
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

  

Структура курсових робіт 

  

Курсові роботи умовно поділяють на: 1 – вступну частину, 2 – основну 

частину, 3 – список використаних джерел, 4 – додатки. 

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист,  

зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. 

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ, текст курсової 

роботи, висновки, рекомендації, перелік посилань. 

Додатки розміщують після основної частини курсової роботи. 

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “текст”, 

“висновки”, “перелік посилань” є обов’язковими. 

Курсова робота виконується державною мовою або іноземною, що 

вивчається. 

Обсяг курсової роботи – 1 др.арк./20-25 сторінок машинописного 

тексту/35-40 рукописних сторінок; кількість джерел – не менше 25. 

  

Титульний аркуш 

  

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і є основним 

джерелом бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку 

документа. 

Титульний аркуш повинен мати відомості, які подають у такій 

послідовності: 

а) назва міністерства і навчального закладу; 

б) прізвище, повні ім’я і по батькові автора  

в) повна назва документа; 

г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи; 

д) рік виконання курсової роботи; 

Приклад оформлення титульного листа наведено у додатку А. 

Зміст вміщує в собі перелік скорочень, умовних позначень, символів, 

одиниць і термінів (якщо вони є), вступ, заголовки розділів і підрозділів (якщо 

вони є), висновки, список використаних джерел, додатки (якщо вони є) із 

вказівкою номера сторінки, з якої починається розділ чи підрозділ.  

  

Перелік умовних позначень, символів, 

скорочень і термінів 

  

Усі прийняті у курсовій роботі малопоширені умовні позначення, символи, 

одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують 

безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. 

Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті курсової 

роботи наводять їх розшифровку. 

  

Вимоги до структурних елементів основної частини  
  



У вступі має бути: 

Актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження, коротко 

викладена історія питання (ступінь вивчення теми) за хронологічним чи 

концептуальним принципом. 

Об’єкт дослідження:… 

Предмет дослідження:… 

Мета дослідження: вивчити і науково обгрунтувати… 

У відповідності з метою і гіпотезою дослідження ставляться 

такі завдання: 

       1)… 

       2)… 

               3)… 

            Методи дослідження: 

Наукова новизна дослідження полягає у тому… 

Практичне значення дослідження. 

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 

…розділи, висновки, список використаних джерел із…найменувань, 

…додатків. Загальний обсяг…сторінок. 

  

Вимоги до викладу тексту курсової роботи 

  

Текст курсової роботи – це виклад відомостей про предмет (об’єкт) 

дослідження, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності означеної 

роботи (опис теорії, методів роботи) та її результати. 

Текст курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи 

можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це 

необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити 

закінчену інформацію і висновки. 

  

Висновки 

  

Висновки вміщують безпосередньо після викладу тексту, починаючи з 

нової сторінки. 

Висновки повинні містити в собі синтез “наскрізних” висновків за 

розділами, оцінку повноти вирішення поставлених завдань. 

  

Рекомендації 

У курсовій роботі на основі одержаних висновків можуть наводитись 

рекомендації. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової 

сторінки. Текст рекомендації може поділятись на пункти. 

Посилання у курсовій роботі 
  

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи, 

наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. Його розміщують в 

алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів (див. 

Додаток Е). 

Посилання в тексті роботи робляться в квадратних дужках: 



- з наведенням прізвища автора (в транскрипції оригіналу), року 

видання і сторінки. Наприклад: [Арутюнова 1999, с. 342; Austin 1994, c. 89] 

-         при наявності кількох робіт одного автора одного року видання, 

після дати додається маленька латинська літера. Наприклад:  [Арутюнова 

1999а, с. 342; Austin 1994а, c. 89] 

-         при посиланні на колективні видання наводити повну назву роботи. 

Наприклад [Дискурс іноземномовної комунікації 1996, c. 89] 

-         при посиланні на періодичні видання (після прикладів) давати 

повну або скорочену назву, але з її поясненням у списку використаних джерел. 

Наприклад: [FM № 245 1994, c. 89] 

-         при наявності 2-3 авторів наводити першого і відповідної позначки. 

Наприклад [Левицький и др.1989, c. 89; Austin et all 1994, c. 89] 

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.І –84. Бібліографічні 

описи документу. Загальні вимоги і правила складання). 

  

Вимоги до додатків 

  

У додатках вміщують матеріал, який: 

-         є необхідним для повноти курсової роботи, але включення його до 

основної частини наукової роботи може змінити впорядковане і логічне 

уявлення про дослідження. 

-         не може бути розміщений в основній частині курсової роботи через 

великий обсяг або способи його відтворення. 

