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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОбІТ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Вінтюк Ю.В.
національний університет «львівська політехніка»

у статті розглянуті особливості організації виконання курсових робіт у студентів, що навчаються за спе-
ціальністю «психологія». здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою; з’ясовані відомі під-
ходи залучення студентів до наукової діяльності. розглянуті особливості підготовки майбутніх фахівців до 
виконання курсових робіт в умовах навчання у вищій школі. висвітлені особливості організації виконання 
курсових робіт у студентів-психологів з навчального курсу «загальна психологія». зроблені висновки з 
проведеного дослідження і намічені перспективи подальшої роботи у даному напрямку.
Ключові слова: залучення студентів до наукової діяльності, організація виконання курсових робіт, під-
готовка майбутніх професійних психологів.

постановка проблеми. підготовка кваліфі-
кованих фахівців у вищій школі вимагає 

надання вмінь і навичок у вирішенні нестандарт-
них завдань, які зустрічаються в реальних умо-
вах практичної діяльності за певною спеціаль-
ністю. дієвим засобом вирішення таких завдань 
є залучення майбутніх фахівців до студентської 
наукової роботи, що повною мірою стосується 
і підготовки практичних психологів. Ще кілька 
років тому залучення студентів до наукової ді-
яльності відбувалося на старших курсах, коли 
вони вже опанували основи ряду спеціальних 
дисциплін і прослухали спеціалізований курс 
«основи наукової діяльності». але тепер це від-
бувається значно раніше, практично з першого 
року навчання, коли студенти повинні виконати 
курсову роботу з навчального курсу «загальна 
психологія» (як підсумок 2-х семестрів її вивчен-
ня), через що як організація цієї роботи викла-
дачами, так і виконання таких робіт студентами 
наражається на значні труднощі. необхідність 
розгляду ситуації, що склалася, зумовлює акту-
альність даного дослідження.

Мета роботи: розглянути особливості організації 
виконання курсових робіт у студентів-психологів.

Завдання дослідження:
– здійснити огляд наукових публікацій за об-

раною темою; з’ясувати відомі підходи залучен-
ня студентів до наукової діяльності;

– розглянути особливості підготовки майбут-
ніх фахівців до виконання курсових робіт;

– висвітлити особливості організації виконан-
ня курсових робіт у студентів-психологів;

– зробити висновки з проведеної роботи і на-
мітити перспективи подальших досліджень у да-
ному напрямку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
ауковці, педагоги-психологи зокрема, дово-
лі часто звертаються до дослідження питань, 
пов’язаних із підготовкою студентів до наукової 
діяльності, що зумовлено необхідністю залучен-
ня їх до виконання курсових, а згодом і диплом-
них кваліфікаційних робіт.

передусім необхідно відзначити розробки, 
в яких висвітлені загальні питання організа-
ції наукової діяльності, наявні у публікаціях: 
а.я. Баскакова [1], М.т. Білухи [2], к.п. власо-
ва [4], о.в. крушельницької [7], п.і. образцо-
ва [11], в.л. пілющенка [12], і.С. п’ятницької-
позднякової [13], а.С. філіпенко [15] та ін.

особливо цікавими, з огляду на необхідність 
вирішення поставлених у даному дослідженні 
завдань, є роботи, в яких висвітлюються осо-
бливості виконання курсових робіт з психології: 
в.Й. Бочелюка і в.в. Бочелюка [3], і. Галецької зі 
співавторами [5], в.н. дружиніна [6], л.в. куліко-
ва [8], в.ф. Моргуна [9], і.н. носе [10], л.п. Сергі-
єнко [14], а.в. Юревича [16] та ін.

