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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Курсова робота з психології 

Викладач (-і) Сметаняк Владислав Ігорович 

Контактний телефон 

викладача 

0506741070 

E-mail викладача smetvlad@ukr.net 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки 

2.1 Обов’язкові дисципліни 

2.1.1 Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Четвер 13.30-15.00 

2. Анотація до курсу 
Курсова робота є обов’язковою складовою частиною процесу науково-методичної й професійної 

підготовки студента. Це форма самостійної творчої роботи студента. Курсова робота перевіряє не 

лише теоретичну і практичну підготовку майбутнього фахівця, але і його вміння працювати з 

літературою, досліджувати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати педагогічний та 

науковий досвід, вести науково-педагогічні дослідження під керівництвом викладача. Підготовка 

цих робіт дає можливість студентам: систематизувати здобуті теоретичні знання, перевіряти їх 

якість, науково і креативно мислити, розвивати пізнавальну активність, аналізувати та 

порівнювати різні підходи щодо розв’язання певної педагогічної проблеми. Теми курсових робіт, 

які пропонуються студентам, стосуються насамперед проблематики вікової та педагогічної 

психології, що зумовлено специфікою спеціальності.  

3. Мета та цілі курсу  
Головна мета курсової роботи з психології полягає у закріпленні, поглибленні та творчому 

використанні теоретичних, методичних і практично спрямованих професійних знань з психології, 

що забезпечується розвитком вміння здійснювати наукове дослідження з актуальної психологічної 

проблеми. 

Написання курсової роботи має розвинути здатність студента до самостійного осмислення 

проблеми, сформувати початкові вміння готувати науковий експеримент, чітко й логічно 

викладати свою думку; перевірити рівень володіння сучасними методами навчання, здатність 

застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, а також уміння формулювати висновки, 

рекомендації, оформляти результати. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– теоретичні і практичні основи педагогіки і психології, особливості організації та 

проведення навчально-виховної роботи відповідно до положень нормативно-

правової бази національної системи освіти (D7). 

– теоретичні і практичні основи методики викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, орієнтуватися на їх сучасні досягнення в ході освітньої діяльності в 

навчальних закладах середньої освіти (D8). 

вміти: 

– розуміти та розтлумачити вивчений матеріал у письмовій і усній формі різного 

обсягу й складності, дотримуючись необхідних правил грамотності, і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів для освітнього процесу в загальних 

закладах середньої освіти (D15). 

–  аналізувати, продукувати та поширювати інноваційний педагогічний досвід, 

вимогливо оцінювати результати власної педагогічної діяльності (D21). 

– здійснювати наукові й науково-педагогічні дослідження в галузі історії, методики 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51


викладання історії і суспільствознавчих предметів, історичного краєзнавства та 

музеєзнавства; застосовувати міждисциплінарний підхід в ході освітнього процесу в 

навчальних закладах середньої освіти (D25). 
 

Інтегральна компетентність (С 1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти 

та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі. 
 Комунікативна (С 2) – здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ – у навчанні і на практиці. 

Здатність до розуміння теоретичних і практичних засад педагогіки, психології і сучасних 

освітніх технологій (С15). 

Здатність володіти системою знань із методики викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, знати зміст навчальних програм та підручників, засоби, методи та основні 

прийоми навчання, способи перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання їхніх 

навчальних досягнень, форми позакласної та позашкільної роботи ін (С16). 

Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів (С24). 

Здатність здійснювати дослідження із вітчизняної і всесвітньої історії,  методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, історичного краєзнавства (С32). 

Здатність аналізувати, досліджувати та поширювати передовий педагогічний досвід (С33). 
 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції  

семінарські заняття / практичні / лабораторні  

самостійна робота  90 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
6 014.03 Середня 

освіта (історія) 

3 Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літератур

а 

Завдання, 

год 

Вага оцінки Термін 

виконання 
1. Вибір теми 

курсової роботи з 

переліку тем, які 

затверджені на 

кафедрі 

 

  10  Вересень-

початок жовтня 

2019 р. 

2. Реєстрація обраної 

теми курсової роботи 

на кафедрі 

 

  5  Вересень-

початок жовтня 

2019 р. 

3. Обговорення та 
визначення графіка 
роботи з науковим 
керівником, 
затвердження з ним 

Консультація  10  Жовтень-
листопад 2019 
р. 



