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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

При підготовці фахівців у вищій школі важливе місце посідає учбово-

дослідницька робота студентів, у якій центральне місце приділяється 

виконанню курсових і дипломних робіт. У навчальному плані підготовки 

психологів на факультеті психології ХНУ імені В.Н. Каразіна передбачається 

виконання двох курсових робіт (II і III курс) і двох дипломних робіт (на IV 

курсі – кваліфікаційна робота бакалавра, на V курсі – дипломна робота 

магістра). 

Найбільш ефективною є робота, якщо студенти протягом декількох років 

навчання працюють над однією проблемою. Це сприяє поглибленому вивченню 

проблеми й виконанню її на високому науково-теоретичному й 

експериментально-методичному рівні. Разом з тим, допускається можливість 

виконання як курсових, так і дипломних робіт на різні теми по різних 

психологічних напрямках. Обов'язковою умовою є дотримання принципу 

ускладнення цілей і завдань, поставлених і розв'язуваних у курсових і 

дипломних роботах. 

На II курсі – реферативна курсова робота. Мета роботи – порівняльний 

аналіз різних наукових напрямків і підходів до досліджуваної проблеми. 

Основне завдання – уміння аналізувати літературу з обраної предметної області 

психологічної науки. Робота складається зі вступу, реферативної частини (1-2 

розділів й підрозділів), висновків. Загальний обсяг – 20-30 стандартних 

машинописних сторінок. Літературних джерел – 5-10 найменувань. 

На III курсі – емпірична курсова робота. Мета роботи – розвиток навичок 

проведення самостійної науково-практичної роботи, оволодіння методикою 

дослідження при розв'язанні розроблювальної проблеми. Завдання –

продемонструвати вміння аналізувати різні теоретико-методологічні концепції, 

володіння конкретними кількісними і якісними методами дослідження й уміння 

використовувати методи математичної статистики при обробці результатів 

дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і 
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дослідницького), висновків. Обсяг роботи –25-30 стандартних машинописних 

сторінок. 

На IV курсі – кваліфікаційна дипломна робота. Мета роботи – з'ясування 

підготовленості студента до ведення дослідницької роботи при розв'язанні 

конкретно-практичних питань. Завдання – продемонструвати вміння 

самостійно аналізувати й узагальнювати основні теоретичні й емпіричні 

дослідження із проблеми, сформульованої в дипломній роботі; володіння 

методами й методиками збору й аналізу емпіричної інформації; уміння 

формулювати конкретні практичні рекомендації. Робота складається зі вступу, 

не менш двох розділів і підрозділів, висновків. Обсяг роботи – 30-40 

стандартних машинописних сторінок. 

На V курсі – емпірична або теоретико-методологічна дипломна робота 

магістра. Вона може бути або підсумковою, тобто продовженням вивчення 

наукової проблеми, розпочатої студентом на III і IV курсах, або ж присвячена 

дослідженню нової наукової проблеми, обраної студентом-магістрантом. 

Мета – продемонструвати підготовленість випускника до самостійної 

теоретико-аналітичної й конкретно-практичної роботи, яка відповідає рівню 

розвитку сучасної психологічної науки. Завдання – підтвердити підготовленість 

випускника самостійно розробляти й реалізовувати програму психологічного 

дослідження як у теоретичному, так і в емпіричному планах. Робота 

складається зі вступу, 3 розділів: 1 – теоретичного, 2 – методичного, 3 - 

емпіричного, висновків, списку використаних джерел. Обсяг роботи – 40-70 

стандартних машинописних сторінок. 

Етапи виконання курсових і дипломних робіт однакові, основна 

відмінність між ними виявляється в обсязі, завданнях, що стоять перед 

студентом, і в структурі цих робіт. Уніфіковані вимоги до дипломних і 

курсових робіт представлено в Додатках 1, 2, 3, 4. Кваліфікаційна дипломна 

робота бакалавра (IV курс) і дипломна робота магістра (V курс) є останніми 

ланками в підготовці випускників-психологів і показують, наскільки вони 

підготовлені до самостійної науково-дослідної роботи, їх уміння ставити й 
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вирішувати науково-теоретичні й практичні завдання. Бажано, щоб дипломні 

роботи носили реальний характер, виконувалися в умовах конкретного 

підприємства, фірми, медичного закладу, лабораторії, школи, вузу. У зв'язку із 

цим у дипломних роботах відбивається як загальний рівень знань студента, так 

і вміння проводити прикладні дослідження, на основі яких можуть бути 

сформульовані конкретні практичні рекомендації. 

Правила написання й оформлення курсових і дипломних робіт повинні 

відповідати вимогам ДСТ. Захист курсових робіт проходить на засіданні 

кафедри з виставлянням диференційованої оцінки в екзаменаційній відомості, а 

захист дипломних робіт – у державній екзаменаційній комісії (ДЕК). 
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2. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

Будь-яке психологічне дослідження, курсова й дипломна робота в тому 

числі, має кілька основних етапів: 

- визначення теми й планування дослідження; 

- вивчення літератури по темі; 

- визначення об'єкта, предмета й методів дослідження; 

- розробка конкретних методик; 

- проведення емпіричного дослідження; 

- обробка й інтерпретація отриманих результатів; 

- висновки й рекомендації; 

- оформлення роботи; 

- захист роботи. 

У деяких випадках наявність усіх перерахованих етапів і їх послідовність 

можуть варіюватися. Так, при виконанні реферативної курсової роботи (II 

курс), емпірична частина роботи виключається, тому що основна мета 

реферативної роботи – розглянути різні наукові підходи по проблемі, яка 

досліджується, проаналізувати відповідну літературу й скласти резюме. 

2.1. Визначення теми й планування дослідження 

Вибір теми курсових і дипломних робіт, планування їх виконання 

доцільно починати в семестрі, що передує безпосередньому виконанню робіт. 

Пропонована студентам тематика курсових і дипломних робіт попередньо 

розглядається й затверджується на засіданнях кафедр. При цьому найкращий 

результат досягається в тому випадку, коли може бути забезпечена наступність 

курсових і дипломних робіт. 

По кожній темі курсової та дипломної роботи студентом та керівником 

складається план, який містить графік виконання окремих етапів роботи й строк 

її закінчення. План здається на кафедру разом з виконаною роботою. 

2.2. Підготовка до виконання робіт 

У процесі підготовки до виконання курсових або дипломних робіт 

студент повинен вивчити наявну літературу з даного питання. Це дозволить 
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йому більш чітко визначити завдання, глибше й повніше осмислити отримані 

результати. Робота з літературними джерелами ведеться протягом всього 

періоду виконання курсових і дипломних робіт, однак важливо, щоб при 

плануванні роботи, ще до початку емпіричної частини, основна література з 

теми була пророблена студентом. Початковим етапом роботи з літературою є 

складання бібліографії по вибраній темі дослідження. Деякі вихідні дані до 

пошуку літератури студент може одержати в керівника курсової або дипломної 

роботи. Проте основна робота повинна виконуватися студентом на підставі 

використання систематичних, алфавітних і предметних каталогів, наявних у 

ЦНБ і інших наукових бібліотеках, а також використання ресурсів Інтернет. 

Слід пам'ятати, що в будь-якому досліджуванім джерелі можуть бути 

посилання на інші роботи, що відносяться до теми роботи. Їх необхідно 

враховувати. Усе це і є бібліографічний пошук. Складену бібліографію 

найкраще оформити у вигляді картотеки за прикладом бібліотечного каталогу. 

Кожна картка повинна містити повний бібліографічний опис одного 

літературного джерела. Опис повинний строго відповідати вимогам ДСТ. 

Склавши бібліографію, студент представляє її науковому керівникові для 

корегування. 

