диспропорції: у 2 т.: кол. моногр. Київ, 2012. 436 с.  

2. Цивільний захист у ДНЗ / упоряд.: Л. А. Швайка. Xарків: Вид. 

група «Основа», 2018. 159[1] с.: іл. (Серія «ДНЗ. Керівнику»). 

Збірники 1. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ. Київ, 2012. 464 с.  

2. Волинь – край козацький: наук. зб.: матеріали наук.-практ. конф. з 

пед. краєзнавства (м. Луцьк – смт Торчин – смт Рокині, 25 жовтня 

2018 р.) / ред. кол.: Г. Бондаренко, О. Дем’янюк, П. Олешко. Луцьк: 

ВІППО, 2018. 152 с. 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів, тези 

доповідей 

1. Предметна компетентність із фізики учня Нової української 

школи Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього 

майбутнього: матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. з міжнар. участю 

(Луцьк, 24–26 травня) / уклад. В. О. Савош. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 

236 с.  

2. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції 

«Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в освітньому просторі  

Волині» – до 100-річчя від дня народження / упоряд. А. М. Луцюк. 

Луцьк: ВІППО, 2018. 172 с. 

Багатотомні 

видання 

Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наук. думка, 2013. Т. 10. 

784 с. 

Автореферати 

дисертацій 

Старовойт С. В. Видавнича діяльність Національної академії наук 

України у 1918-1933 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 

20 с. 

Дисертації Дикий О. Ю. Методика навчання військово-прикладного 

семиборства старшокласників у позаурочній діяльності: дис. … 



канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична 

культура, основи здоров’я). Луцьк, 2018. 232 с. 

Частина 

видання 

Стаття із 

журналу, 

збірника, розділ 

книги 

1. Луцюк А. М. Новаторська педагогіка В. О. Сухомлинського і Нова 

українська школа: дослідницька робота вчителя. Пед. пошук. 2018. 

№ 3 (99). С. 20–23.  

2. Остапйовська Т. П., Остапйовський І. Є. Розвиток 

самоменеджменту у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. 

Наук. вісн. СНУ ім. Лесі Українки. Сер. Пед. науки. 2018. № 2. С. 18–

24.  

3. Єндрущук С. М., Никитюк Л. М., Муляр О. П. Підвищення 

фахового рівня вчителів початкових класів області в умовах 

реалізації Концепції «Нова українська школа». Пед. пошук. 2018. № 

4. С.38–48. 

Незалежно від 

кількості 

авторів у 

позатекстовому 

переліку  

Яцків Я. С., Радченко А. І. Про ефективність видання наукових 

журналів в Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62—67. 

 

Електронні 

ресурси 

віддаленого 

доступу 

Опис ресурсу 

загалом 

1. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 

2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 

19.03.2014). 

2. Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку 

міжнародного туризму в українсько-польських відносинах. 

Економіка. Управління. Інновація. 2012. № 2. URL: 

http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf 

(дата звернення: 16.07.2018). 

Опис частини 

електронного 

ресурсу в 

позатекстовому 

переліку 

бібліографічних 

посилань 

1. Кот Н. Він учнів вчив у фізиці літати… Пед. роздуми: електронна 

газ. 2018. № 39. С. 3–4. URL: http://vippo.org.ua/newspaper.php?id=51  

2. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (м. 

Луцьк) 2018-2019 н. р. URL: http://nvk26.lutsk.ua/cgi-bin/new-

client?contest_id=68 

 

 

Написання обов’язкових елементів списку літератури англійською 

мовою 

 
Тези доповідей  Abstracts of Papers  

Матеріали (праці) конференції  Proceedings of the Conference  

Матеріали III Міжнар. конференції  

(симпозіуму, з’їзду, семінару)  

Proceedings of the 3rd International  

Conference (Symposium, Сongress, Seminar)  

Матеріали II Всеукраїнської  

конференції  

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian  

Conference  

Матеріали IV Міжнародної конференції  Proceedings of the 4th International conference 

(Proc. 4th Int. Conf.)  

