
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ 

 

Кафедра психології особистості та соціальних практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до виконання курсової роботи 

для здобувачів вищої освіти першого рівня зі спеціальності 053 

«Психологія» 

освітньої програми 

«Психологія бізнесу та управління» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2021 



2 
 

 

ЗМІСТ 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (основна інформаційна база; пізнавальні ідеї; 

детермінанти успішного виконання; оптимальний загальний обсяг; основні 

критерії оцінювання)…….……………………………………………………….…3 

 

РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ 

КУРСОВИХ РОБІТ (план – зміст – умовні позначення – вступ – основна 

частина – висновки – список використаних джерел – додатки)…………………6 

 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………….8 

 

РОЗДІЛ 3.ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………..12 

 

ДОДАТКИ…………………………………………………………..…………….14 

 

ДОДАТОК А. Зразок оформлення титульного аркуша……..…………………14 

ДОДАТОК Б. Тема (зразок): ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ………………………15 

ДОДАТОК В. Орієнтовна тематика курсових робіт з  освітньої програми 

«Психологія бізнесу та управління»…………..….………………………………16 

ДОДАТОК Г. Деякі прийоми кількісної обробки емпіричної інформації…….17 

ДОДАТОК Д. Графічні зображення розподілу частот………………………….17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Курсова робота – це фундаментальний програмний елемент 

навчального процесу зі спеціальності 053 «Психологія», який забезпечує 

формування і розвиток провідного комплексного пізнавального спектру 

конкурентної професійної підготовки кваліфікованих менеджерів: 

1) особистісний аспект: саморозвиток вищих форм психічної діяльності, 

індивідуальної відповідальності за процесуальну та підсумкову достовірність 

отриманих науково-дослідницьких продуктів; здатність до тривалої інтенсивної 

праці; мотивація до пізнання та самопізнання, згідно з якою результати власної 

діяльності залежать передовсім від себе; вміння отримати задоволення від 

позитивних зрушень та оперативно реагувати на невдачі наполегливою працею; 

самостійність у прийнятті рішень; здатність зберігати працездатність у стані 

функціональної напруги чи напруженості, якщо навіть відсутні схвалення від 

соціального оточення; уміння не розгублюватися в екстремальних ситуаціях; 

наполегливість, цілеспрямованість, самокритичність тощо; 

2) методологічний аспект: осмислення засвоєних теоретико-практичних 

знань (формування умінь і навичок самостійно аналізувати соціально-

економічні процеси; аргументація своїх пізнавальних настанов для реалізації 

програми наукового пошуку; формулювання обґрунтованих висновків і 

рекомендацій, потрібних для результативної повсякденної діяльності 

психолога; усвідомлення функціональної значущості психологічного знання у 

системі пізнання навколишньої дійсності тощо); 

3) практичний аспект: з’ясування власного рівня психолого-педагогічної 

підготовки до майбутньої професійної діяльності (розуміння змісту 

програмного курсу навчальних дисциплін психологічного циклу і соціальної 

значущості обраної для дослідження конкретної проблеми); 

4) прикладний аспект: вміння знаходити ефективні шляхи розв’язання 

психологічного завдання та відповідно використовувати доказові методи 

наукового дослідження (встановлення причинно-наслідкових зв’язків; 

переконлива інтерпретація функціональної значущості новітнього 

інформаційного масиву; захист власної світоглядної позиції) тощо. 

 

2. Основна інформаційна база для виконання курсових робіт: 

1) першоджерела (філософські, психолого-педагогічні, соціологічні 

тощо: монографії, підручники, посібники, матеріали періодичних видань тощо), 

де пріоритетне значення мають а) класичні досягнення психологічної науки та 

б) тематичні авторські публікації, оприлюднені упродовж останніх 3–5-ти 

календарних років; 

2) досвід передовсім тих працівників сфери управління, які 

впроваджують інноваційні технології у навчально-виховний та виробничий 

процеси; 

3) самостійне виконання навчально-дослідних завдань, спрямованих на 

основі емпіричної інформації для виокремлення власної наукової позиції з 

досліджуваної проблеми; 
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4) споглядання та аналіз сучасної повсякденної соціально-психологічної 

реальності. 