У додатки можуть бути включені: 

-         додаткові ілюстрації або таблиці; 

-         матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму 

подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, 

мікрофіші, формули, розрахунки, опис комп’ютерних програм, розроблених у 

процесі виконання роботи та ін. Кожен додаток повинен починатися з нового 

аркуша і мати заголовок, виконаний великими літерами. У правому верхньому 

кутку над заголовком великими літерами пишеться відповідно: ДОДАТОК А, 

ДОДАТОК Б тощо. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

  

1. Розвиток пам'яті у молодшому шкільному (підлітковому) віці 

психотехнічними методами.  

2. Психолого-педагогічні умови розвитку критичного (образного, словесно-

логічного, творчого) мислення молодшого школяра (підлітка).  

3. Психологічні причини соціальної ізоляції молодшого школяра (підлітка) 

у класі.  

4. Психологічні чинники виникнення та подолання шкільних страхів у 

молодшому шкільному (підлітковому)  віці.  

5. Динаміка мотивів учіння молодших школярів (підлітків).  

6. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів (підлітків) при 

вивченні географії (біології, історії ...).  

7. Когнітивний стиль як чинник розвитку інтелектуального потенціалу 

школярів.  

8. Психологічні особливості мотиваційної сфери підлітків із залежністю від 

мережі Інтернет.  

9. Індивідуально-особистісні чинники формування комп'ютерної залежності 

у підлітковому віці.  

10. Сугестивність як детермінанта виникнення залежних форм поведінки у 

підлітковому віці.  

11. Тривожність як детермінанта  неуспішності у навчанні підлітків.  

12. Вплив емоційної тривожності підлітків на статусне положення у групі 

шкільного класу.  

13. Подолання підвищеної  тривожності підлітків арт-терапевтичними 

засобами психокорекції та психотерапії.  

14. Емоційна регуляція в поведінці молодших школярів.  

15. Розвиток уваги у молодших школярів.  

16. Психологічні особливості стилю життя сучасного підлітка.  

17. Діагностика готовності до шкільного навчання.  

18. Розумовий розвиток учнів молодшого шкільного віку.  

19. Психологічні особливості сприймання дітей молодшого шкільного віку.  

20. Психологічні особливості пізнавальних процесів у дітей молодшого 

шкільного віку.  

21. Вплив особистісної готовності до школи на успішність навчальної 

діяльності першокласників. 

22. Розвиток особистості в підлітковому віці.  

23. Психологічні особливості пам'яті /уваги, мислення/ дітей підліткового 

віку.  

24. Креативні здібності як передумова успішності школярів молодшого 

шкільного /підліткового, раннього юнацького/ віку.  

25. Особливості  самооцінки підлітка.  

26. Динаміка особистісної тривожності школярів.  

27. Особливості статевої ідентифікації підлітків /юнаків/.  



28. Спрямованість особистості школяра та її роль в учбовій діяльності.  

29. Мотивація учіння в підлітковому віці.  

30. Психологічні особливості формування понять у молодших школярів.  

31. Психологічні особливості міжособистісних стосунків в колективі 

молодших школярів /підлітків, юнаків/.  

32. Дослідження рівня домагань у молодших /старших/ школярів.  

33. Психологічні особливості обдарованих дітей.  

34. Психологічні особливості процесу міжособистісного розуміння.  

35. Дослідження психологічної готовності майбутніх вчителів до професійної 

міжособистісної взаємодії. 

36. Роль невербальної комунікації в учбовій діяльності.  

37. Гендерні особливості стереотипів поведінки в підлітковому /ранньому 

юнацькому/ віці. 

38. Дослідження розуміння учнями особистості вчителя.  

39. Вікові аспекти управління діловими та особистісними взаєминами дітей в 

учбових групах.  

40. Сприймання і оцінка ровесників в молодшому шкільному /підлітковому, 

юнацькому/ віці.  

41. Конфлікти між учнями та засоби їх розв'язання.  

42. Особливості соціальної перцепції у учнів молодшого шкільного 

/підліткового, юнацького/ віку. 

43. Індивідуальні відмінності відчуттів та їх вплив  на розвиток особистості.  

44. Психологічні умови розвитку сприймання.  

45. Психологічні особливості формування професійної спостережливості.  

46. Психологічні особливості розвитку мислення молодших школярів. 

47. Психологічні особливості розвитку мислення в підлітковому віці.  

48. Психологічні особливості розвитку мислення в юнацькому віці.  

49. Психолого педагогічні умови підвищення ефективності мисленевої діяль              

ності в навчальному процесі.  

50. Індивідуальні відмінності мислення.  

51. Психологічні особливості розвитку уяви в молодшому шкільному віці.  