завдань та структури 
курсової роботи, 
врахування 
рекомендованої ним 
літератури для її 
пошуку та 
теоретичного 
опрацювання; 
застереження щодо 
академічної 
доброчесності. 

4. Робота з  
рекомендованою 
психологічною 
літературою, 
визначення 
понятійного апарату 
курсового 
дослідження, 
вихідних термінів та 
положень, аналіз 
теорій та концепцій 
відповідно до 
предмета 
дослідження, 
встановлення рівня 
актуальності 
наукової проблеми 

Самостійна 
робота 
студентів 

 10  Листопад-
грудень 2019 р. 

5. Визначення 
гіпотези курсового 
дослідження, 
корекція завдань 
дослідження разом з 
науковим 
керівником, розподіл 
часу на реалізацію 
кожного із завдань з 
урахуванням графіка 
навчального процесу; 

Консультація, 
самостійна 
робота 

 10  Листопад-
грудень 2019 р.  

6. Робота над 
теоретичною 
(основною) частиною 
курсового 
дослідження, що 
завершується 
поданням науковому 
керівнику 
електронного 
варіанта першого 
розділу у 
встановлений термін  

Самостійна 
робота 

 10  До кінця 
лютого  2020 р. 

7. Корегування: 
робота над 
помилками, внесення 
змін у текст курсової 
роботи на основі 
зауважень та 
побажань наукового 
керівника 

Самостійна 
робота 

 10  Березень-
квітень 2020 р. 

8.  Підготовка 
остаточного варіанта 
курсової роботи,  

Самостійна 
робота, 
консультація 

 10  Квітень-
травень 2020 р. 

 



Загальна система оцінювання 
курсу

Максимальна кількість балів за курсову роботу - 100
Роботи оцінюються за визначеними критеріями. За кожним з 
них студент може набрати певну кількість балів. Оскільки 
курсова робота має теоретичний характер, практичне 
дослідження студенти не виконують.
Критерії оцінювання
Відповідність назви змісту роботи - 5 балів
Актуальність дослідження -  10 балів
Наукова новизна отриманих результатів -  5 балів
Практична значущість роботи - 5 балів
Використання термінологічного апарату - 5 балів
Використання фахової літератури -  10 балів
Узагальнення здобутків психологічної теорії та практики - 15
балів
Логічність викладу матеріалу -  15 балів 
Обґрунтованість висновків -  10 балів 
Оформлення роботи -  5 балів
Компетентність у відповідях на запитання при захисті 
результатів дослідження -  15 балів

Вимоги до письмової роботи
Семінарські заняття
Умови допуску до 

підсумкового контролю
Вчасне і належне виконання всіх етапів роботи.
Протягом навчального семестру студент повинен постійно 
консультуватись з науковим керівником за встановленим графіком, 
оскільки це об’єктивно засвідчує, що він самостійно та систематично 
працює над курсовою роботою. В свою чергу, керівник повинен 
вчасно реагувати на несвоєчасне подання (або неподання) примірника 
курсової роботи для попереднього розгляду.

7. П олітика курсу
Не пізніше ніж за два тижні до захисту студент подає курсову роботу науковому керівникові, який рецензує 
та оцінює її. Якщо викладач виявить плагіат, інші порушення академічної доброчесності, значні помилки то 
студент повинен у встановлені терміни виправити порушення. Студент, який не захистив курсову роботу, 
допускається, після її доопрацювання, до повторного захисту згідно з графіком ліквідації академічної 
заборгованості студентів.

8. Рекомендована література
При підготовці і написанні курсової роботи студенти можуть керуватися методичними 
рекомендаціями, які розміщені на сайті https://ksp.pnu.edu.ua/, Наукові джерела, які 
використовуватимуть студенти залежать від обраної теми курсової роботи.