На підставі вивчення літератури з'ясовується ступінь розробленості 

обраної теми й визначається коло питань, які необхідно розв'язати студентові-

виконавцеві й викласти в курсовій або дипломній роботі. 

2.3. Структура роботи й хід її виконання 

Після аналізу літературних джерел для визначення остаточної структури 

роботи складається план. Звичайно, складання плану не є одноразовий акт; над 

ним студент працює протягом майже всіх етапів роботи над темою. Перший 

начерк плану складається вже під час попереднього знайомства з поставленою 

проблемою; далі, після обговорення його з керівником, план уточнюється, 

конкретизується. Наявність же попереднього плану сприяє відбору 

дослідницького матеріалу за темою роботи. У ході виконання роботи триває 

процес уточнення питань, що становлять основний зміст дослідження. Останній 
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варіант плану узгоджується з керівником, стає обов'язковим до виконання й 

фіксується в роботі як зміст. 

Структура курсової або дипломної роботи, як ми вже згадували, 

визначається характером її змісту й формулюється в плані. Разом з тим, 

обов'язковими її складовими повинні бути: вступ, два - три розділи основного 

змісту, які можуть, у свою чергу, ділитися на підрозділи та пункти; висновки і 

список використаних джерел. Крім того, додатки, куди виносяться протоколи 

дослідження, анкети, опитувальники, таблиці, графіки й інші ілюстраційні 

матеріали. 

Вступ повинен містити низку обов'язкових елементів: обґрунтування 

вибору теми, її актуальність у теоретичному й практичному планах, наукову 

новизну розглянутої проблеми, чітко сформульовані мету й завдання 

дослідження, характеристику вибірки та практичну значущість роботи (для 

дипломних робіт 5 курсу). 

Основна частина робіт може складатися з двох-трьох розділів. Кожен 

розділ починають із нової сторінки. Основному тексту кожного розділу має 

передувати передмова зі стислим описом його змісту. Наприкінці кожного 

розділу формулюють висновки із лаконічним викладом наведених у розділі 

наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки 

від незначних подробиць. 

Перший розділ містить розгляд опублікованих робіт з теми проведених 

досліджень та присвячений вивченню історії питання (збір літератури). 

Аналізувати публікації можна, групуючи їх за науковими напрямками, а можна 

й у хронологічному порядку. Аналіз обов'язково припускає оцінку студентом 

наукового положення, співвіднесення його з основним завданням роботи 

(курсової або дипломної). Огляд літератури повинен дати повне уявлення про 

стан даного питання на сучасному рівні розвитку психологічної науки, про 

ступінь його науковості. Обсяг першого розділу для емпіричних робіт повинен 

становити не більш 40 % усього дослідження. Наприкінці розділу 
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формулюються висновки із зазначенням тих аспектів проблеми, які потребують 

подальшого вивчення. 

Другий і третій розділи робіт являють собою виклад основного змісту 

емпіричного дослідження (як експериментального, так і неекспери-

ментального), проведеного автором. Ці розділи мають звичайно підрозділи, 

пункти й підпункти. Загальний обсяг цієї частини становить 50-60 % усієї 

роботи. 

Емпірична частина роботи будується за наступною схемою (у випадку 

проведення експериментального дослідження): 

- визначення завдань дослідження; 

- вибір методу дослідження; 

- розробка конкретної методики дослідження, яка, у свою чергу, містить 

такі компоненти, як характеристика експериментального матеріалу й способів 

його пред'явлення; апаратура, за допомогою якої проводиться дослідження; 

кількісна і якісна характеристики досліджуваних, які взяли участь в 

експерименті; 

- процедура експерименту; 

- результати математичної обробки;-  

- порівняльний аналіз отриманих результатів.  

Природно, що в рамках курсової або дипломної робіт не можна в повному 

обсязі розв'язати поставлені загальнонаукові проблеми. Студент разом з 

керівником свідомо йдуть на звуження проблеми, визначаючи конкретну тему й 

завдання дослідження. Об'єктом роботи можуть виступати різні психологічні 

явища, які можуть проявлятися в соціумі або в науці й породжувати проблемну 

ситуацію. Предметом дослідження при цьому є особливості, сторони, 

характеристики об'єкта, які викликають інтерес у плані вивчення даної 

проблеми. 

При викладі матеріалу власних досліджень у текстову частину роботи 

включаються таблиці, рисунки, графіки, схеми і т.д.  



 11 

Висновок або висновки обов'язкова частина курсовій і дипломної робіт - 

являє собою стислий виклад отриманих автором наукових і практичних 

результатів і викладається у вигляді окремих пунктів. Тут же формулюються ті 

положення роботи, які виносяться на захист. 

Обов'язково у висновку визначити й завдання подальшої роботи з 

наукової теми. 

 Список літератури - одна із суттєвих частин курсової чи дипломної 

роботи, яка відтворює самостійну творчу роботу студента. Студент 

зобов'язаний посилатися на джерела, з котрих у роботі використано матеріали, 

окремі результати, ідеї чи висновки (вимоги до оформлення бібліографії будуть 

наведені нижче). Посилатися слід на останні видання творів. Більш ранні 

видання можна зазначати лише в тих випадках, коли наявний в них матеріал не 

ввійшов до останнього видання. 

Список використаних джерел рекомендується розміщувати в порядку 

згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Не варто вводити до 

бібліографічного списку праці, на які немає посилання у тексті курсової чи 

дипломної роботи і які фактично не були використані, а також енциклопедії, 

довідники, науково-популярні книжки, газети.[довідник] 
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3. ВИМОГИ ДО ФОРМУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ 

ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

Дипломна робота являє собою багатосторінковий текст - звіт, який 

містить постановку наукової проблеми (теоретичної або прикладний), її 

реалізацію, що є підтвердженням відповідного рівня кваліфікації випускника. 

Як і будь-який звіт, дипломна робота має стандартну структуру, тобто 

складається з декількох взаємозалежних частин тексту: 

1. Титульний аркуш. 

2. Зміст. 

3. Вступ. 

4. Теоретичний розділ (оглядові глави, що завершуються визначенням 

проблем, які потребують подальшого дослідження). 

5. Емпіричний розділ (програма дослідження, вибірка, результати, 

висновки). 

 6. Висновки. 

7. Список літератури. 

8. Додатки (якщо вони є). 

Титульний аркуш 

Титульний аркуш повинен містити наступні відомості: 

- назва міністерства, навчального закладу, факультету й кафедри; 

- повна назва роботи; 

- прізвище, ім'я, по батькові автора із вказівкою курсу й форми (денної 

або зоачної) навчання; 

- прізвище й ініціали наукового керівника, його вчений ступінь (звання); 

- місце й рік написання роботи (див. Додаток А). 

Назва дипломної роботи 

 Назва дипломної роботи має відповідати низці вимог. По-перше, вона має 

збігатися з затвердженої ще на початку навчального року темою. По-друге, 

сама тема теж повинна бути сформульована професійно грамотно. Це означає, 

що в назві повинні бути представлені як об'єкт дослідження, так і його 
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предмет. Саме ж формулювання, по можливості, повинне відображати його 

проблему і складатися не більше ніж з 7-9 слів.  

Приклад 1  

Неправильно сформульовані теми:  

«Соціально-психологічний аналіз студентської групи». 

«Вивчення деяких особливостей особистісно-ділових професійно 

важливих якостей антикризових менеджерів».  

«Дослідження ролі порушення дитячо-батьківських відносин у 

виникненні захворювань (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання та 

ін.)»  

Правильно сформульовані: 

«Динаміка розвитку студентської групи як суб'єкта самосприйняття». 

«Вивчення професійно важливих якостей антикризових менеджерів». 