Матеріали V Всеукраїнської науково- Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific 

http://vippo.org.ua/newspaper.php?id=51


практичної конференції  and Practical Conference  

Дисертації  Ph.D. Dissertation; D.Sc. Dissertation  

Автореферати  Abstract of Ph.D. Dissertation  

Abstract of D.Sc. Dissertation  

Дис. ... канд. наук  Candidate’s Dissertation  

Дис. ... д-ра наук  Doctor’s Dissertation  

Автореф. дис. ... канд. наук  Abstract of Candidate’s Dissertation  

Автореф. дис. ... д-ра наук  Abstract of Doctor’s Dissertation  

Навчальний посібник  Tutorial  

Підручник для ВНЗ  High school textbook  

Науково-технічний збірник статей  Scientific-and-technical (Sci.-Tech.) collected 

works  

Монографія  Monograph  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Теми курсових робіт з дисципліни «Теорія та практика 

психологічного консультування» для ЗВО психологів магістерського 

рівня (приблизно 30 осіб). 

1. Психологічне консультування з проблеми агресивної поведінки 

підлітків 

2. Психологічне консультування з проблеми психосоматичних 

захворювань осіб психотипу А (гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарду) 

3. Психологічне консультування з проблеми психосоматичних 

захворювань осіб психотипу Б (бронхіальна астма, цукровий діабет) 

4. Психологічне консультування подружжя з питань сімейних проблем 

5. Психологічне консультування з проблемибулінгу дітей в шкільному 

середовищі. 

6. Психологічне консультування з проблеми адаптаціїЗВО до навчання в 

ВНЗ зі специфічними умовами навчання 

7. Психологічне консультування  менеджерів бізнесової сфери 

8. Психологічне консультування з проблеми несприятливого клімату у 

трудовому колективі 

9. Особливості психологічного консультування першокурсників у процесі 

адаптації до навчання у військовому ВНЗ 

10. Психологічне консультування з проблеми  формування 

цінніснихорієнтацій старшокласників 

11. Психологічне консультування з проблеми  формування 

комунікативних вмінь старшокласників 

12. Психологічне консультування з проблемиформування 

комунікативних вмінь студентів – психологів 

13. Психологічне консультування  старшокласників (студентів) з 

проблеми розвитку здібності 

14. Психологічне консультування з питань підвищення ефективності 

трудової діяльності працівників 



15. Вплив дитячо – батьківських відношень на формування сценарію 

життєвого шляху 

16. Психологічне консультування молоді на передшлюбному періоді 

17. Психологічне консультування з розвитку комунікативних вмінь 

особистості 

18. Психологічне консультування з проблеми сформованості «Я – 

концепції» студентів 

19. Психологічне консультування старшокласників з питань 

професійного визначення 

20. Психологічне консультування з проблеми підвищення самооцінки 

особистості студентів 

21. Психологічне консультування з проблеми підвищення самооцінки 

особистості старшокласників 

22. Психологічне консультування проблеми корекції акцентуації 

характеру юнаків 

23. Психологічне консультування  підлітків з проблеми корекції 

акцентуації характеру 

24. Психологічне консультування з проблеми корегування поведінки 

при різних типах темпераменту 

25. Психологічне консультування підлітків з проблеми підвищеної 

тривожності 

26. Психологічне консультування студентів з проблеми розвитку 

емоційної сфери та емпатії 

27. Психологічне консультування студентів з питань формування 

потребово – ціннісних орієнтацій 

28. Психологічне консультування клієнтів з проблеми самотності 

29 . Психологічне консультування клієнтів з відчуттям провини 

30. Психологічне консультування депресивних клієнтів 

31. Психологічне консультування з проблеми саморегуляції в ділових 

відносинах 



32. Психологічне консультування студентів з питань формування 

міжособистісних відносин 

33 . Психологічне консультування , пов’язане з розвитком лідерських 

якостей 

34 . Соціально – перцептивне психологічне консультування  студентів 

35 . Психолого - педагогічне консультування батьків молодших школярів 

36 . Психолого - педагогічне консультування батьків підлітків 

37 . Психологічне консультування з проблеми саморегуляції в ділових 

відносинах 

38 . Психологічне консультування з проблеми розвитку особистості 

клієнта 
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1. Загальні положення 

 

1.1. Дані рекомендації регламентують процедуру проведення 

перевірки курсових робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічного 

плагіату (запозичень).  