Викладач Сметаняк Владислав Ігорович

https://ksp.pnu.edu.ua/
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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Курсова робота з психології 

Викладач (-і) Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна, 

Королько Андрій Зіновійович 

Контактний телефон 

викладача 

0506741070 

E-mail викладача tamara-halytska@i.ua ; korolko_andr@ukr@net 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки 

2.1 Обов’язкові дисципліни 

2.1.1 Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації четвер 14.00 год. – 16.00 год., 

понеділок 14.00 год. – 16.00 год 

2. Анотація до курсу 
Курсова робота є обов’язковою складовою частиною процесу науково-методичної й професійної 

підготовки студента. Це форма самостійної творчої роботи студента. Курсова робота перевіряє не 

лише теоретичну і практичну підготовку майбутнього фахівця, але і його вміння працювати з 

літературою, досліджувати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати педагогічний та 

науковий досвід, вести науково-педагогічні дослідження під керівництвом викладача. Підготовка 

цих робіт дає можливість студентам: систематизувати здобуті теоретичні знання, перевіряти їх 

якість, науково і креативно мислити, розвивати пізнавальну активність, аналізувати та 

порівнювати різні підходи щодо розв’язання певної педагогічної проблеми. Теми курсових робіт, 

які пропонуються студентам, стосуються насамперед проблематики методики викладання історії і 

суспільствознавчих предметів та шкільного краєзнавства, що зумовлено специфікою 

спеціальності.  

3. Мета та цілі курсу  
Головна мета курсової роботи з методики викладання історії і суспільствознавчих предметів та 

шкільного краєзнавства полягає у закріпленні, поглибленні та творчому використанні 

теоретичних, методичних і практично спрямованих професійних знань з методики викладання 

історії, суспільствознавчих предметів, основ шкільного краєзнавства. 

Написання курсової роботи має розвинути здатність студента до самостійного осмислення 

проблеми, сформувати початкові вміння готувати наукові і пошуково-дослідницькі роботи, чітко й 

логічно викладати свою думку; перевірити рівень володіння сучасними методами навчання, 

здатність застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, а також уміння формулювати 

висновки, рекомендації, оформляти результати. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– особливості організації та проведення навчально-виховної роботи відповідно до 

положень нормативно-правової бази національної системи освіти (D7). 

– теоретичні і практичні основи методики викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, орієнтуватися на їх сучасні досягнення в ході освітньої діяльності в 

навчальних закладах середньої освіти (D8). 

вміти: 

– розуміти та розтлумачити вивчений матеріал у письмовій і усній формі різного 

обсягу й складності, дотримуючись необхідних правил грамотності, і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів для освітнього процесу в загальних 

закладах середньої освіти (D15). 

–  аналізувати, продукувати та поширювати інноваційний педагогічний досвід, 

вимогливо оцінювати результати власної педагогічної діяльності (D21). 

mailto:tamara-halytska@i.ua
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– здійснювати наукові й науково-педагогічні дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, історичного краєзнавства та 

музеєзнавства; застосовувати міждисциплінарний підхід в ході освітнього процесу в 

навчальних закладах середньої освіти (D25). 
 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти 

та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі (С1). 
Комунікативна – здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ – у навчанні і на практиці (С2). 

Здатність до розуміння теоретичних і практичних засад педагогіки, психології і сучасних 

освітніх технологій (С15). 

Здатність володіти системою знань із методики викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, знати зміст навчальних програм та підручників, засоби, методи та основні 

прийоми навчання, способи перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання їхніх 

навчальних досягнень, форми позакласної та позашкільної роботи ін. (С16). 

Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів (С24). 

Здатність здійснювати дослідження із вітчизняної і всесвітньої історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, історичного краєзнавства (С32). 

Здатність аналізувати, досліджувати та поширювати передовий педагогічний досвід (С33). 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції  

семінарські заняття / практичні / лабораторні  

самостійна робота  90 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
6 014.03 Середня 

освіта (Історія) 

3 Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літератур

а 

Завдання, 

год. 

Вага оцінки Термін 

виконання 
1. Вибір теми 

курсової роботи з 

переліку тем, які 

затверджені на 

кафедрі. 

 Див. п. 8, 

а також 

завдання на 

виконання 

курсової 

роботи 

10  Вересень-

початок жовтня 

2019 р. 

2. Реєстрація обраної 

теми курсової роботи 

на кафедрі. 

 Див. п. 8, 

а також 

завдання на 

виконання 

курсової 

роботи. 

5  Вересень-

початок жовтня 

2019 р. 

3. Обговорення та 

визначення графіка 

роботи з науковим 

Консультація Див. п. 8, 

а також 

завдання на 

10  Жовтень-

листопад 2019 

р. 



керівником, 

затвердження з ним 

завдань та структури 

курсової роботи, 

врахування 

рекомендованої ним 

літератури для її 

пошуку та 

теоретичного 

опрацювання; 

застереження щодо 

академічної 

доброчесності. 