3. Тематика курсової робіт охоплює основні програмні питання 

навчальних курсів, засвоєних на час її виконання. 

 

4. Пізнавальні ідеї курсової роботи мають трансформуватися у 

майбутню структуру і зміст бакалаврської та магістерської робіт. 

 

5. Детермінанти успішного виконання  курсової роботи: 

1) самостійність студентів, їх мотиваційний, інформаційний, емоційно-

вольовий  та мисленнєвий потенціали; 

2) консультативна допомога наукових керівників, яким важливо 

запропонувати, а студентам – творчо розв’язати проблему (системний пошук 

інформації, здобуття її з якнайбільшої кількості літературних джерел); 

3) усвідомлення студентами психології життєвої успіху, який має, як 

мінімум, три процесуальні фази: 

а) підготовча (визначення мети, вивчення умов діяльності, планування, 

підготовка умов діяльності та її організація); 

б) виконавча (реальні операції, поточний контроль, усунення 

непередбачених перешкод); 

в) підсумкова (оцінка остаточного результату, перебігу діяльності, 

пропозиції); 

4) готовність шукати невдачі спочатку в собі, відсутність категоричних 

суджень, критичне осмислення досягнень; 

5) критичне ставлення до популярних псевдодослідницьких позицій: 

а) «Стереотипна позиція» – це відсутність пошуку нових способів 

розв’язання проблеми; домінування відомих способів розв’язання, які не 

потребують значних зусиль, де типовим прикладом є звичайне списування як 

механічна компіляція матеріалу без виокремлення в ньому значущих зв’язків; 

списування значної кількості інформації з одного першоджерела в ситуації 

незначного опрацювання інших першоджерел; відсутність оригінальних шляхів 

розв’язання, оскільки вони, як правило, ризиковані й пов’язані з додатковими 

клопотами, тому роботи є неосмисленими, «відірваними» від потреб практики 

повсякденної діяльності, а їхні автори часто неспроможні навіть сформулювати 

значущість теми;  

б) «Невротична» – це нездатність зосередитися на предметному 

розв’язанні проблеми із-за надмірного хвилювання, боязнь неуспіху тощо, коли 

нешаблонне розв’язання завдання лякає, а тому за нього не хочуть братися, бо 

воно здається непосильним (якщо навіть пробують, то пасують від перших 

труднощів); помилки, які призвели до невдач, тлумачаться «безнадійністю» 

вибраного плану підготовки, навіть власною неспроможністю (обґрунтовується 

втеча від відповідальності); обережність, навіть боягузливість у виконанні, 

тому робота є незавершена, оскільки автор неспроможний систематизувати 

часто дійсно оригінальну інформацію; 

в) «Догматична» – використання чужих ідей без посилання на їх авторів; 
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примітивна компіляція матеріалу («склеювання» окремих фрагментів текстів; 

відсутність власного «бачення» проблеми); використання вже скомпільованої 

інформації з компакт-дисків, мережі «Інтернет» тощо; фальсифікація, 

фабрикація даних; плагіат, де виразним є бажання презентувати чужу працю за 

свою тощо. 

6. Оптимальний загальний обсяг курсової роботи – 30-35 сторінок 

тексту (формат А 4). При її виконанні однаково слід користуватися 

літературними джерелами та електронними ресурсами, оперувати проблемними 

прикладами, що висвітлюються у періодичних виданнях, аргументувати свою 

думку за допомогою статистичних розрахунків. 

7. Основні критерії оцінювання курсової роботи (примітка: 

пізнавальна настанова – відсутність пристосування викладача до реальних 

можливостей окремих студентів): 

1) логіка постановки проблеми (актуальність теми, об’єкт, предмет, 

завдання дослідження, методи дослідження; постановка гіпотези, що є правом 

вільного вибору суб’єкта пізнання); 

2) структурність роботи (план, конструювання викладу матеріалу); 

3) теоретичне обґрунтування проблеми; 

4) емпірична перевірка теоретичних положень (для робіт історичного плану 

– вивчення стану реалізації проблеми в освітній практиці); 

5) прикладне значення отриманих результатів; 

6) рівень самостійності, осмисленого виконання; 