1.2. Основним завданням є визначення ступеня подібності тексту 

курсової роботи здобувача вищої освіти до текстів документів, що містяться 

в базах даних та в мережі Інтернет. 

1.3. Обсяг курсової роботи здобувача вищої освіти щодо проведення 

перевірки на академічний плагіат має складати не більше 20 сторінок 

основного тексту (без урахування змісту курсової роботи, вступу, 

висновків, списку використаних джерел і додатків).  

1.4. Під час підготовки файлу курсової роботи для перевірки на 

академічний плагіат забороняється використовувати будь-які методи 

«введення в оману» сервісів перевірки на академічний плагіат. При виявленні 

факту спроби обману під час перевірки на наявність академічного плагіату в 

поданих курсових роботах, - курсова робота не допускається до захисту і 

потребує подальшого доопрацювання.  

1.5. Перед поданням на перевірку з використанням комп’ютерної 

системи Unicheck.com, здобувачі вищої освіти усіх форм навчання мають 

обов’язково самостійно перевірити свою курсову роботу та отримати за 

результатами перевірки висновок, який має бути переданий керівнику 

курсової роботи разом із остаточним варіантом роботи. 

 

 

2. Самостійна перевірка здобувачем вищої освіти курсової роботи на 

плагіат  

 

2.1. Самостійна автоматизована перевірка здобувачем вищої освіти 

курсової роботи на академічний плагіат проводиться з використанням 

програмно-технічних засобів за допомогою однієї з комп’ютерних програм, 

зокрема, які знаходяться у відкритому доступі у мережі Інтернет (програми 

«еТХТ Антиплагіат», «ContentWatch», «AdvegoPlagiatus»).  

2.2. Детальна інструкція щодо порядку самостійної перевірки 

курсових робіт здобувачів вищої освіти на унікальність з використанням 

програмно-технічних засобів (програми «еТХТ Антиплагіат», 

«ContentWatch», «AdvegoPlagiatus») представлена нижче.  

2.3. Після проведення самостійної перевірки курсової роботи на 

плагіат,- здобувач вищої освіти обов’язково надсилає електронний варіант 

курсової роботи для перевірки системою Unicheck.com та додає до нього 

результати самостійної перевірки курсової роботи (у вигляді звіту програми 

перевірки на плагіат – скриншоту екрану із зазначенням результатів 

перевірки на академічний плагіат).  
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ІНСТРУКЦІЯ  

щодо порядку перевірки курсових робіт здобувачів вищої освіти на 

унікальність з використанням програмно-технічних засобів  

(програми «еТХТ Антиплагіат», «ContentWatch», «AdvegoPlagiatus») 

 

Комп’ютерну перевірку на академічний плагіат курсових робіт 

здобувачі вищої освіти можуть проводити самостійно із використанням 

програм, які знаходяться у відкритому доступі в мережі Інтернет.  

Увага! Шановні здобувачі вищої освіти! Звертайте увагу, що 

програми, які знаходяться у відкритому доступі в мережі Інтернет, мають 

ліміт обсягу символів у тексті, який надсилається на перевірку. Перевірка 

курсової роботи через програми вільного доступу можлива лише по 8-10 

сторінок (в залежності від кількості символів у тексті). Будьте уважними!   

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПЕРЕВІРКИ У ПРОГРАМІ  

«ЕТХТ АНТИПЛАГІАТ» 

1. Програма «еТХТ Антиплагіат» має декілька способів використання:  

− онлайн-перевірка (https://www.etxt.ru/antiplagiat/), яка дозволяє 

безпосередньо на офіційному сайті перевірити роботу на 

плагіат;  

− програма для ПК.  

2. Порядок користування програмою:  

1) при виборі проходженняперевірки зі встановленням програми на 

ПК: завантажити програму та встановити на ПК (файл «setup.exe»);  

2) налаштувати перевірку (для коректної перевірки обирається Яндекс, 

Google, Rambler, Bing та Yahoo);  

3) ввести текст роботи (власноруч або завантажити файл через меню 

«Відкрити файл»);  

4) перевірити унікальність тексту (без доступу до Інтернету програма 

працювати не буде);  

5) зберегти результати перевірки (натиснути меню «Файл», потім 

«Створити звіт» і «Зберегти»).  