«Порушення дитячо-батьківських відносин як чинник виникнення 

психосоматичних захворювань». 

Вступ 

Вступ відзеркалює основні характеристики роботи: проблему 

дослідження; його актуальність, наукову новизну і практичну значущість; 

об'єкт і предмет дослідження; його мету, завдання, використані методи. 

Загальний текст не повинен перевищувати 2 сторінок. 

Проблема дослідження 

Формулювання проблеми дослідження спрямовує його планування і 

пояснює, навіщо дослідження взагалі було проведено. Проблема є 

усвідомлення якогось протиріччя (наприклад, між існуючими умовами 

аналізованої ситуації і вимогами, що пред'являються до неї, між різними 

точками зору на досліджуване явище або процес, нарешті, це може бути 

діалектичне протиріччя в самій природі явища або об'єкта). 

Приклад 2  

Неправильне формулювання: 
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«Таким чином, можна констатували протиріччя між нагальною 

необхідністю вирішення поставлених питань та їх малою розробленістю у 

літературі». 

Правильне формулювання:  

«Таким чином, можна констатувати суперечність між наявними в 

літературі емпіричними даними, що підтверджують альтернативні точки зору, а 

саме ...». 

Актуальність 

 Відповідаючи на питання про те, чому саме зараз необхідно дане 

дослідження, Ви тим самим висвітлює його актуальність. Актуальність може 

бути теоретичною, тобто виявлена проблема знаходиться на передньому краї 

науки, розробляється сучасними вченими і т. п., або практичною, тобто 

випливає з злободенних запитів практики в тій галузі суспільного життя, де Ви 

проводите своє прикладне дослідження. Основними аспектами актуальності 

психологічного дослідження можуть бути:  

 - Необхідність доповнення теоретичних побудов, що відносяться до 

досліджуваного явища;  

 - Потреба в нових фактах, які дозволять розширити теорію і сферу її 

застосування;  

- Потреба в більш ефективних психодіагностичних дослідницьких 

методах, здатних забезпечити отримання нових даних;  

 - Потреба в розробці методів (технологій), що мають більш широкі 

можливості (ефективності психологічного впливу, навчання, тренування, 

реабілітації і т.д.);  

- Потреба у розробці психологічних рекомендацій або у вирішенні 

практичних проблем на основі використання психологічних знань.  

 Все, що робиться у Вашому дослідженні вперше, характеризують його 

новизну. Наукова новизна фундаментального дослідження означає внесок у 

науку, що відкриває нові дослідницькі перспективи.  
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 Практична значущість як фундаментального, так і прикладного 

дослідження пов'язана з тієї конкретною, відчутною користю, яку можуть 

принести його результати, допомогти кому-небудь в його практичній 

діяльності. Це, звичайно, також один з пунктів висновків. Приклади його 

формулювань:  

«Апробований в роботі комплекс психодіагностичних методик може бути 

використаний при вивченні особливостей особистісного самовизначення осіб 

похилого віку».  

«Розроблена програма психокорекції може бути корисна в роботі 

шкільного психолога при вирішенні проблем шкільної дезадаптації».  

Об'єкт дослідження 

 Об'єкт дослідження - це фрагмент, частина реальності, на яку 

спрямовано науковий пошук. У психологічних дослідженнях об'єктом можуть 

виступати індивіди як носії психіки (групи людей) або самі психічні явища. 

Найбільш часто помилки у визначенні об'єкта дослідження пов'язані з 

поданням у якості такого конкретних випробовуваних (а це - емпірична база 

дослідження, яку Ви опишите в емпіричній частині) або якогось процесу, 

зв'язки між явищами, характеристики якогось явища (а от це цілком може стати 

предметом Вашої роботи). 

 Приклад 3  

 Неправильні формулювання:  

 «В якості об'єкта нашого дослідження виступали вихованці середньої 

групи дитячого садка № 12 м. Харкова».  

 «Об'єктом нашого дослідження був вплив рок-музики на рівень 

інтелектуального розвитку студентської молоді».  

 Правильні формулювання:  

«В якості об'єкта нашого дослідження ми розглядали дітей старшого 

дошкільного віку (від 5 до 7 років)».  

 «Об'єкт дослідження - молодіжна субкультура». 
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Варто мати на увазі, що об'єкт і предмет дослідження визначаються ще й 

його типом: фундаментальним або прикладним. Нагадаємо їх відмінності. У 

системі сучасного наукового знання розрізняють кілька основних типів 

дослідження. Одна з класифікацій будується на підставі такого критерію, як 

зв'язок завдань дослідження з безпосередніми запитами практики. Саме за цим 

критерієм всі дослідження можна розділити на фундаментальні та прикладні 

[Андрєєва, 1999, с. 318-336].  

У самому загальному вигляді відмінність між ними зводиться до того, що 

фундаментальне дослідження чітко орієнтовано на розкриття законів розвитку 

досліджуваного предмета, у той час як прикладне - на способи застосування 

знання про ці закони на практиці.  

Прикладні дослідження в різних галузях науки мають низку спільних рис.  

Мета будь-якого прикладного дослідження – безпосереднє рішення 

практичного завдання, більш-менш швидке впровадження результатів цього 

дослідження для вдосконалення якихось сторін матеріальної чи духовної 

діяльності суспільства.  

Предмет дослідження 

 Предмет дослідження - сторона чи аспект об'єкта, який безпосередньо 

вивчається, «висвічується» в об'єкті, як правило, через призму проблеми. 

Співвідношення між проблемою, об'єктом і предметом наукового дослідження 

наочно можна представити таким чином:  

ОБ’ЄКТ                                                                        

ПРЕДМЕТ 

 ПРОБЛЕМА  

 

Співвідношення понять «проблема», «об'єкт», «предмет» (за В. А. Ядова, 

1979)  
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 Нагадаємо, що предмет пізнання неможливо виділити і описати поза 

рамками будь-якої науки або комплексу наук, безвідносно до суб'єкта пізнання. 

Для кожної науки в будь-якому предметі вивчення (загальнонауковому, 

міждисциплінарному, спеціальному) є свій, приватний аспект розгляду. Він 

може бути по-різному сформульованим в теоретичному, емпіричному і 

прикладному дослідженні.  

Як предмет психологічного дослідження можуть виступити будь-які 

аспекти психологічної реальності: психічні властивості, стани, процеси, 

функції, види поведінки і спілкування, просторові, часові та інтенсивнісні 

характеристики окремих явищ, взаємовпливи між ними, взаємозв'язки між 

психічними і фізіологічними явищами і т.д.  

Мета і завдання дослідження 

 Мета дослідження - очікуваний результат Вашої роботи, який дозволить 

вирішити зазначену проблему.  

Можливими цілями психологічного дослідження можуть бути: 

Визначення характеристики досліджуваного явища. Підставою для 

постановки такої мети можуть бути виявлена в літературному огляді неповнота 

опису психічного явища або протиріччя між емпіричними даними різних 

авторів. Неповнота опису може бути виявлена і при спробі скласти цілісну 

картину явища, спираючись на обрану методологію. Варто подумати про те, які 

саме характеристики ви будете вивчати. Важливо, щоб цей набір не був 

випадковим, відносився б до одного або декількох аспектів досліджуваного 

явища. Бажано вказати також, яке значення має його вивчення: теоретичне, 

методологічне, практичне, прикладне.  

 Виявлення взаємозв'язків психічних явищ. Слід підкреслити, що 

встановлення самого факту існування зв'язку недостатньо, оскільки положення 

про єдність психіки давно доведено в психології і потребує додаткових доказів. 