у знайдених публікаціях розглянуто широке 
коло питань, які стосуються різних аспектів як 
залучення студентів до науково-дослідної діяль-
ності, так і написання ними курсових і дипломних 
кваліфікаційних робіт. висвітлено сутність, при-
значення наукової діяльності, її методологію і ме-
тоди, а також структуру студентських наукових 
робіт, вимоги до їхнього оформлення, написання 
висновків тощо. отримані відомості використані 
під час проведення власного дослідження.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. незважаючи на те, що різні 
аспекти проблеми залучення студентів до на-
укової діяльності у процесі підготовки майбутніх 
фахівців у внз в наявних джерелах висвітлені 
достатньо повно, інформації про організацію ро-
боти з підготовки майбутніх фахових психологів 
до виконання курсових робітвиявлено не багато. 
зокрема, залишаються нез'ясованими як деякі 
теоретичні питання, так і способи та особливості 
вирішення завдань навчально-виховного процесу 
при організації та здійсненні дослідницької ді-
яльності у студентів-психологів; що спонукає до 
проведення самостійного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
дослідження полягало у пошуку оптимального 
підходу до підготовки студентів-психологів до 
виконання ними першої курсової роботи, з курсу 
«загальна психологія». для його розробки було 
використано як інформацію, отриману в ході 
огляду наукових публікацій на дану тему, так 
і власний досвід роботи зі студентами. результа-
ти дослідження, у конспективному викладі, на-
ведено далі.

на початку 2-го семестру першокурсникам 
оголошено про написання ними курсової роботи, 
а також про порядок вибору теми, керівника, по-
шук необхідної літератури, організацію підготов-
ки до виконання, терміни виконання етапів ро-
боти і дату її захисту. вибір теми здійснюється 
студентами із запропонованого списку, для кож-
ної групи, причому тем у цьому переліку більше, 



«Young Scientist» • № 4 (56) • April, 2018

п
е

д
а

го
гі

ч
н

і 
н

а
у

к
и

485
ніж студентів у групі (передбачено також, що 
студент може виконати роботу на запропонова-
ну ним тему, але тільки з дозволу викладача). 
аналогічно студенти обирають собі керівників, 
за власними уподобаннями, із запропонованого 
списку для кожної групи. на вибір теми, керів-
ника, пошук літератури у бібліотеках студетам 
надається 2 тижні; паралельно з цим починаєть-
ся підготовка їх до виконання курсової роботи.

розпочати підготовку першокурсників до 
виконання першої курсової роботи необхідно 
з роз’яснення ролі науки у сучасному суспіль-
стві, психології зокрема. їм потрібно розповісти 
про те, що на даному етапі розвитку людства на-
ука є тою рушійною силою соціального прогре-
су, яка зумовлює ефективність практично у всіх 
сферах людської життєдіяльності. Без наукових 
досліджень не обходиться ні один з видів діяль-
ності, у будь-якій галузі: від видобутку корисних 
копалин і виробництва продуктів харчування до 
забезпечення можливості для існування майбут-
ніх поколінь. це ж саме стосується професійної 
діяльності практичних психологів; дана ситуація 
зумовлює необхідність залучення майбутніх фа-
хівців із психології до наукової роботи ще під час 
їхнього навчання у внз. Серед видів наукової 
діяльності, до яких першочергово залучаються 
студенти, є виконання ними кваліфікаційних ро-
біт зі спеціальності: курсових, а згодом бакалавр-
ських і магістерських дипломних, які обов’язково 
повинні містити елементи науковості.

після цього необхідно надати визначення: 
Курсова робота – вид самостійної навчально-
наукової роботи з елементами дослідження, що 
виконується студентами вищих навчальних 
закладів протягом семестру для закріплен-
ня, поглиблення і узагальнення знань, одержа-
них під час вивчення певного навчального курсу, 
та застосування їх до вирішення різноманіт-
них фахових завдань.

відповідно, студентам, що приступають до 
виконання наукової роботи, необхідно знати тео-
рію та методологію наукової діяльності, оскільки 
у процесі оволодіння необхідними навичками ви-
никає низка питань методологічного характеру. 
передусім, молодим науковцям бракує досвіду 
у використанні методів наукового пізнання, за-
стосування логіки, сучасних технологій, прин-
ципів і теоретичних підходів із арсеналу пси-
хологічної науки. крім цього, часто незнання 
принципів дослідження спричиняє виникнення 
багатьох проблем і помилок на шляху до здій-
снення ефективного наукового вивчення пробле-
ми й отримання достовірних даних.