7) додатки, які підтверджують результати дослідження (таблиці, графіки 

тощо); 

8) повнота і якість оформлення переліку використаних джерел; 

9) рівень виконання поставлених у роботі завдань; 

10) відповідність вимогам зовнішнього оформлення роботи. 
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РОЗДІЛ 1 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ КУРСОВИХ 

РОБІТ 

Структурно-функціональна композиція курсової роботи визначає спосіб 

розміщення інформації, спрямованої на вивчення обраної для дослідження 

проблеми й відображає логіку наукового пошуку студента (основні складники 

– це вступ; аналіз літературних джерел; аналітичний та проєктний розділи; 

висновки; список використаної літератури, або літературних джерел; 

додатки). 

Формальним важливим компонентом курсової роботи є титульний 

аркуш (функціональне призначення: публічне  оприлюднення тематики 

дослідження, персоналій його виконавця і наукового керівника . – Додаток А). 

Інші структурно-функціональні  компоненти: 

1) план («вступ…  –… висновки»), або зміст; 

2) перелік умовних позначень (за необхідності); 

3) виклад матеріалу (згідно плану: «вступ…  –…  висновки); 

4) список використаних джерел; 

5) додатки. 

 

1. План роботи (зміст) розміщується на окремій сторінці (після 

титульного аркуша). Він має бути кількісно виваженим, тобто не призводити до 

інформаційного перенасичення, що безпосередньо впливає на якість виконання 

роботи. Виконати великий обсяг завдань на обмеженій кількості сторінок 

неможливо (водночас з окремим пунктом плану не може зіставлятися 

мінімальний обсяг інформації). 

Складники плану передбачають вказівку сторінок (початкову 

нумерацію). 

2. Перелік умовних позначень (знаходиться на окремій сторінці) – це 

специфічна термінологія, а також термінологія, яка часто вживається в роботі. 

У зв’язку з цим, для економії викладу інформації на сторінках чи її 

увиразнення, у тексті вона може подаватися скорочено, а перелік, як 

зазначалося, вказується на окремому аркуші у вертикальному порядку 

(стовпчик). Наприклад: пам’ять – П.; класи – кл., кластери – клт. 

3. ВСТУП (перша структурна частина курсової роботи). 

Його виклад також розпочинається з нової сторінки (аналогічна вимога 

стосується основних розділів плану). 

«Вступ» розкриває сутність і стан проблеми, її функціональну 

значущість, вихідні дані для розроблення, обґрунтування необхідності 

проведення дослідження. 

Загальний обсяг вступу – 2-4 сторінки. 

4. Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів (без вступу, висновків, першоджерел, додатків). 

Кожний розділ, у контексті якого висвітлюються підрозділи, пункти 

тощо, розпочинається з нової сторінки. У кінці розділу, в якому на початку 

може бути передмова, формулюються стислі висновки, що дає змогу 
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вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. Наприклад: назва 

розділу – передмова (за необхідності – до сторінки рукописного тексту); 

підрозділ – пункт... – підрозділ – пункт – ... – висновки. 

Сюжет основної частини: 

1) огляд літератури за темою (розділ 1 «теоретичний» – систематизація 

наявної інформації); 

2) емпірична частина і методика дослідження (розділ 2 «практичний» – 

збір та систематизація власної інформації); 

3) аналіз та узагальнення результатів дослідження (розділ 3 

«прикладний» – розроблення методичних рекомендацій чи програм). 

Загальний обсяг теоретичної частини – до  25 % загального обсягу 

роботи. 

Оптимальний обсяг основної частини – 25-30 сторінок. 

Примітка: пп. 2 і 3 основної частини можна об’єднувати в один розділ. 

5. Висновки позначають найбільш важливі результати дослідження і є 

двох типів: 1) висновки до розділу – 2-3 пункти; 2) висновки підсумкові (як 

мінімум, відповідають кількості складових сюжету основної частини роботи). 

Підсумкові (кінцеві) висновки (узагальнення) повинні узагальнювати 

інформацію кожного розділу, тобто не повторювати вже сказаного. Їхнє 

завдання полягає у виокремленні основних тенденцій у явищах, що вивчалися, 

на основі часткових попередніх узагальнень змісту розділів роботи. 