3. Програма може перевіряти не лише окремий скопійований текст, а й 

цілий пакет текстів із зазначеної користувачем папки на комп’ютері.  

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПЕРЕВІРКИ У ПРОГРАМІ  

«CONTENTWATCH» 

1. Програма «ContentWatch» передбачає наступний порядок 

користування: текст вставляється у редактор тексту в головному вікні 

програми (https://content-watch.ru/text/).  

2. Обсяг контенту, який можна перевірити за один раз, – до 10 тисяч 

знаків без пробілів (8-10 сторінок роботи). Розбийте матеріал курсової 

роботи на декілька блоків і обробіть кожен окремо. 

https://www.etxt.ru/antiplagiat/
https://content-watch.ru/text/
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3. Після завантаження тексту необхідно натиснути «Перевірка».  

4. Перевірити унікальність тексту (без доступу до Інтернету програма 

працювати не буде). 

5. Після проходження перевірки у вікні програми з’являється 

результат (внизу сторінки). Число зліва – кількість оригінального тексту без 

збігів. Праворуч – підозра на плагіат. Неунікальний текст підсвічується 

кольоровим маркером.  

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПЕРЕВІРКИ У ПРОГРАМІ  

«ADVEGO PLAGIATUS» 

1. До основних функцій програми «AdvegoPlagiatus» відносяться:  

1) перевірка матеріалів;  

2) показ сайтів, на яких знайдені збіги;  

3) робота з 5-ти пошуковими системами (Google, Rambler, Bing, 

Nigma та Yahoo);  

4) можливість зміни і редагування текстів в програмі;  

5) два ступені перевірки тексту: «Перевірити унікальність» і 

«Глибока перевірка»;  

6) функція «прибрати теги» при аналізі сторінок сайту;  

7) можливість підсвічування частин тексту, які не унікальні.  

2. Порядок користування програмою. Програма завантажується на ПК 

(https://advego.com/plagiatus/). 

3. Текст вставляється у редактор тексту в головному вікні програми. 

Далі проводиться перевірка тексту роботи на унікальність.  

4. Після перевірки у вікні програми з’являєтьсярезультат. Число зліва 

– кількість оригінального тексту без збігів. Праворуч – підозра на плагіат. 

Неунікальний текст підсвічується жовтим маркером.  

 

 

2.4. Другим етапом є заключна перевірка курсової роботи на 

плагіат з використанням комп’ютерної системи Unicheck.com. 

2.5. Для подання на перевірку курсової роботи здобувач вищої 

освітиобов’язково повинен  заповнити Google-форму за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/1Z2JY7BEJfaF5yFf67AwJluUQSuOMgRAgoJSu

wOIgbdU/edit 

2.6. У Google-форму здобувач вищої освіти має прикріпити файл 

для перевірки курсової роботи на плагіат та прикріпити файл із 

результатами самостійної перевірки курсової роботи на плагіат. За 

підготовку файлу курсової роботи, що підлягає перевірці, відповідає автор 

курсової роботи. Формат файлу має бути прийнятним для перевірки на 

академічний плагіат (підтримуються формати файлів: doc, docx та pdf 

формати).  

2.7. Найменування файлу курсової роботи має містити прізвище 

особи, яка виконала курсову роботу та вказівку на вид роботи   

https://advego.com/plagiatus/
https://docs.google.com/forms/d/1Z2JY7BEJfaF5yFf67AwJluUQSuOMgRAgoJSuwOIgbdU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Z2JY7BEJfaF5yFf67AwJluUQSuOMgRAgoJSuwOIgbdU/edit
https://uk.wikipedia.org/wiki/DOC
https://uk.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
https://uk.wikipedia.org/wiki/PDF
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(наприклад: Іванов Курсова робота) 

3. Механізм перевірки курсових робіт здобувачів вищої освітина плагіат                    

з використанням комп’ютерної системи Unicheck.com 

3.1. Здобувачі вищої освіти в обов’язковому порядку мають подати на 

кафедру декларацію по дотримання принципів академічної доброчесності, 

засвідчену власним підписом (Додаток 1). 