відтак, актуальним є детальний аналіз про-
блеми методологічного підґрунтя наукового до-
слідження, яким є курсова робота. Будь-яке 
наукове дослідження опирається на конкретні 
принципи, ідеї, шляхи та способи пізнання явищ 
дійсності, а наслідком є одержаний об’єктивний 
результат. звісно, треба наголосити, що наукове 
знання не є тим самим, що й побутове знання, 
отримане на власному досвіді чи навіть досвіді 
попередніх поколінь. а тому студенти повинні 
знати їхні особливості, знаходити наявні від-
мінності, й оперувати під час підготовки курсо-
вої роботи лише достовірними, тобто науковими 
знан нями.

вже при опануванні основами науки студенти 
стикаються з відмінностями наукового та побуто-
вого психологічного знання, тому курсова робота 
повинна навчити майбутніх психологів оволодіти 
методами наукового дослідження психологічної 
реальності. Студенти першого курсу лише роз-
починають дослідження психічних явищ, проте 
вже повинні вчитися володіти методами науко-
вого дослідження. окрім оволодіння методами 
теоретичного пізнання дійсності, вони повинні 
також опанувати необхідними емпіричними ме-
тодами дослідження. в результаті закінчена на-
укова робота студента повинна містити висновки 
та рекомендації щодо досліджуваної проблеми.

після з’ясування попередніх питань, можна при-
ступати до роз’яснення особливостей написання 
курсової роботи, розпочавши з висвітлення техно-
логії цього процесу. для того, щоб майбутній фахі-
вець виконав всі вимоги та максимально вдало зро-
бив свою роботу він повинен бути ознайомлений із 
поняттям науки і основами наукового дослідження. 
Студенти вже раніше отримали необхідну інформа-
цію про те, що таке наука, тому варто з’ясувати, на-
скільки добре вони освоїли цю інформацію, зокрема, 
які особливості наукового пізнання; за необхідності 
потрібно зробити певні уточнення чи надати пояс-
неня. відповідно, викладачу необхідно здійснити по-
рівняльну характеристику побутових та наукових 
знань і вказати критерії їхнього розрізнення.

необхідною умовою наукового дослідження 
є розвиток пізнавальної сфери дослідника, отже, 
наукове пізнання – це процес цілеспрямовано-
го вивчення об’єктів та явищ дійсності, в осно-
ву якого покладена певна методологія. тому далі 
необхідно нагадати як про методологію взагалі, 
так і про методологію наукового пізнання. важ-
ливо відзначити, що процес наукового пізнання 
у психології, як і у будь-якій іншій науці є доволі 
складним. а тому дотримання певного методоло-
гічного підходу, тобто системи правил, принци-
пів, норм і методів, у процесі організації наукової 
діяльності та побудови наукової теорії є необхід-
ною умовою пошуку достовірного знання. процес 
наукового пізнання передбачає виникнення ряду 
проблем, вирішення яких є необхідною умовою 
достовірності кінцевого результату.

далі необхідно сказти про рівні знань, що за-
діюються у процесі написання курсової роботи: 
теоретичний та емпіричний, відповідно до цього 
і методи здобуття таких знань поділяються на те-
оретичні та емпіричні. ці рівні знання відрізня-
ються один від одного за чотирма параметрами: 
сторона вивчення об’єкта, мета пізнання, логічна 
форма відображення отриманого знання, масшта-
би його застосування на практиці. відповідно, далі 
необхідно розповісти про специфіку теоретичного 
й емпіричного пізнання; об’єднання емпіричних 
і теоретичних знань у єдине ціле становлять зміст 
науки. Базуючись на тому, що кожне наукове до-
слідження повинно містити у собі два рівні науко-
вого знання, під час написання курсової роботи 
прийнято розділяти дві основні її частини: теоре-
тичну й емпіричну. однак науковість роботи ви-
значається також дотриманням певних принципів 
наукового дослідження, які є як загальнонауко-
вими, так і конкретно психологічними. тому далі 
необхідно внести ясність у питання про принципи 
наукового дослідження у психології.
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з огляду на це слід нагадати, що основними 
складовими компонентами концептуальної скла-
дової методології науки є сукупність принци-
пів наукового дослідження. роз’яснюємо: прин-
цип наукового дослідження – це провідна ідея, 
основне правило психологічного дослідження.  
до основних принципів психологічного досліджен-
ня належать: принцип детермінізму, системний 
принцип, принцип розвитку, принцип єдності сві-
домості та діяльності, принцип особистісного під-
ходу, принцип об’єктивності, рефлекторної та со-
ціально-історичної обумовленості психіки, єдності 
теорії, експерименту та практики.