Логіка підсумкових висновків: 

1) характеристика наявного стану проблеми (констатація фактів); 

2) формулювання пропозицій про використання здобутих результатів.  

Необхідно уникати декларацій (загальних фраз) у висновках та 

наголошувати на виконанні (невиконанні) наукового передбачення (гіпотези) 

чи поставлених завдань. 

Висновки, зіставляючись із завданнями, мають завершити виклад 

інформації, 

Оптимальний обсяг підсумкових висновків: 2–3 сторінки. 

6. Список використаної літератури (літературні джерела) розміщується 

у порядку свого згадування в тексті або за алфавітом з дотриманням вимог до 

фіксації адресних даних. 

7. Додатки − це допоміжний матеріал (методики дослідження, 

протоколи, ілюстрації, графіки, інструкції, формули, розрахунки тощо; засоби, 

з допомогою яких створюється експериментальна частина роботи). 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Базова пізнавальна настанова для виконання курсової роботи: «методика 

виконання курсової роботи передбачає процесуальне та підсумкове висвітлення 

змісту наукового дослідження». 

1. ВСТУП. 

Складники вступу (без нумерації), як правило, починаються з нового 

абзацу: 

1) актуальність теми (доцільність роботи як реагування автора на 

конкретний соціальний запит): обґрунтовується через критичний аналіз та 

порівняння поставленої проблеми з відомими її розв’язаннями для відповідної 

галузі науки чи виробництва (виклад не повинен бути багатослівним, для чого 

достатньо 1/3 сторінки чи, максимум,  однієї сторінки). 

2) мета дослідження (недоречно формулювати мету як 

«Дослідження…», «Вивчення…», оскільки такі слова, як правило, вказують на 

засіб досягнення мети, а не на саму мету; 

3) завдання дослідження (недоречно формулювати завдання як 

«Дослідження…», «Вивчення…», оскільки такі слова, як правило, не 

окреслюють конкретику таких завдань); кількість завдань не повинна 

перевищувати 4–5 пунктів, оскільки можуть виникнути ускладнення з їхнім 

виконанням);  

4) об’єкт дослідження – це процес або явище, що спричиняє проблемну 

ситуацію. 

5) предмет дослідження знаходиться  у межах свого об’єкта; 

6) гіпотеза (передбачення змісту отриманої інформації; формулюється, 

як зазначалося, за бажанням автора; загалом, гіпотеза конкретизує науковий 

пошук та передбачає його можливу результативність); 

7) методи дослідження (стислий перелік): загальнонаукові методи 

пізнання (спостереження, бесіда, аналіз продуктів діяльності – математичний, 

статистичний, структурно-логічний, порівняльний, вербально-описовий, 

розрахунково-конструктивний; порівняння, узагальнення, синтез, індукція, 

тощо) і управлінські методи типу «процесуальний», системний, або системно-

кібернетичний, ситуаційний тощо); 

Примітка: у виборі методів необхідно орієнтуватися на первинні для 

психології управління окремі галузі психологічного знання (передовсім – це 

соціальна психологія). 

8) наукова новизна отриманих результатів (базові «слова-маркери»: 

«вперше отримано», «вдосконалено», «перспективи наукових розвідок»); 

9) теоретичне та практичне значення отриманих результатів. 

2. Основна частина роботи – 1) це аналіз літературних джерел та 

запропонованих у них науково-практичних підходів для розв’язання 

поставлених питань (теоретичний розділ); 2) розроблення методики 

дослідження конкретної проблемної ситуації через об’єкт і предмет 

дослідження (практичний розділ); 3) розроблення власного інтелектуального 
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продукту (прагматичний розділ). 

Примітка (повторна акцентація): другий і третій розділ доречно 

об’єднати. 

Постановка проблеми – це основний компонент у викладі 

дослідницького матеріалу усіх розділів основної частини. 

У науці постановка (формулювання) проблеми означає визначення 

«дефіциту» знання, або недостатньої інформації про конкретні явища 

навколишньої дійсності. 

Етапи виокремлення проблеми: 

1) з’ясування обсягу відсутньої інформації про явище, яке вивчається 

(разом з науковим керівником); 

2) опис проблеми на рівні повсякдення; 

3) формулювання перспектив розробки проблеми з допомогою наукової 

термінології. 