3.2. Контактною особою між Дніпропетровським державним 

університетом внутрішніх справ (далі – ДДУВС) та компанією                              

ТОВ «Антиплагіат», що надає послуги системи виявлення текстових збігів та 

цитувань, з усіх технічних питань функціонування антиплагіатної системи і 

координатором роботи з перевірки курсових робіт здобувачів вищої освіти в 

ДДУВС є Адміністратор системи виявлення текстових збігів / ідентичності / 

схожості (далі – Адміністратор). Обов’язки Адміністратора покладаються на 

завідувача відділення забезпечення якості освітньої діяльності ДДУВС.  

3.3. Перевірку на можливу наявність у текстах курсових робіт 

здобувачів вищої освіти опублікованих результатів наукових досліджень 

(текстів) інших авторів без належного посилання на авторів здійснює 

Адміністратор.  

3.4. Здобувачі вищої освіти, на етапі подання до захисту курсових 

робіт, передбачених певною освітньо-професійною програмою, мають 

подати заяву про дотримання принципів академічної доброчесності за 

власним підписом, яка разом з рецензією керівника долучається до курсової 

роботи (Додаток 2). За відмови підписання заяви курсова робота не 

допускається до захисту.  

3.5. Здобувачі вищої освіти подають курсові роботи на перевіркуза 

один місяць до дати захисту. Протягом 5 днів після надання курсової 

роботи на перевірку, Адміністратор системи здійснює перевірку роботи на 

унікальність та на наявність академічного плагіату. Адміністратор формує 

зведену таблицю, у якій вказує П.І.Б. здобувачів вищої освіти, які направили 

на перевірку курсові роботи, назву факультету, назву кафедри, відсоток 

оригінальності тексту курсової роботи. Відповідні узагальнені таблиці 

надсилаються на факультети та кафедри протягом 5 днів після надання 

здобувачами вищої освіти курсових робіт на перевірку.  

3.6. За умови низької оригінальності тексту курсової роботи здобувач 

вищої освіти не допускається до захисту курсової роботи, має доопрацювати 

роботу та пройти повторну перевірку на плагіат. На доопрацювання курсової 

роботи здобувачу вищої освіти призначається термін у два тижні. Через два 

тижні здобувач вищої освіти подає курсову роботу на перевірку керівнику на 

кафедрі із зазначеними результатами власної повторної перевірки на 

академічний плагіат(програми «еТХТ Антиплагіат», «ContentWatch», 

«AdvegoPlagiatus»).  

3.7. Результати перевірки унікальності курсових робіт в 

подальшому повинні бути проаналізовані на кафедрі з метою виявлення 

рівня академічного плагіату. Остаточне рішення щодо наявності у 
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роботі плагіату приймається кафедрами на своїх засіданнях.  

4. Оцінка рівня відповідальності та умови визнання запозичень 

правомірними 

4.1. В якості критеріїв допуску курсової роботи здобувачів вищої 

освіти до захисту на базі Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ використовується відповідний показник рівня 

оригінальності тексту у відсотках, отриманих за допомогою комп’ютерної 

системи Unicheck.com., зменшений на відсоток правомірних запозичень.  

4.2. Виявлені у тексті курсової роботи запозичення вважаються 

правомірними, якщо вони є належним чином оформлені цитуваннями із 

дотриманням усіх нормативних вимог;установленими словосполученнями, 

що є характерними для певної сфери наукових знань.  

4.3. На підставі критеріїв допуску курсової роботи, які визначаються 

за результатами перевірки роботи на наявність ознак плагіату та об’єму 

цитувань, що виявляються у показниках схожості тексту, які визначаються 

комп’ютерною системою Unicheck.com, приймається рішення щодо допуску 

здобувача вищої освіти до захисту курсової роботи.   

Критеріїдопуску курсової роботи здобувача вищої освіти до захисту на 

базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

наведено у табл. 1. 