52. Психологічні особливості розвитку уяви в підлітковому віці.  

53. Психологічні особливості розвитку уяви в юнацькому віці.  

54. Психологічні механізми уяви та їх вплив на розвиток особистості.  

55. Роль пам'яті у психічному житті людини.  

56. Індивідуальні відмінності пам'яті.  

57. Психологічні умови продуктивного запам'ятовування.  

58. Роль уваги в діяльності людини.  

59. Психологічні особливості розвитку уваги в молодшому шкільному віці.  

60. Психологічні особливості розвитку уваги в підлітковому віці.  

61. Психологічні особливості розвитку пам'яті в молодшому шкільному віці.  

62. Психологічні особливості розвитку пам'яті в підлітковому віці.  

63. Психологічні чинники впливу на настрій людини.  

64. Роль вищих почуттів в розвитку особистості.  

65. Психологічні умови подолання стресу та фрустрації.  

66. Психологічні особливості формування почуттів в молодшому шкільному 

віці.  



67. Психологічні особливості формування почуттів в підлітковому віці.  

68. Психологічні особливості формування почуттів в юнацькому віці.  

69. Психологічні чинники впливу на розвиток волі особистості.  

70. Психологічні умови розвитку вольових якостей в молодшому шкільному 

віці.  

71. Психологічні умови розвитку вольових якостей в підлітковому віці.  

72. Психологічні особливості поведінки екстравертів та інтровертів.  

73. Роль темпераменту в формуванні рис особистості.  

74. Психологічні особливості виховної діяльності з учнями  різних 

темпераментів.  

75. Психологічні особливості якісних відмінностей у здібностях людей.  

76. Вплив психічних властивостей на розвиток здібностей.  

77. Психологічні особливості мотивації учбової діяльності у підлітків.  

78. Функції уваги в навчально-виховному процесі.  

79. Темперамент та його роль в учбовій діяльності.  

80. Пам'ять та фактори її розвитку.  

81. Особливості конфліктної взаємодії в учбової діяльності.  

82. Вікові та індивідуальні особливості уваги.  

83. Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки.  

84. Стрес та дистрес у житті людини.  

85. Самооцінка школяра та її вплив на ефективність учбової діяльності.  

86. Вивчення мотивації спілкування підлітків.  

87. Взаємодія емоцій та почуттів з потребами особистості.  

88. Проблема новоутворень у психічному розвитку особистості.  

89. Уява та індивідуальна творчість.  

90. Активність та саморегуляція як стрижневі характеристики діяльності і 

поведінки особистості. 

91. Темперамент та особливості його прояву у молодшому шкільному віці.  

92. Психологічна характеристика девіантної поведінки підлітків.  

93. Самосвідомісті особистості у підлітковому віці.  

94. Тривожність та її вплив на психологічне здоров'я студентів.  

95. Роль самооцінки у самовихованні підлітків.  

96. Поняття провідної діяльності, її характерні ознаки та розвиваюче 

значення.  

97. Мотивація учбової діяльності як один із факторів уважності учнів на 

уроці.  

98. Особливості когнітивного розвитку молодших школярів.  

99. Психологічні основи індивідуального підходу в процесі навчання. 

100. Вплив спілкування на розвиток 

особистості підлітка. 

101. Рівень розвитку емпатії особистості як 

фактор розвитку комунікативності. 

102. Вплив самооцінки на формування 

особистості підлітка. 

103. Індивідуальні відмінності пам'яті учнів 

та їх вплив на ефективність навчання. 



104. Психологічні особливості мислення 

підлітків. 

105. Психологічні особливості соціальної 

адаптації креативних особистостей. 

106. Психологічні умови оптимізації учбової 

діяльності підлітків. 

107. Конфлікти в системі «вчитель-учень» та 

способи їх розв'язання. 

108. Мотивація учбової діяльності підлітків. 

109. Особливості міжособистісних взаємин в 

підлітковому віці. 

110. Невербальні засоби комунікації в 

педагогічній діяльності. 

111. Спілкування як провідна діяльність в 

підлітковому віці. 

112. Девіантна поведінка в підлітковому віці і 

можливості її корекції. 

113. Розвиток творчих здібностей у ... віці. 

114. Розвиток «Я - концепції» у підлітковому 

віці. 

115. Індивідуальні особливості уваги 

підлітків та їх врахування в навчальному процесі. 

116. Тривожність як психологічне явище у 

школярів. 

117. Особливості розвитку пам'яті у ... віці. 

118. Психологічні особливості мислення у 

підлітковому віці. 

119. Психологічні особливості розвитку уяви 

в підлітковому віці. 

120. Роль уваги в діяльності учнів. 
 