Важливе значення має пілотажне дослідження (первинна обробка 

інформації, своєрідна «розвідка» як результат ґрунтовного вивчення 

відповідної літератури та консультацій з проблеми, що дозволяє 

зорієнтуватися у правильності обраного для дослідження шляху). 

Опрацьований на основі першоджерел матеріал компілюється в логічну 

низку. Не потрібно відволікатися на другорядні елементи. Важливо 

дотримуватися теми, виокремлювати власні думки. 

При цьому необхідно використовувати відповідні правила, наприклад: 

1) цитуючи «чужі» думки дослівно, потрібно брати їх у «лапки»; 

2) якщо цитата недослівна, то виклад продовжують від себе, 

посилаючись на відповідного автора; 

3) якщо цитати «довгі» і відсутня потреба їхнього повного наведення, 

то вони скорочуються шляхом пропуску окремих частин (пропуски 

позначаються крапками); 

4) використання чужих думок без відповідних посилань розцінюється 

як списування, плагіат; 

5) посилання на першоджерела вказуються у квадратних дужках, де 

перша цифра позначає його порядковий номер у переліку використаної 

літератури, а друга (через кому) – сторінку, наприклад [5, 42]; 

6) якщо вказується перелік посилань, то між нами ставиться «крапка з 

комою». Приклад: [5; 42; 44; 56]. 

Пропонована композиція основної частини: 

1) стисле окреслення основних етапи досягнення наукової думки за 

своєю проблемою та сформулювати питання, які поки є нерозв’язаними, і 

обов’язкове посилання на літературні джерела; 

2) основні поняття та методи за обраною темою (наводяться 

означення основних понять, які стосуються обраної теми; там, де є різні 

інтерпретації, бажано навести їх із вказівкою тих варіантів, до яких 

схиляється автор); 

2) аналіз стану та особливостей досліджуваної проблеми 

(розглядається динаміка розвитку проблемного питання, її стан у 
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міждисциплінарній теорії та практиці в Україні; демонстрування показових 

прикладів витоків проблеми, методи та наслідків її розв’язання); 

3) демонстрування «інших» інтелектуальних продуктів чи власне 

авторство таких продуктів, зокрема структурно-функціональних моделей 

(аналітичні, теоретичні, узагальнені  – формули, матриці, схеми). 

3. Висновки 

Зміст висновків демонструє вміння студентів виокремлювати головні 

аспекти досліджуваної проблеми та робити за результатами проведеного 

аналізу достовірні узагальнення, на основі яких можна будувати наступні 

плани удосконалення управління організацією. 

Як наслідок, висновки зіставляються з усіма розділами курсової роботи 

(стисла анотація роботи; основні аналітичні здобутки; перспективи 

отриманого інтелектуального продукту; перспективи наступного наукового 

пошуку). 

4. Список рекомендованих джерел (інформаційний зріз). 

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 

психологической диагностике. – К. : Наукова думка, 1989. 198 с. 

2. Баклицький І.О. Психологія праці. – К. :Знання, 2008. 655 с. 

3. Боронова Г.Х. Психология труда / Г.Х. Боронова, Н.В. Прусова. – М. 

: Эксмо, 2008. 160 с. 

4. Власва Є. Соціальна психологія  організацій та управління. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2020. 396 с. 

5. Горчакова В.Г. Имиджеология. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 385 с. 

6. Занковский А.Н. Организационная психология. – М. : Форум, 2018. 

648 с. 

7. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. – М. : Академия, 

2009.  240 с. 

8. Жог В.И. Методология организационной психологии / В.И. Жог, Л.В. 

Тарабакина, Н.С. Бабиева. – М. : МПГУ, 2017. 240 с. 

9. Карпенко С. Основи сучасного управління. – К. : Інком, 2011. 320 с. 

10. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного 

фахівця. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2012.  200 с. 

11. Кулініч І.О. Психологія управління. – К. : Знання, 2011. 415 с. 

12. Луцька Н. Сучасні методи теорії управління / Н. Луцька, А. 