Дослідження взаємозв'язків припускає визначення їх особливостей: тісноти, 

спрямованості, стійкості, загальної структури і т.п.  
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 Вивчення вікової динаміки явища. Дослідження процесів росту, 

дозрівання і розвитку, вікової мінливості психіки завжди мало величезне 

теоретичне і практичне значення. Проведення досліджень, орієнтованих на 

змінну «вік», носить специфічний характер і припускає використання двох 

основних методів: вікових «поперечних» або «поздовжніх» зрізів.  

Опис нового феномена, ефекту. Найчастіше новий феномен відкривають 

в ході проведеного емпіричного дослідження, перевірки гіпотези. Він може 

бути зафіксований, тому що був очікуваним, а може бути помічений уважним, 

вдумливим дослідником при вирішенні інших завдань. Завданнями 

дослідження при досягненні такого роду цілі можуть бути: виявлення факторів, 

що визначають наявність або відсутність ефекту, визначення сили його прояву, 

умов існування ефекту, різноманітності проявів, їх стійкості, теоретичне 

пояснення феномену.  

Відкриття нової (іншої) природи явища. Дослідник окреслює клас явищ, 

які будуть для нього предметом розгляду. Потім відзначає суперечливість, 

недостатність пояснення суті явищ даного класу, вводить нові терміни, 

пов'язуючи їх між собою. Дослідника - початківця часто підстерігає омана на 

шляху створення нового пояснення. Омана (заблуждение) ця зустрічається в 

тих випадках, коли автор переказує своїми словами вже опубліковане, 

вживаючи при цьому не нові терміни, а лише нові синоніми або переносячи 

акценти на феномени, яким раніше було відведено рядове, підлегле становище.  

 Створення класифікації, типології. Розробка класифікації передбачає 

насамперед пошук і обґрунтування критеріїв класифікації, окреслення області 

явищ, що охоплюються класифікацією, яка в свою чергу повинна бути ясно 

співвіднесена з певною теорією.  

 Створення психологічної теорії. Необхідність розробки нової методики 

може бути зумовлена багатьма причинами. Безсумнівну наукову або прикладну 

цінність дана робота може мати для обґрунтування самої можливості 

вимірювання параметрів досліджуваного явища, підвищення точності і 

надійності вимірювань, скорочення часу обстеження і т.п. Рекомендувати ж 
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створену методику до широкого застосування можна лише в тому разі, за 

рідкісним винятком, якщо здійснені всі ці етапи її опробування. Як правило, це 

стосується і задачі адаптації зарубіжних методик, для чого необхідний 

комплекс психометричних перевірок, а не просто переклад на російську мову 

стимульного матеріалу і текстів інтерпретації.  

 Доказ ефективності розробленої психокорекційної методики. Така мета 

досяжна лише в експериментальній процедурі з використанням контрольної 

групи і при дотриманні інших вимог до обґрунтованості висновків з отриманих 

результатів. Необхідно, як мінімум, довести, що саме дане корекційне 

втручання є чинником, що зумовлює очікувані зміни, і що ці зміни справді 

відображають поліпшення в тій чи іншій області психічних процесів.  

Цільова організація будь-якої діяльності, у тому числі науково-дослідної, 

припускає вироблення певної послідовності дій - кроків для досягнення 

поставленої мети, кожен з яких має свою власну мету, або «підцілі», по 

відношенню до загальної мети дослідження.  

Серед завдань дослідження повинні бути як ті, які забезпечують 

знаходження нових факторів, так і ті, які можуть включити їх у систему 

наявних психологічних знань.  

 Помилка студентів, яка часто зустрічається, виникає внаслідок невміння 

розрізняти завдання ідослідження та етапи його організації. Звичайно, вони 

взаємопов'язані, але, формулюючи завдання дослідження, потрібно не 

описувати свої дії (аналіз літератури, збір емпіричних даних, їх аналіз, 

формулювання висновків і т. п.), а розкривати, для чого ви здійснюєте кожну з 

цих дій і як це сприяє досягненню загальної мети дослідження.  

Гіпотеза дослідження 

Гіпотеза - це не тільки здогад, але і логічно обґрунтоване припущення 

дослідника про наявність, відсутність або види зв'язку між явищами, які 

вивчаються, про характер зв'язку з цим, про закономірності динаміки явища (як 

протікає процес) і т. д.  
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Коротке обґрунтування гіпотези представляється у вступі, а розгорнуте - в 

описі проблеми і програми дослідження, яка повинна логічно випливати з 

проведеного теоретичного аналізу проблеми.  

Щоб побудувати «хорошу» наукову гіпотезу, яку можна перевірити 

емпірично, слід пам'ятати, що гіпотеза:  

 - не повинна містити понять, які емпірично не можуть бути 

конкретизовані, тобто не «операціоналізовані»;  

 - не повинна містити ціннісних суджень;  

- не повинна включати в себе занадто багато обмежень і припущень;  

 - повинна бути перевіряємою.  

 Приклад 4  

 Неправильне формулювання:  

«Гіпотеза нашого дослідження полягала в тому, що позитивний вплив на 

навчання навичкам конструктивного вирішення конфлікту буде мати 

емпатичне розуміння партнера».  

 Правильне формулювання:  

«В якості гіпотези дослідження виступало припущення про наявність 

зв'язку між рівнем розвитку в індивіда емпатії і стратегією поведінки, яка 

обирається ним в конфлікті, а саме: чим вище рівень емпатії, тим частіше 

обирається стратегія співпраці».  

Методи дослідження 

Усі дослідницькі методи можна розділити на: методи збору емпіричної 

інформації (спостереження, опитування, аналіз продуктів людської діяльності, 

в тому числі документів, експериментів і т. д.) і методи теоретичні. Від цих 

двох груп наукових методів потрібно відрізняти методи обробки наукових 

даних (якісні і кількісні, серед останніх - спеціальні методи математичної 

статистики).  

Обґрунтований вибір методів спирається передусім на розуміння 

специфіки об'єкта і предмета дослідження, а ось вже конкретні прийоми і 

техніки (у психології їх часто називають «методиками») визначаються 
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поставленими завданнями та умовами проведення дослідження. Обґрунтування 

вибору методів дослідження приводиться в програмі дослідження.  

Програма емпіричного дослідження 

У програмі емпіричного дослідження уточнюються його мета і завдання, 

проводиться «переклад» теоретичних понять, в яких позначена проблема, в 

конкретні дослідницькі змінні. Часто цей процес називають операціоналізацією. 

Він містить обґрунтування методик.  

Характеризується вибір бази дослідження (місце та умови проведення 

дослідження, контингент і число досліджуваних, їхні соціальні та психологічні 

характеристики, наявність експериментальної та контрольної груп і т. д.). 

Обґрунтовується зв'язок методів і методик (як «технік» збору емпіричних 

даних).  

Докладно описуються етапи та процедури дослідження. Згадуються всі 

обставини, що можуть імовірно вплинути на отримані дані. Це необхідно для 

того, щоб, спираючись на опис, будь-який бажаючий зміг би в точності 

повторити його і, отже, прийти до тих же результатів.  

Вказуються способи обробки первинних даних. Кількісна обробка даних 

припускає обґрунтування у виборі математичної статистики.  

 Великі, складні таблиці та таблиці, що містять проміжні дані обчислень, 

краще помістити в «Додатки».  

Результати та їх обговорення 

Обговорення отриманих даних починається з їх опису. Опис повинен бути 

гранично суворим, тобто містити в собі тільки факти з їх якісними (є-ні), 

кількісними характеристиками (скільки, як часто та ін.). Найбільш зручний вид 

їх подання - таблиці, кожна з яких повинна мати свій номер та назву. Окремі 

дані, а також проміжні розрахунки наводяться в «Додатках». Крім того, в них 

містяться зразки методичного інструментарію (опитувальні листи, дослідницькі 

протоколи), ілюстративні матеріали тощо . 

