
Порівняльна таблиця основних вимог до кваліфікаційних робіт з психології   2016-17н.р. 
 

Характеристика роботи Курсова реферативна робота,  
2 курс 

Курсова експериментальна робота, 
3 курс 

Дипломна робота за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Бакалавр 

психолог»,  4 курс 

Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Магістр психології, викладач», 6 курс 

Обсяг роботи 20-30 стор. друк.тексту 20-25 стор. друк. тексту 30-35 стор. друк. тексту 50-60 стор. друк. тексту 
Структура основної 

частини 
2-3 розділи: 

реферативні 
2 розділи: реферативний 

(20-25% обсягу роботи), емпірич-
ний 

2 розділи: реферативний (30-40% 
обсягу роботи) та емпіричний (міс-
тить опис методів і вибірки, емпіри-
чні дані та їх обговорення) 

3 розділи: теоретичний (30-40% обсягу робо-
ти), методичний (містить опис методів і вибір-
ки) та емпіричний розділи 

Кожний розділ обов’язково закінчується висновками-узагальненнями згідно із завданнями роботи, які розв’язуються у даному розділі. В магістерських дипломних роботах теоре-
тичний розділ повинний містити обґрунтування ідей, на яких базується емпіричне дослідження.  

Бажано кожний розділ розпочинати анотацією і закінчувати фразою-переходом до наступного розділу.  

Кількість літературних 
джерел 

Не менше 5 Не менше 10 Не менше15, включаючи Інтернет-
сайти 

Не менше 40, включаючи Інтернет-сайти, не 
менш 3 іншомовних джерел 

На кожне з джерел у тексті роботи має бути хоча б одне посилання. Обов’язкові посилання на сучасні вітчизняні джерела. 

Структура вступу Постановка проблеми 

Мета 

Задачі 

Актуальність 

Об’єкт 

Предмет 

Мета 

Задачі 

Методи дослідження (2-3) 

Характеристика вибірки 

Актуальність 

Об’єкт 

Предмет 

Мета 

Задачі 

Методи дослідження (min 2-3) 

Характеристика вибірки 

Актуальність 

Об’єкт 

Предмет 

Мета 

Задачі 

Методи дослідження (3-4 кількісних + якісні) 

Характеристика вибірки 

Практична значущість 

Досліджувані - не менше 20-30 осіб не менше 30 осіб не менше 30 осіб 

Емпірична база Монографії, збірники, періодич-
ні видання тощо 

Емпіричне 

 дослідження 

Емпіричне 

 дослідження 

Емпіричне дослідження + зіставлення результа-
тів із іншими відомими 

Методи мат. статистики не використовуються обов’язкові обов’язкові, об’ємне використання 
Висновки Висновки Висновки Висновки + перспективи подальшо-

го дослідження 
Висновки. 

Анотації російською та англійською мовами 
(розміщуються після списку літературних дже-

рел перед додатками) 

Перший пункт заключних висновків відповідає реферативному завданню з літературного огляду, загалом структура висновків повинна відповідати структурі завдань 

Публікації - - - 
 

Відзив - - - Відзив керівника та зовнішня рецензія 

Процедура захисту Перед комісією кафедри  Перед комісією кафедри  Перед екзаменаційною комісією Перед  екзаменаційною комісією з використан-
ням Power Point 

 