Ладанюк , В. Кишенько, Л. Власенко, В. Іващук В. – К. : Ліра-К, 2018. 368 с. 

12. Малмазов О.Р. Психологія праці. – К. : Центр навчальної літератури, 

2010. 208 с. 

13. Мазяр О.В., Психологія праці / О.В. Мазяр, В.В. Кириченко. – 

Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 190 с. 

14. Мельник Л.П. Психологія управління. – К. : МАУП, 1999. 176 с.  

15. Михальчик Т.С., Гурьянова Е.И. Семинарские и практические 

занятия, контрольные и курсовые работы по психологии. – М.: Изд. МГУ, 

1987. 80 с. 

16. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной 

педагогике. – Таллин : Валгу-с, 1980. 386 с. 
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17. Практикум з психології. – Львів: Вища школа, 1978. 183 с. 

18. Практикум по общей и экспериментальной психологии ; под ред. 

А.А. Крылова. – Л. : Изд. ЛГУ, 1987. 256 с. 

19. Прищак М.Д. Психологія управління в організаціях / М.Д. Прищак, 

О.Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. 150 с. 

20. Поліщук В.М. Соціальна психологія. – Суми : Університетська 

книга, 2017. 256 с 

21. Рабочая книга социолога. – АН СССР. Институт социологических 

исследований. – М.: Наука, 1982. 477 с. 

22. Синявський В.В. Професіограми і психограми професій 

педагогічного спрямування. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014.  84 с. 

23. Синявський В.В. Психологічні основи профорієнтаційної 

професіографії. – К. : ІПК ДЦЗУ, 2010. – 89 с. 

24. Сосновский В.А. Лабораторный практикум по общей психологии. – 

М.: Просвещение, 1979. 156 с. 

25. Скребец В.А. Психологическая диагностика. – К.: МАУП, 1999. 120 

с. 

26. Технології організаційних психологів ; за наук. ред. Л.М. 

Карамушки. – К.: «ІНКОС», 2005. 366 с. 

27. Толочек В.А.. Современная психология труда. – СПб. : Питер, 2016. 

– 323 с. 

28. Шатун В.Т. Основи менеджменту : Вид-тво МДГУ ім. Петра 

Могили, Миколаїв, 2006. 376 с.  

29. Ходаківський Є.В. Психологія управління / Є.І. Ходаківський. 

Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар – К. : ЦУЛ, 2020. 664 с. 

30. Чалдіні Р. Психологія впливу. – Х. : Книжковий клуб «Клуб 

сімейного дозвілля, 2019. 352 с. 

5. Додатки (проміжні дослідницькі результати, зокрема протоколи; 

нормативні та організаційні документи; методики дослідження; таблиці 

допоміжних цифрових даних; інструкції, опис алгоритмів і програм 

розв’язання завдань, розроблених у процесі виконання роботи; ілюстрації; 

фото тощо). 

Додатки оформлюються довільно на наступних сторінках роботи, де 

кожний з них розпочинається з нової сторінки й позначається буквами 

українського алфавіту (додатки можна також оформляти у вигляді окремої від 

курсової роботи частини). 
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РОЗДІЛ 3 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота виконується з дотриманням усіх технічних вимог до 

наукових робіт. 

Текст роботи має бути набраний на комп’ютері та віддрукований на 

принтері на одному боці аркуша білого паперу формату А4 шрифтом Times 

New Roman розміром 14 пт через 1,5 інтервали. 

Поля: ліве – 20-25 мм, праве – 10-15 мм, верхнє – 20-25 мм, нижнє – 20-

25 мм. 

Відстань між заголовком і текстом – 15-20мм. 

Мова курсової роботи – державна (українська). 

Текст основної частини поділяється на розділи, підрозділи, пункти та 

підпункти. 

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» пишуться великими літерами 

симетрично до тексту.  

Нумерація сторінок курсової роботи повинна бути наскрізною. На 

титульному аркуші, який вважається першою сторінкою, повинні бути вказані 

назва вузу, тема, прізвище автора та інші відомості, що ідентифікують курсову 

роботу (Додаток А). 

Після титульного аркуша вміщується сторінка змісту (ДОДАТОК Б), де 

наводиться перелік заголовків частин курсової роботи та вказуються номери 

сторінок, з яких вони починаються. 