далі виклад необхідно зосередити на інформа-
ції про методи наукового дослідження у курсовій 
роботі; потрібно розповісти про методи теоретич-
ного й емпіричного пізнання дійсності. Методи те-
оретичного пізнання дійсності спрямовані на пере-
структурування наявної інформації за допомогою 
операцій мислення. у науковій літературі прийня-
то виділяти наступні методи теоретичного пізнання 
дійсності: абстрагування, аналіз, синтез, індукція, 
дедукція, аналогія, моделювання, системний метод. 
принагідно слід відзначити, що володіння метода-
ми теоретичного пізнання психічних явищ є важ-
ливою умовою вдалої курсової роботи.

після цього виклад можна перенести на роз-
повідь про методи емпіричного пізнання дійснос-
ті; які поділяють на кількісні та якісні; тож слід 
зосередитися на розкритті їхніх відмінностей 
та специфіки застосування під час проведення 
самостійного дослідження. до основних кількіс-
них методів дослідження належать: структуро-
ване спостереження, експеримент, опитування, 
тестування, структуроване інтерв’ю. оскільки 
студенти вже обізнані з переліченими методами, 
можна влаштувати опитування присутніх про 
їхні особливості, після чого продовжити виклад. 
до якісних методів психологічного дослідження 
належать: фокус-групи, глибинне інтерв’ю, на-
ративи, метод кейсів, проективні методи, кон-
тент-аналіз, етнографічні дослідження та ін.

кожне дослідження, яке можна вважати на-
уковим, здійснюється у ряд етапів, тому далі 
необхідно приступити до розгляду етапів напи-
сання курсової роботи. етап дослідження – це 
його частина, що характеризується конкретни-
ми завданнями, виконання яких дає можливість 
переходити до наступної частини дослідження. 
Можна виділити такі етапи: підготовчий, етап 
теоретичного опрацювання літератури, підго-
товчий до емпіричної частини, збір даних, сис-
тематизація результатів дослідження, попере-
днє опрацювання отриманих результатів, аналіз 
та інтерпретація отриманих даних, формулю-
вання висновків та практичних рекомендацій, 
оформлення роботи та її презентація. виділен-
ня чітких етапів дає можливість узагальнення, 
систематизації та ефективної організації психо-
логічного дослідження; послідовно слід пояснити 
й обговорити всі етапи.

далі виклад переносимо на розгляд питань 
про вимоги до оформлення курсової та її струк-
тури; передусім необхідно пояснити вимоги до 
написання вступу. вступ курсової роботи пови-
нен відображати основну проблему дослідження, 
його актуальність, предмет та об’єкт вивчення, 
мету та завдання, а також науково-практичну 

значимість результатів дослідження. із загаль-
ної сукупності психологічних проблем визнача-
ється та, яка безпосередньо викликає інтерес 
дослідника. проблема дослідження – це форма 
та засіб наукового пізнання, що є єдністю двох 
змістовних елементів: 1) знання про незнання 
і передбачення можливості наукового з’ясування;  
2) питання чи інтерес, яке висвітлює дослідник 
у своєму дослідженні. проблема дослідження 
відображає його актуальність; актуальність до-
слідження – наголошення на тому, яку важливу 
проблему науки та практики розв’язує конкрет-
на наукова праця. для пояснення цих положень 
необхідно навести приклади взаємозв’язку теми, 
мети та завдань дослідження.