 Крім табличної форми представлення кількісних даних можна 

використовувати також: а) діаграми;б) графіки для представлення характеру 
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функціональної залежності між виділеними параметрами (змінними); в) 

кореляційні плеяди для відображення кореляційних зв'язків між виділеними 

параметрами і т.д. (правила оформлення див. нижче). 

  У розділі «Результати» містяться всі варіанти аналізу до теоретичної їх 

інтерпретації, проводиться власне аналіз отриманих даних. У «Обговоренні 

результатів» слід розкрити значення отриманих фактів з точки зору теорії. 

Роздуми про те, що могли б означати отримані дані для вирішення поставленої 

проблеми, містять тепер наукові поняття і категорії, а також зіставлення 

виявлених закономірності з представленими в літературі даними підходами.  

Висновки 

 Висновки є найбільш важливою частиною роботи. Вони підводять 

підсумок емпіричного дослідження, показуючи, наскільки Ви здатні 

узагальнити отримані результати, обґрунтувати свої узагальнення з позиції 

обраної теоретичної концепції, зв'язати їх з уже наявними аналогічними 

результатами інших дослідників. Загальне число висновків не повинно 

перевищувати 5-7. Вони повинні, по-перше, відповідати поставленим 

завданням, а по-друге, відображати результати перевірки спочатку висловлених 

гіпотез.  

У разі прикладного характеру дослідження висновки доповнюються 

практичними рекомендаціями, вони повинні бути адресними (тобто 

призначатися конкретним фахівцям у тій галузі суспільної практики).  

Список використаної літератури 

 При складанні списку використаної літератури слід дотримуватися 

бібліографічних норм опису (зразки див. нижче).  

 У будь-якому випадку (нумерований список чи ні) джерела 

розташовуються за алфавітом прізвищ авторів, а за їх відсутності - за назвою 

книги.Прізвища та ініціали редакторів наукових збірників відділяються від 

назви однієї косою рискою. Якщо наводиться стаття з журналу або збірки, то 

назва журналу (збірника) обов'язково наводиться після двох косих рис.  
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Спочатку приводяться роботи, опубліковані українською мовою, потім - 

іноземними мовами. Список літератури в дипломній роботі звичайно включає 

не менше 25 найменувань.  

 Крім друкованих публікацій у список літератури можуть бути включені і 

рукописи, в тому числі дипломні та дисертаційні роботи. На всі поміщені в 

список літератури джерела мають бути посилання в тексті.  

Зразки бібліографічного опису літератури:  

1. Книга під прізвищем автора.  

2. Книга під заголовком.  

3. Стаття з журналу.  

4. Стаття зі збірки.  

5. Твір із зібрання творів.  

6. Автореферат дисертації.  

Приклади:  

1. Леонтьєв А. Я. Діяльність. Свідомість. Особистість. - М.: Політвидав, 

1975. - 304 с.  

 2. Психологічні механізми цілеутворення / За ред. О. К. Тихомирова. - 

М.: Наука, 1997. - 231с.  

 3. Корнілова Т.ВО проблеми переструктурування базових курсів з 

психології (на прикладі «Введення в психологічний експеримент») / / 

Психологічний журнал. - 2000. Т. 21. - № 1. - С. 6-12.  

 4. ФеапінгерЛ. Введення в теорію дисонансу / / Сучасна зарубіжна 

соціальна психологія: Тексти. - М,1984. -С. 97-110.  

 5.Виготський Л. С. Проблема віку / / зібр. соч.: В 6т. - М.,1994. - Т.4: 

Дитяча психологія. - С. 248-265.  

 6. Гозман Л. Я. Теоретичні передумови та методи емпіричного 

дослідження міжособистісної атракції: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. - 

Л.,1983. -21 С.  

 Правила цитування літератури  

Загальні вимоги до цитування такі: 



 24 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей 

авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз "так званий"; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при 

цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається 

трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, 

всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв 

розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у 

викладенні думок автора і коректним щодо оцінювання його результатів і 

робити відповідні посилання на джерело; 

д) цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те і те 

знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження 

компілятивності праці, а недостатнє - знижує наукову цінність викладеного 

матеріалу; 

є) якщо необхідно виявити ставлення до окремих слів або думок з 

цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або 

знак запитання; 

є) якщо автор курсової чи дипломної роботи, наводячи цитату, виділяє в ній 

деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який 

пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються його ініціали, а 

весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких 

застережень є: (курсив наш. - Л.П.), (підкреслено мною. - Л.П.), (розбивка моя. 

- Л.П.). 
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Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, 

інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно 

вказати номери сторінок з джерела, на яке дано посилання в роботі. 

Посилання в тексті курсової чи дипломної роботи на джерела роблять 

згідно з їхнім переліком у квадратних дужках,'наприклад, "... у працях [1-7]...". 

Приклад: 

Цитата в тексті: "..." [6] ". 

Відповідний опис у переліку посилань: 

6. 

Оформлення додатків 

Додатки оформлюють як продовження курсової чи дипломної роботи на 

наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті 

роботи. 

Кожен з додатків починають з нової сторінки. їм дають заголовки, 

надруковані вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно 

тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої 

великої друкується слово "Додаток " і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. 

Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за потреби може бути поділений на розділи й 

підрозділи, пронумеровані у межах кожного додатка: перед кожним номером 

ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ 

додатка А; В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 — другий рисунок першого розділу 

додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А. 
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4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ ТА 

ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

Роботу друкують машинописним способом або на комп’ютері з одного 

боку аркуша білого паперу формату А4. Інтервал – 1,5, шрифт – 14 Times New 

Roman.  

Текст друкують, залишаючи береги таких розмірів: лівий – не менше 20 

мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 20 

мм. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – 

чорного кольору середньої жирності.  

Заголовки структурних частин робіт «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 

друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в 

кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше 

речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими 

літерами. (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до 

тексту. В кінці таким чином надрукованого заголовка ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом 

повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. 

Кожну структурну курсової чи дипломної роботи починають з нової 

сторінки. 

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних 

джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі 

сторінки зазначених елементів курсової чи дипломної роботи підлягають 

нумерації на загальних засадах. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок, не проставляючи на ньому номер. Наступні 

сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 
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Такі структурні частини, як зміст, вступ, висновки, список використаних 

джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на 

яких розміщені згадані структурні частини, нумерують звичайним чином. Не 

нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: "1. ВСТУП" або 

"Розділ 6. ВИСНОВКИ". Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після 

номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 

"2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається 

з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. 

У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2."(другий пункт 

третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 

пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці слід 

подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках 

роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або 

креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і 

розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках. 

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації 

складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 

ставиться крапка (наприклад: Рис. 3.2 – другий рисунок третього розділу. 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під 

ілюстрацією. 
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Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) 

у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком 

таблиці розміщують надпис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 

ставиться крапка, наприклад, „Таблиця 2.1” (перша таблиця другого розділу)У 

випадку наявності великої кількості ілюстрованого матеріалу таблиці 

первинних даних і зведені таблиці з результатами всіх досліджуваних можуть 

бути винесені до додатку. 
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5. МОВА І СТИЛЬ РОБІТ 

Диплом є кваліфікаційною працею, його мові і стилю слід приділити 

серйозну увагу. 

Нагадаємо, що найхарактерніша ознака писемної наукової мови - 

формально-логічний спосіб викладу матеріалу. Це відображається у всій 

системі мовних засобів. Науковий виклад складається головним чином з 

роздумів, метою яких є доведення істин, виявлених у результаті дослідження 

фактів дійсності. 