Назви розділів у змісті й тексті мають бути однаковими. 

Вступ, кожний розділ, висновки, список використаних джерел та додатки 

починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після закінчення 

попереднього. 

Текст основної частини курсової роботи поділяють відповідно до 

затвердженого науковим керівником плану на розділи. Заголовки розділів слід 

друкувати з абзацним відступом та без підкреслень. Перенесення слів у 

заголовках не допускається. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо 

заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Розділи та 

підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати 

порядкову нумерацію у межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3 

тощо). 

У таблицях, які розміщуються під заголовком, як правило, знаходиться 

цифровий матеріал. Їх послідовно нумерують (за винятком таблиць у додатках) 

в межах розділу. У правому верхньому куті під відповідним заголовком 

робиться надпис «Таблиця» із вказівкою номера, який складається з номера 

розділу і порядкового номеру таблиці. Наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця 

першого розділу). 

Ілюстрації (малюнки) позначаються словом «Мал.» і нумеруються 

послідовно в межах розділу за виключенням тих ілюстрацій, які пропонуються 
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в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації. Наприклад: Мал. 1.2 (другий малюнок першого розділу). 

Курсова робота має бути стилістично та граматично оформленою. Стиль 

викладання – науковий (стислий, тематичний, структурований). Недоречним є 

перехід до розгляду іншого питання, доки висвітлення попереднього не 

завершено. 

У побудові речень бажано використовувати дієслова, що стоять у 

невизначеній особистій формі, наприклад: «Вважається доцільним 

запропонувати ...», а не «Я пропоную ...». 

Виклад матеріалу – це загальновизнана управлінська термінологія. 

Скорочення слів у тексті курсової роботи, не передбачених переліком умовних 

позначень, та ілюстраціях до неї, крім загальновизнаних абревіатур, не 

допускається. 

Остаточно оформлена курсова робота 1) підписується студентом на 

титульному аркуші, 2) у зброшурованому вигляді у встановлений термін 

здається на кафедру для рецензування та прийняття науковим керівником 

рішення про допуск роботи до захисту. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

Зразок оформлення титульного аркуша 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ 

Кафедра психології особистості та соціальних практик 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДО 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

 

Студент (ка)  

Курс, група  

 

(прізвище, ім’я,  по батькові) 

 

 

Науковий керівник: 

_______________________________________________ 

 

Кількість балів:     

Оцінка:          

 

Київ, 20…  
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ДОДАТОК Б 

 

Тема (зразок): ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ДІЛОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ПРОСТОРІ 

1.1. Ділова комунікація як міждисциплінарна категорія 

1.2. Зміст ділової комунікації за особливостями сфери діяльності 

1.3. Психологічні особливості ділової комунікації сфери підприємництва  

Висновки до розділу 1 

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ 

ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

2.1. Організаційні умови проведення експериментального дослідження 

2.2. Дослідження ділової комунікації 

2.3. Рекомендаційна програма психологічного забезпечення успішної ділової 

комунікації підприємницької сфери 

Висновки до розділу 2 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

2 

3 

5

–19 

5 

8 

1

1 

 

1

4 

1

5–25 

1 

 

2 

 

3 

3 

3 

3 
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ДОДАТОК В 

Орієнтовна тематика курсових робіт 

 

1. Вплив соціально-психологічного клімату організації на ефективність 

управлінської діяльності керівника. 

2. Соціально-психологічні чинники прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

3. Соціально-психологічні критерії готовності особистості до 

управлінської діяльності. 

4. Психологічні характеристики стилів керівництва та їх вплив на 

ефективність управлінської діяльності. 

5. Соціально-психологічні детермінанти управлінських конфліктів. 

6. Вплив комунікативної активності керівника на ефективність 

управлінської діяльності. 

7. Соціально-психологічні основи формування конкурентоздатної 

команди в організації. 

8. Морально-психологічний портрет сучасного керівника. 

9. Професійне самовизначення як чинник розвитку управлінської 

кар’єри. 

10. Психологічні характеристики професійної мобільності сучасного 

управлінця. 

11. Психологічні основи профілактики синдрому «професійного 

вигорання» керівника. 