після цього потрібно розповісти про вимоги до 
написання теоретичної частини курсової роботи. 
почати слід з пояснення вимоги, згідно з якою 
у першому розділі студент здійснює аналіз літе-
ратури, висвітлюючи стан дослідження пробле-
ми різними авторами. якщо це доцільно, теоре-
тичну частину можна розбити на 2 або максимум 
3 структурні підрозділи. зразки назв розділів 
і підрозділів наводяться, до різних тем, що їх на-
зивають студенти. зауважимо також, що класи-
фікація матеріалу і його групування у розділи 
та підрозділи повинна відображати логіку викла-
ду матеріалу і є необхідною лише тоді, коли це 
полегшує розуміння інформації. 

варто відзначити, що важливим аспектом у на-
писанні теоретичної частини роботи є врахування 
етики та культури посилання на авторів, чиї ідеї 
використовуються у теоретичній частині. відпо-
відно, кожна запозичена із монографії, статті, ін-
тернет-видання чи іншого джерела ідея повинна 
закінчуватись посиланням встановленого зразка.

у розділі, присв’яченому теоретичному опра-
цюванню літератури, необхідно продемонструва-
ти оволодіння методами теоретичного пізнання. 
тобто у роботі доречно не лише переписувати 
теорії, але й порівнювати їх, не тільки наводити 
класифікації, але й аналізувати їх недоліки по-
рівняно з іншими класифікаціями і т. д. у кінці 
теоретичного розділу курсової роботи повинні 
міститись висновки до нього, які найдоречніше 
назвати «висновки до першого розділу».

далі необхідно зосередитися на вимогах до 
написання емпіричної частини курсової роботи. 
Слід пояснити, що другий розділ містить влас-
не опис та аналіз емпіричних результатів дослі-
дження. починаємо з формулювання його назви, 
поділу на підрозділи; кожен із підрозділів емпі-
ричної частини дослідження повинен мати назву. 
нагадуємо, що в кінці другого розділу форму-
люються висновки до нього та рекомендації до-
сліджуваним особам. висновки та рекомендації 
формулюються строго на основі проведених ем-
піричних досліджень, опираючись на теоретичні 
розробки щодо проблеми дослідження, описані 
у першому розділі.

причому, необхідно відзначити, що на пер-
шому році навчання, тобто при воконанні даної 
курсової роботи, проведення емпіричного дослі-
дження не є обов’язковим. Студенти, за власним 
бажанням, можуть провести невелике розвіду-
вальне дослідження, задіявши вибірку з кількох 
десятків піддослідних. як методи збору необхід-
них даних вони переважно використовують: спо-
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стереження, опитування, анкетування, бесіду або 
інтерв’ю. але вдаються до проведення власного 
дослідження лише найпідготовленіші студенти; 
інші замість емпіричної частини роботи вико-
нують практичну. тобто, у наступному розділі, 
після теоретичного, вони поміщають інформацію 
про те, як висвітлені положення використову-
ються на практиці, у повсякденній роботі фахо-
вого психолога.

особливо детально потрібно зупинитися на 
вимогах до написання висновків та рекомендацій; 
слід пояснити, що вони є обов’язковою частиною 
курсової роботи. у висновках стисло подаються 
основні отримані наукові та практичні резуль-
тати у формі окремих пунктів. ці пункти пови-
нні містити формулювання розв’язаної наукової 
проблеми та її значення для науки та практики.  
висновки є логічним завершенням курсової робо-
ти, вони фактично є звітом про одержані досяг-
нення, тобто кінцевим результатом проведеного 
дослідження. у висновках робиться підсумок всієї 
виконаної роботи, висвітлюються наявні здобут-
ки, (які, власне, ставновлять її основну цінність), 
крім цього, вказуються перспективи подальшого 
вивчення того чи іншого питання тощо. при їх 
написанні потрібно врахувати певні вимоги, про 
які потрібно детально розповісти.