Для наукового тексту характерні смислова завершеність, цілісність і 

зв'язність. Найважливіший засіб вираження логічних зв'язків - спеціальні 

функціонально-синтаксичні засоби, що вказують на послідовність розвитку 

думки (спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже і т.ін.), 

відношення заперечення (проте, тимчасом, але, тоді як, одначе, аж ніяк), 

причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки цьому, 

відповідно до цього, внаслідок цього, крім того, до того ж), перехід від одної 

думки до іншої (раніше ніж перейти до..., звернімося до..., розглянемо, 

зупинимось на..., розглянувши..., перейдемо до..., треба зупинитися на..., варто 

розглянути...), результат, висновок (отже, значить, як висновок, на закінчення 

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

сказати...). 

Засобами логічного зв'язку можуть виступати займенники, прикметники і 

дієприкметники (даний, той, такий, названий, вказаний і т.ін.). 

Не завжди ці та подібні їм слова прикрашають наукову працю, але вони є 

своєрідними дороговказами.. 

У деяких випадках словосполучення розглянутого вище типу не тільки 

допомагають окреслити переходи авторської думки, а й сприяють 

удосконаленню рубрикації тексту. Наприклад, слова "перейдемо до розгляду" 

можуть замінити заголовок рубрики. Вони, відіграючи роль невиділених 

рубрик, пояснюють внутрішню послідовність викладу, а тому в науковому 

тексті дуже потрібні. 
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На рівні цілого тексту для наукової мови, мабуть, основною прикметою є 

цілеспрямованість і прагматизм. Звідси стає зрозуміло, чому емоційні мовні 

елементи в наукових текстах не відіграють особливої ролі.  

Завдяки спеціальним термінам стає можливим у стислій та економній 

формі давати розгорнуті визначення і характеристики наукових фактів, понять, 

процесів, явищ. 

Треба добре пам'ятати, що науковий термін - це не просто слово, а втілення 

сутності даного явища. Отже, добирати наукові терміни і визначення необхідно 

дуже уважно. Не можна довільно змішувати в одному тексті різну 

термінологію. 

Фразеологія наукової прози також вельми специфічна. Вона покликана, з 

одного боку, визначати логічні зв'язки між частинами висловлювань (такі, 

наприклад, стійкі сполучення, як "навести результати", "як показав аналіз", 

"на підставі отриманих даних", "підсумовуючи сказане", "звідси випливає, що" 

і т.ін.), з іншого боку, позначати певні поняття, що є, по суті, термінами (такі, 

наприклад, як "емоційний інтелект", "ці", "вільна економічна зона" і т.ін.). 

Розглянемо тепер деякі особливості наукової мови. Насамперед слід 

відзначити наявність великої кількості іменників із абстрактним значенням, а 

також віддієслівних іменників (дослідження, розгляд, вивчення і т.ін.). 

У науковій прозі широко представлені відносні прикметники, оскільки саме 

такі прикметники на відміну від якісних дають змогу з граничною точністю 

вказувати достатні та необхідні прикмети понять. Для утворення найвищого 

ступеня часто використовують слова "найбільш", "найменш". 

Особливістю мови наукової прози є також відсутність експресії. Звідси 

домінуюча форма оцінки - констатація ознак, притаманних слову, яке 

визначають. Тому більшість прикметників є тут частинами термінологічних 

виразів. Так, правильним буде прикметник "наступні" замінити займенником 

"такі", котрий всюди підкреслює послідовність перерахування особливостей і 

прикмет. 
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Дієслово і дієслівні форми несуть у науковому тексті особливе 

інформаційне навантаження. Ззвичайно пишуть "проблема, яка розглядається", 

а не "проблема, яка розглянута". Ці дієслівні форми служать для окреслення 

постійної ознаки предмета. 

Широко вживаються також дієслівні форми недоконаного виду минулого 

часу дійсного способу, бо вони не фіксують відношення дії, яка описується, до 

моменту висловлювання. Рідше - дієслова умовного і майже ніколи - 

наказового способу. Часто використовуються зворотні дієслова, пасивні 

конструкції, що зумовлено потребою підкреслити об'єкт дії, предмет 

дослідження (наприклад, "У даній статті розглядаються... "). 

У науковій мові дуже поширені вказівні займенники "цей", "той", "такий". 

Вони не тільки конкретизують предмет, а й визначають логічні зв'язки між 

частинами висловлювання (наприклад, "Ці дані слугують достатньою 

підставою для висновку... "). Займенники "щось", "дещо", "що-небудь" через 

неконкретність їх значення у науковому тексті не використовуються. 

Зупинимося тепер на синтаксисі наукової мови. Для наукового тексту, який 

потребує складної аргументації і виявлення причинно-наслідкових зв'язків, 

властиві складні речення різних видів з чіткими синтаксичними конструкціями. 

Звідси розмаїття складених сполучників підрядності "завдяки тому, що", "між 

тим як", "тому що", "замість того, щоб", "з огляду на те, що", "зважаючи на 

те, що", "внаслідок того, що", "після того, що", "тоді як" та ін. Особливо часто 

використовуються похідні прийменники "протягом", "відповідно до... ", 

"внаслідок", "на відміну від... ", "поряд з... ", "з огляду на" тощо. 

У науковому тексті частіше зустрічаються складнопідрядні, ніж 

складносурядні речення.  

Безособові, неозначено-особові речення в тексті наукових робіт 

вживаються при описі фактів, явищ та процесів. Називні речення 

використовуються в назвах розділів, підрозділів і пунктів, у підписах під 

рисунками, діаграмами, ілюстраціями. 
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Писемна наукова мова мас й чисто стилістичні особливості. Об'єктивність 

викладу - основна її стилістична риса. Звідси наявність в тексті наукових праць 

вставних слів і словосполучень на позначення ступеня достовірності 

повідомлення. Завдяки таким словам той чи той факт можна подати як 

достовірний (справді, зрозуміло), припустимий (треба гадати, як видно), 

можливий (можливо, ймовірно). 

Обов'язковою вимогою об'єктивності викладу матеріалу є також вказівка на 

джерело повідомлення, автора висловленої думки чи якогось виразу. У тексті 

цю умову можна реалізувати за допомогою спеціальних вставних слів і 

словосполучень ("за повідомленням", "за відомостями", "на думку", "за 

даними", "на нашу думку" тощо). 

Стиль писемної наукової мови - це безособовий монолог. Тому виклад 

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

послідовності повідомлення, а не на суб'єкті. Порівняно рідко 

використовуються форми першого і зовсім не використовуються - другої особи 

займенників однини. Авторське "я" ніби відступає на другий план. 

Нині стало неписаним правилом у науковому тексті замість "я" 

використовувати "ми" з огляду на те, що вираз суб'єкта авторства як 

формального колективу надає більшого об'єктивізму викладенню.  

Ставши фактом наукової мови, займенник "ми" обумовив цілу низку нових 

похідних словосполучень, наприклад такий: "на нашу думку". Проте 

нагромадження в тексті займенника "ми" справляє малоприємне враження. 

Тому можна використовувати звороти, що виключають наявність цього 

займенника. На допомогу приходять конструкції з невизначено-особовими 

реченнями ("Спочатку проводять відбір досліджуваних, а потім 

встановлюють…"). Використовується також форма викладу від третьої особи 

("Автор вважає"). Аналогічну функцію виконує речення з пасивними 

дієприкметниками ("Розроблений комплексний підхід до вивчення... "), в якому 

відпадає потреба у фіксації суб'єкта дії, що тим самим дає змогу уникати в 

тексті особових займенників. 
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Інша необхідна якість наукової мови -її ясність. Ясність - це вміння писати 

доступно і дохідливо.  

Нерідко доступність і дохідливість називають простотою. Простота викладу 

сприяє тому, що текст читається легко, тобто коли думки автора сприймаються 

без ускладнень. Проте не можна ототожнювати простоту і примітивність.  