12. Авторитет керівника як чинник ефективності управлінської 

діяльності. 

13. Творчість як чинник професійної реалізації та розвитку кар’єри 

управлінця. 

14. Психологічні уявлення про гендерні відмінності в управлінській 

діяльності. 

15. Вплив сімейних відносин на розвиток кар’єри управлінця. 

16. Психологічні основи формування іміджу організації. 

17. Психологічні основи формування іміджу керівника. 

18. Психологічні проблеми професійної адаптації молодого керівника. 

19. Психологічні особливості управлінського консультування. 

20. Етнопсихологічний портрет сучасного керівника  

21. Вплив неформальних відносин в організації на ефективність 

управлінської діяльності. 

22. Психологічний аналіз корпоративної культури організації як чинника 

мотивації досягнень працівника 

23. Критичне мислення як чинник розвитку креативності особистості 

керівника-підприємця 

24. Психологічні особливості формуванння самоефективності 

менеджерів 
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25. Взаємозв’язок типів копінг-стратегій поведінки та нормативної 

культури персоналу організації 

26. Психологічний портрет сучасного вітчизняного підприємця.  

27. Особистісні кореляти ставлення до грошей.  

28. Відображення економіко-психологічних понять у свідомості молоді.  

29. Емоційно-вольові детермінанти ставлення до економічного 

благополуччя.  

30. Психологічні характеристики та типології вітчизняних споживачів.  
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ДОДАТОК Г 

Деякі прийоми кількісної обробки емпіричної інформації 

 

1. Типи шкал: 

1.1. Шкала найменувань (номінальна шкала) – застосовується для 

визначення або класифікації об’єктів. Їх значення не піддаються між собою 

порівнянню (хлопчики, дівчатка; різновидності інтересів, здібностей тощо). 

1.2. Порядкова (ординальна шкала) – застосовується з метою 

демонстрації природної послідовності подій і пов’язана з операцією 

впорядкування. Приклад: шкала шкільних оцінок. Показники таких шкал не є 

результатами кількісних вимірювань; вони характеризують якісні, а не 

кількісні відмінності. 

1.3. Інтервальна (кількісна шкала) – застосовується для позначення 

спеціально розроблених критеріїв. Особливий вид інтервальної шкали: 

альтернативна (дихотомна), яка має тільки два значення (0 – 1 або 1 – 2), тому 

її можна розглядати як рівномірну інтервальну шкалу. Будь-яка інтервальна 

школа може бути перетворена в шкалу відношень, якщо зафіксувати точку 

відліку (як правило, цей показник – "нуль"). 

У психології найчастіше використовуються порядкові шкали. 
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ДОДАТОК Д 

Графічні зображення розподілу частот 

 

Використання графіків сприяє виконанню таких завдань: 1) наочному 

зображенню сутності явища, яке вивчається; 2) системному аналізу явища; 3) 

популяризації результатів дослідження. 

Як наслідок, досягається стислість узагальнення інформації, коли в 

конкретній формі виявляється динаміка явищ у системі різноманітних зв’язків 

з оточуючою дійсністю. 

1. Полігон розподілу – ламана лінія, яка з’єднує певні точки (єдиний 

спосіб графічного зображення дискретних (перервних) статистичних 

розподілів. Умовою побудови полігону розподілу є визначення частоти (f) 

елементів. Наприклад: 2,4,4,5,3,4,5,4. Внаслідок впорядкування низки 

отримуємо: 2 (елемент вибірки, п) – 1 (частота, f), 3 (п) – 1(f), 4 (п) – 4(f), 5(п) 

– 2(f). Тоді будується власне полігон розподілу, де п відкладається на осі 

абсцис (Х), а f – на осі ординат (Y). 

2. Гістограма – графічне зображення у вигляді стовпців, в основі якого 

знаходиться полігон розподілу. 

3. Лінійний графік – ламана лінія, яка з’єднує певні точки статистичних 

розподілів без визначення частот елементів вибірки  

4. Діаграма – графічне зображення у вигляді стовпців, в основі якого 

знаходиться лінійний графік. 

5. Секторна діаграма – розподіл сукупності на частини шляхом поділу 

круга. 
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