Таблиця 1  

Критерії допуску курсової роботи здобувача вищої освіти до захисту 

Відсоток 

схожості 

(плагіату) 

Рекомендації 

25 % 
висока оригінальність тексту курсової роботи, робота 

допускається до захисту. 

25-40 % 

достатня оригінальність тексту курсової роботи, робота може 

бути допущена до захисту (за результатами розгляду на 

засіданні кафедри). 

41-60 % 

середня оригінальність тексту курсової роботи, робота може 

бути допущена, але комісії із захисту необхідно звернути увагу 

на низький рівень оригінальності тексту.  

60 % і 

більше 

низька оригінальність тексту курсової роботи, робота потребує 

доопрацювання та повторної перевірки. 

 

4.4. Загальнодоступна електронна форма викладення матеріалів, 

досліджень та наукових праць не лише дає змогу багаторазово 

використовувати і розповсюджувати інформацію, а й полегшує процес 

виявлення плагіату. Так, виділяють наступні основні ознаки плагіату:  

− наявність у курсовій роботі професійних термінів, висновків, що 

виходять за рівень знань здобувача вищої освіти;  

− невідповідність курсової роботи нормативним вимогам; 
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− бібліографія, що викликає сумніви (занадто довгий перелік 

використаних джерел, посилання на неофіційні Інтернет-ресурси(наприклад, 

«банки рефератів»).  
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Додаток 1 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

Я, ___________________________________________________________, 

здобувач (здобувачка) вищої освіти, усвідомлюю, що академічна 

доброчесність – це дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти 

України та фундаментальна етична цінність усієї академічної спільноти світу.  

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй діяльності буду дотримуватися принципів 

академічної доброчесності. 

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:  

− дотримуватися правил академічної доброчесності;  

− самостійно виконувати навчальні завдання поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання;  

− надавати достовірну інформацію щодо результатів власної 

навчальної, наукової діяльності;  

− брати участь у всіх заходах із забезпечення рівня обізнаності 

здобувачів вищої освіти з питань академічної доброчесності;  

− перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку осіб, 

що є учасниками освітнього процесу, з якими здійснюється комунікація 

та/або співпраця під час освітнього процесу;  

− повідомляти уповноважених осіб Університету про випадки 

порушення норм академічної доброчесності. 

ЗАСВІДЧУЮ: свою обізнаність з вимогами Університету щодо 

дотримання академічної доброчесності, видами її порушень, заходами 

Університету щодо її упередження та рівнем особистої відповідальності. 

УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства повинен 

буду нести академічну та/або інші види відповідальності і до мене можуть 

бути відповідні заходи за порушення академічної доброчесності. 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Дата) (Підпис) (П.І.Б.) 
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Додаток 2 

Зразок заяви здобувача вищої освіти 

 

Завідувачу кафедри _______________________________ 

 здобувача вищої освіти _____ курсу  

спеціальності ____________________________________  

________________________________________________  

(прізвище, ініціали)  

 

 

ЗАЯВА 

здобувача вищої освіти Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ про дотримання принципів 

академічної доброчесності  

при написанні курсової роботи 

 

З правилами чинного Положення про академічну доброчесність 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та 

Методичними рекомендаціями щодо механізму перевірки курсових 

робіт здобувачів вищої освіти ознайомлений(на).  

Розумію, що виявлення плагіату у курсовій роботі є підставою для 

відмови в допуску роботи до захисту та застосування заходів 

дисциплінарної та академічної відповідальності.  

Заявляю, що моя курсова робота, виконана самостійно і в ній не 

міститься елементів плагіату. Всі запозичення з друкованих та 

електронних інформаційних та літературних джерел мають відповідні 

посилання. 

Про використання Системи виявлення текстових збігів / 

ідентичності / схожості в курсових роботах добувачі вищої освіти з 

використанням комп’ютерної системи Unicheck.com сповіщений(на) та 

надаю свою згоду на перевірку курсової роботи на академічний плагіат.  

Курсова робота для перевірки з використанням комп’ютерної 

системи Unicheck.com надається в електронному варіанті.  

Електронна версія моєї курсової роботи збігається (ідентична) з 

друкованим варіантом.  

 

 

_____________________  _____________________ 

(Дата)  (Підпис) 

 

 



11 
 

 
 