Стислість - третя обов'язкова якість наукової мови. Реалізація цієї якості 

означає вміння уникнути непотрібних повторів, надмірної деталізації та 

словесного мотлоху.  

Щоб уникнути багатослів'я, треба передусім боротися із плеоназмами, коли 

до тексту потрапляють непотрібні слова.  

До мовної надмірності слід віднести і вживання без потреби іншомовних слів, 

які дублюють українські й тим самим невиправдано ускладнюють вислів. Навіщо, 

наприклад, говорити "нічого екстраординарного", коли можна сказати "нічого 

особливого"; замість ординарний - звичайний, замість індиферентно - байдуже, 

замість ігнорувати - не помічати, замість лімітувати - обмежувати, замість 

орієнтовно - приблизно, замість функціонувати - діяти, замість диверсифікація 

-різноманітність, замість детермінувати - визначати, замість апробація - 

перевірка і т.д. 
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6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ  

Повністю готова курсова або дипломна робота представляється до 

захисту. Захист курсових робіт ІІ та III курсу відбувається на засіданні кафедри, 

а дипломних робіт - на засіданні ДЕК.  

Закінчені дипломні роботи повинні бути підписані студентом і 

представлені керівнику на відгук. Крім відзиву керівника, дипломна робота 

повинна пройти зовнішнє рецензування. На підставі відзиву та рецензії 

завідувач кафедрою вирішує питання про допуск студента до захисту 

дипломної роботи.  

 Захист випускних кваліфікаційних робіт проводиться на відкритих 

засіданнях екзаменаційної комісії (тобто на них можуть бути присутніми всі 

бажаючі). Для повідомлення змісту випускної роботи студенту надається не 

більше 15 хв. Рішення (про оцінку) ДЕК приймається на закритому засіданні 

простою більшістю голосів, яке вноситься до протоколу.  

 А тепер розглянемо докладніше саму процедуру захисту.  

Черговість захисту випускних робіт визначається напередодні на засіданні 

ДЕК, на ньому ж перевіряється наявність всіх необхідних документів: 

правильно оформлений текст дипломної роботи, відзив наукового керівника, 

рецензія.  

Після надання слова студент робить усне повідомлення про зміст своєї 

роботи. Дуже сприятливе враження на членів комісії справляє гучна, чітка і 

коротка мова, використання наочних демонстраційних матеріалів.  

Усне повідомлення повинно відображати зміст роботи, оскільки саме 

воно, як і відповіді на запитання членів комісії або інших присутніх на 

засіданні, буде піддаватися оцінці. Оптимальний зміст виступу включає 

«Вступ» з письмового тексту, основні підсумки теоретичного огляду, 

характеристику вибірки та бази дослідження, його процедури, головні 

результати та висновки.  

Після усного виступу студента голова комісії пропонує присутнім задати 

питання.  
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 Відповідайте чітко, коротко і з гідністю. У відповіді дотримуйтеся тільки 

суті питання, не вдавайтеся в деталі.  

Після відповідей на запитання слово надається керівнику дипломної 

роботи, який характеризує студента, а не саму роботу.  

Після керівника виступає рецензент, характеризуючи тепер вже саму 

роботу, висловлює свої зауваження (обов'язкові за процедурою) і рекомендує 

оцінку. Ретельно продумайте свої відповіді на зауваження рецензента. 

Вам надається слово для відповіді на зауваження рецензента. Тут 

рекомендації ті ж самі, що й при відповіді на питання.  

Голова пропонує бажаючим висловити свою думку про захищається 

роботі.  

Вам надається заключне слово. У ньому зазвичай звучать слова вашої 

подяки на адресу тих осіб, які допомогли вам відбутися як фахівцеві в ході 

виконання випускної роботи.  

На цьому процедура захисту дипломної роботи закінчується, і ви очікуєте 

рішення комісії, яке слідує в самому кінці, тобто після завершення усіх 

виступів. Після прийняття рішення про оцінки (і присвоєння кваліфікації) 

комісія повідомляє його студентам та публіці, які повернулися до приміщення. 

Дипломні роботи після захисту зберігаються в архіві університету.  
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Додаток А 

Вимоги до курсових робіт 

 

А.1 Курсова робота 2 курсу  

Обсяг: 20-30 стор (стандартних машинописних) 

Зміст: реферативна робота з загальної психології.  

У реферативній роботі повинна бути розкрита  

 обрана тема. 

Структура: Вступ (до 1 стор): визначення проблемної  

 області, мети і завдань роботи, опис  

 структури роботи. 

Реферативна частина. Включає декілька розділів/ 

підрозділів.  

Список літератури. Min 5-10 основних джерел. 

 

 

А.2 Курсова робота 3 курсу 

Обсяг: 20-30 стор (без списку літератури та додатківдодатків) 

Зміст: емпіричне дослідження. 2-3 кількісних і якісних методів; 

репрезентативна вибірка (мінімум 20-30 осіб); обов'язкове 

застосування методів мат. статистики. 

Структура: Вступ (1 - 2 стор):  

 визначення проблемної області, обгрунтування актуальності, 

мета і завдання роботи, опис структури роботи.  

Реферативна частина (10 стор):  

 опис ступеня вивченості / розробленості проблеми (які 

існують теоретичні підходи, хто з вчених розробляв дану 

проблему, які основні емпіричні дослідження в даній 

області);  

 мета і завдання дослідження (формулювати гіпотезу не 
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обов'язково);  

 короткий опис вибірки;  

 методи дослідження, включаючи методи обробки даних 

(перерахувати). 

 Емпірична частина (19 стор):  

 вибірка (соціально-демографічні характеристики); 

 методи і процедура дослідження, стимульний матеріал (для 

стандартизованих методів – короткий опис: автор, літ. 

джерело, кількість завдань; для оригінальних методик і 

модифікацій відомих методів – докладний опис), інструкція, 

обробка «сирих» даних (основні параметри / шкали),  

статистичні методи (які методи і з якою метою були 

застосовані); 

 опис та аналіз результатів. Обов'язково представити 

результати (таблиці, графіки і т.п.). Включає декілька 

підрозділів відповідно до поставлених завдань. Результати 

мають бути детально проаналізовані. У кінці кожного 

підрозділу узагальнення результатів. 

Висновки. 

Список літератури. Min 10-15 основних джерел. 

Додатки. Таблиці первинних даних (зведені таблиці з результатами 

всіх досліджуваних). 
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Додаток Б 

Вимоги до дипломних робіт 

Б.1 Кваліфікаційна робота бакалавра (4 курс) 

Обсяг: 30-40 стор (без списку літератури та додатків). 

Зміст: емпіричне дослідження. Кількісні та якісні методи, мінімальна 

вибірка – 30 осіб. 

Структура: Вступ (1-2 стор.): 

 визначення проблемної області та обгрунтування 

актуальності;  

 мета і завдання дослідження;  

 короткий опис вибірки; 

 методи дослідження, включаючи методи обробки даних 

(перерахувати).  

Реферативна частина (до 15 стор):  

опис ступеня розробленості проблеми (які існують теоретичні 

підходи, хто з вчених розробляв дану проблему, які основні  

емпіричні дослідження існують у даній області).  

 Обрана проблема повинна бути в основному  розкрита.  

Емпірична частина (20 стор):  

 вибірка (соціально-демографічні характеристики); 

 методи і процедура дослідження (інструкція, стимульний 

матеріал, обробка «сирих» даних (основні параметри / 

шкали), статистичні методи (які методи і з якою метою були 

застосовані),  

 опис та аналіз результатів. Обов'язково представити 

результати (таблиці, графіки і т.п.). Кілька підрозділів 

відповідно до поставлених завдань. Результати мають бути 

детально проаналізовані та узагальнені.  