після викладу підсумків потрібно навести 
інформацію про можливості практичного засто-
сування одержаних результатів і вказати пер-
спективи подальших досліджень даної проблеми. 
тому далі формулюються практичні рекоменда-
ції щодо наукового та практичного використання 
здобутих результатів.

на завершення студентів потрібно ознайомити 
з вимогами до оформлення таблиць, малюнків і гра-
фіків, а також списку використаної літератури, по-
казати зразки її оформлення для різних джерел; 
оформлення додатків; надати зразок оформлення 
титульної сторінки і змісту роботи; а також розпо-
вісти, як буде відбуватися її захист перед комісією, 
специфіку підготовки до виступу тощо.

Щодо результату апробації запропонованого 
підходу, необхідно відзначити наступне. отри-
мавши всі необхідні для виконання курсової ро-
боти знання і пояснення, приклади, рекомендації, 
студенти приступають до її написання; трудно-
щі, що при цьому виникають, вони вирішують 
з обраними ними керівниками із числа виклада-
чів кафедри психології. роз’яснення всіх аспектів 
виконання курсової роботи займає 8 год. ауди-
торних занять (що триває 2 тижні, відведених на 
вибір теми і пошук необхідної літератури у біблі-
отеках); проте після цього студенти вже знають, 
що і в якій послідовності їм потрібно робити, як 
долати можливі труднощі, та приступають до її 
виконання. 

проведене дослідження дає підстави зробити 
наступні висновки.

1. огляд наукових публікацій за обраною те-
мою дозволив констатувати, що в працях науков-
ців наявні необхідні напрацювання, які дозволя-
ють належним чином обґрунтувати і відповідно 
реалізувати підготовку студентів до виконання 
курсових робіт.

2. застосування оптимального підходу до ви-
конання курсових робіт передбачає надання 
необхідних знань про всі етапи її виконання, 
викладу їх у певній логічній послідовності, що 
дозволяє зробити ці знання доступнішими і зро-
зумілішими, а відповідно, полегшити процес ви-
конання курсової роботи.

3. Можна передбачити, що впровадження 
запропонованого підходу дозволить подолати 
труднощі, які найчастіше зустрічаються у сту-
дентів-психологів при написанні курсових робіт, 
і матиме позитивний вплив на залучення їх як до 
наукової діяльності, так і на процес формування 
їхньої професійної компетентності загалом.

у майбутньому передбачено на основі розро-
бленого і апробованого підходу укласти методич-
ні рекомендації до написання курсових робіт сту-
дентами 1-го курсу, спеціальності «психологія», 
з навчального предмету «загальна психологія».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАбОТ  
У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Аннотация
в статье рассмотрены особенности организации выполнения курсовых работ студентов, обучающихся 
по специальности «психология». проведён обзор научных публикаций по выбранной теме; выяснены 
известные подходы привлечения студентов к научной деятельности. рассмотрены особенности под-
готовки будущих специалистов к выполнению курсовых работ в условиях обучения в высшей школе. 
освещены особенности организации выполнения курсовых работ студентов-психологов по учебному 
курсу «общая психология». Сделаны выводы из проведенного исследования и намечены перспективы 
дальнейшей работы в данном направлении.
Ключевые слова: привлечение студентов к научной деятельности, организация выполнения курсовых 
работ, подготовка будущих профессиональных психологов.
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summary
the article deals with the peculiarities of the organization of the implementation of course papers at stu-
dents studying in the specialty "Psychology". an overview of scientific publications on the chosen topic; 
well-known approaches to attracting students to scientific activity have been clarified. Peculiarities of 
attracting future specialists to the implementation of coursework in conditions of study at a higher school 
are considered. the peculiarities of the organization of the implementation of course papers at psycholo-
gists-students from the general psychology course are highlighted. the conclusions of the conducted re-
search are drawn up and prospects of further work in this direction are outlined.
Keywords: attraction of students to scientific activity, organization of implementation of term papers, 
preparation of future professional psychologists.