Висновки.  
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Список літератури. Min 10-15 найменувань.  

Додатки. Містять таблиці первинних даних (зведені таблиці з 

результатами всіх випробовуваних) та ін. 

  

Б.2 Кваліфікаційна робота магістра 

Обсяг: 40-70 стор (без списку літератури та додатків). 

Зміст: теоретико-емпіричне дослідження. Кількісні та якісні методи, 

мінімальна вибірка 30 осіб, застосування методів мат. статистики.  

Структура: Вступ (до 3-х стор):  

визначення проблемної області та обгрунтування актуальності,  

мета і завдання дослідження, короткий опис вибірки, методи 

дослідження, включаючи методи обробки даних (перерахувати),  

теоретичне і практичне значення роботи.  

Теоретична частина (минимум 25 стор):  

опис ступеня розробленості проблеми (які існують теоретичні 

підходи, хто з вчених розробляв дану проблему, які основні 

емпіричні дослідження в даній області) завершується 

формулюванням проблеми дослідження. 

Методична частина. Містить опис процедури дослідженя та 

детальний опис методів дослідження. 

Емпірична частина (30-40 стор):  

мета і завдання, вибірка (соціально-демографічні характеристики), 

опис та аналіз результатів. Обов'язково представити результати 

(таблиці, графіки і т.п.). Кілька підрозділів відповідно до 

поставлених завдань. У кінці розділу - узагальнення результатів.  

Висновки.  

Анотації (російською та англійською мовами): короткий (до 800 

знаків) опис проблем, що вивчалася, та отриманих результатів, 

ключові слова* значення. 

Подаються наприкінці диплому після додатків, з нової сторінки. 
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Рецензія 

Відзив науковогокерівника 

Диск (або інший електронний носій) з текстом диплому 

 

  

.  
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Додаток В 

Зразки оформлення титульних аркушів 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 

Факультет психології 

 

 

 

 

 

Взаємозв’язок самооцінки та рівня домагань 

 

 

Курсова робота 

студента(ки) 2-го курсу  

факультету психології 

група ПС-… 

Прізвище Ім’я По батькові 

 

Науковий керівник: 

науковий ступінь, вчене звання 

Прізвище Ім’я По батькові 

 
Оцінка Модулі Бали Підписи 

Н
ау

к
о
в
о
го

 

к
ер

ів
н

и
к
а 

1. Зміст   

2. Своєчасність   

3. Дослідницька активність   

К
о
м

іс
ія

 4. Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт   

5. Презентація   

 ∑  балів   

 

Харків-2010 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 

Факультет психології 

 

 

 

 

 

 

Психологічні особливості антиципації 

 

 

Курсова робота 

студента(ки) 3-го курсу  

факультету психології 

групи ПС-3…, 

ПІБ 

 

Науковий керівник: 

науковий ступінь, наукове звання 

ПІБ 

 

Оцінка Модулі Бали Підписи 

Н
ау

к
о
в
и

й
 

к
ер

ів
н

и
к
 

1. Зміст   

2. Своєчасність   

3. Дослідницька активність   

К
о
м

іс
ія

 4. Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт   

5. Презентація   

 ∑  балів   

 

Харків-2010 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 

Факультет психології 

 

 

 

 

 

 

Психологічні особливості підлітків з різним  соціометричним 

статусом 

 

 

 

Дипломна робота 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Бакалавр психолог» 

студента(ки) 4-го курсу  

ПІБ 

 

 

Науковий керівник:  

науковий ступінь, звання 

ПІБ 

 

 

 

 

Харків 

2010 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 

Факультет психології 

 

 

 

 

 

 

Психологічні особливості підлітків з різним  соціометричним 

статусом 

 

 

 

Дипломна робота 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Магістр психології, викладач» 

студента(ки) 5-го курсу  

Прізвище Ім’я По батькові 

 

 

 

Науковий керівник:  

науковий ступінь, звання 

Прізвище Ім’я По батькові 

 

 

 

 

 

 

Харків 

2010 
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Додаток Г 

Критерії модульного оцінювання курсових робіт  

 

Г.1 Курсові роботи 2 курсу 
1 

1 – 3 модулі оцінюються науковим керівником;  

4 модуль та «Презентація» - членами комісії. 

 

1 модуль «Зміст» (30 балів). Оцінка складається з оцінок відповідності 

наступним критеріям:  

1) відповідність змісту обраній темі; 

2) наявність чітко сформульованої проблеми; 

3) адекватно сформульовані мета і задачі дослідження; 

4) ґрунтовність, повнота і критичність аналізу літератури з проблеми 

дослідження; 

5) наявність посилань на використану літературу та відповідність оформлення 

роботи стандарту. 

 

2 модуль «Своєчасність» (10 балів) передбачає оцінку систематичності 

виконання роботи та вчасності подання роботи на перевірку науковому 

керівнику. 

 

3 модуль «Дослідницька активність»  (10 балів) оцінюється за рівнем 

виявленої самостійності під час роботи над курсовою роботою. 

 

4 модуль «Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт» (20 балів) 

оцінюється за наступними критеріями: 

1) 2-3 розділи (20-30 стор. друк. тексту); 

2) Наявність висновків після кожного розділу; 

3) Кількість джерел (5-10); 

4) Структура вступу: постановка проблеми, мета, завдання ; 

5) Загальні висновки. 

 

«Презентація» (30 балів) оцінюються: чіткість, логічність у викладенні 

матеріалу, володіння матеріалом, відповіді на питання за змістом роботи. 
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Г.2 Курсових роботи студентів 3 курсу 
 

1 – 3 модулі оцінюються науковим керівником;  

4 модуль та «Презентація» - членами комісії. 

 

1 модуль «Зміст» (30 балів). Оцінка складається з оцінок відповідності 

наступним критеріям:  

1) відповідність змісту обраній темі; 

2) наявність чітко сформульованої проблеми; 

3) адекватність формулювання об’єкта, предмета, мети та задач дослідження; 

4) визначення ступеню розробленості проблеми дослідження; 

5) наявність посилань на використану літературу та відповідність оформлення 

роботи стандарту;  

6) адекватність обраних методів предмету дослідження, грамотне використання 

методів (процедура, обробка, інтерпрепретація результатів); 

7) використання методів математичної статистики; 

8) відповідність висновків меті та завданням дослідження. 

 

2 модуль «Своєчасність» (10 балів) передбачає оцінку систематичності 

виконання роботи та вчасності подання роботи на перевірку науковому 

керівнику у відповідності із планом виконання курсової роботи. 

 

3 модуль «Дослідницька активність»  (10 балів) оцінюється за рівнем 

виявленої самостійності та ініціативності під час роботи над курсовою 

роботою, а саме передбачає оцінку особистого внеску студента (рівень 

самостійності у пошуку літератури, підборі методів дослідження, вибірки 

тощо). 

 

4 модуль «Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт» (20 балів) 

оцінюється за наступними критеріями:  

1) вступ: актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження, перелік 

методів та характеристика вибірки; 

2) 2 розділи: теоретичний (до 8 стор. друк. тексту) та емпіричний (опис методів, 

процедури дослідження, характеристика вибірки, результати дослідження) 

підрозділи; 

3) наявність висновків наприкінці розділів; 

4) кількість джерел (не менше 10); 

5) кількість досліджуваних (не менше 20-30 осіб); 

6) статистичні методи (обов’язкове використання); 

7) висновки (1 – теоретичний та висновки за результатами емпіричного 

дослідження). 

«Презентація» (30 балів) оцінюються: чіткість, логічність у викладенні 

матеріалу, володіння матеріалом, відповіді на питання за змістом роботи. 
 

 