виконання 

курсової 

роботи. 

4. Робота з  

рекомендованою 

літературою для 

написання курсової 

роботи з методики 

викладання історії і 

суспільствознавчих 

предметів та 

шкільного 

краєзнавства, 

визначення 

понятійного апарату 

курсового 

дослідження, 

вихідних термінів та 

положень, аналіз 

теорій та концепцій 

відповідно до 

предмета 

дослідження, 

встановлення рівня 

актуальності 

наукової проблеми 

Самостійна 

робота 

студентів 

Див. п. 8, а 

також 

завдання на 

виконання 

курсової 

роботи. 

10  Листопад-

грудень 2019 р. 

5. Визначення 

гіпотези курсового 

дослідження, 

корекція завдань 

дослідження разом з 

науковим 

керівником, розподіл 

часу на реалізацію 

кожного із завдань з 

урахуванням графіка 

навчального процесу; 

Консультація, 

самостійна 

робота 

Див. п. 8, а 

також 

завдання на 

виконання 

курсової 

роботи. 

10  Листопад-

грудень 2019 р.  

6. Робота над 

теоретичною 

(основною) частиною 

курсового 

дослідження, що 

завершується 

поданням науковому 

керівнику 

електронного 

варіанта першого 

розділу у 

встановлений термін  

Самостійна 

робота 

Див. п. 8, а 

також 

завдання на 

виконання 

курсової 

роботи. 

15  До кінця 

лютого 2020 р. 

7. Корегування: 

робота над 

помилками, внесення 

Самостійна 

робота 

Див. п. 8, а 

також 

завдання на 

10  Березень-

квітень 2020 р. 



змін у текст курсової 

роботи на основі 

зауважень та 

побажань наукового 

керівника 

виконання 

курсової 

роботи. 

8. Підготовка 

остаточного варіанта 

курсової роботи, 

написання доповіді 

на захист, підготовка 

візуалізованої 

презентації виступу. 

Самостійна 

робота, 

консультація 

Див. п. 8, а 

також 

завдання на 

виконання 

курсової 

роботи. 

15  Квітень-

травень 2020 р. 

9. Відкритий захист 

курсової роботи на 

призначену рішенням 

кафедри дату: 

оголошення 

результатів та 

висновків курсового 

дослідження. 

Захист роботи Див. п. 8, а 

також 

завдання на 

виконання 

курсової 

роботи. 

5  Травень 2020 р. 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Максимальна кількість балів за курсову роботу – 100 

Роботи оцінюються за визначеними критеріями. За кожним з 

них студент може набрати певну кількість балів. Оскільки 

курсова робота має теоретичний характер, практичне 

дослідження студенти не виконують. 

Критерії оцінювання 

Відповідність назви змісту роботи – 5 балів. 

Актуальність дослідження – 10 балів. 

Наукова новизна отриманих результатів – 5 балів. 

Практична значущість роботи – 5 балів. 

Використання термінологічного апарату – 5 балів. 

Використання фахової літератури – 10 балів 

Узагальнення здобутків з методики викладання історії, 

суспільствознавчих предметів, історичного краєзнавства та 

основ шкільного краєзнавства – 15 балів. 

Логічність викладу матеріалу – 15 балів. 

Обґрунтованість висновків – 10 балів. 

Оформлення роботи – 5 балів. 

Компетентність у відповідях на запитання при захисті 

результатів дослідження – 15 балів 

Вимоги до письмової роботи Обсяг 25–35 стор. основного тексту (без урахування списку 

використаних джерел і додатків) – шрифт Times New Roman, 

розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5 (29–30 рядків на сторінку). 

Наявність елементів наукової новизни. Структура наукової 

праці – вступ, основна частина, висновки, список використаних 

джерел (за необхідності – додатки); наявність усіх необхідних 

структурних складових загальної характеристики роботи у 

вступі. Поклики на використані джерела та цитати в тексті 

праці. Оформлення наукового апарату згідно ДСТУ 8302:2015 

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf   

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Вчасне і належне виконання всіх етапів роботи. Протягом 

навчального семестру студент повинен постійно 

консультуватись з науковим керівником за встановленим 

графіком, оскільки це об’єктивно засвідчує, що він самостійно 

та систематично працює над курсовою роботою. В свою чергу, 

керівник повинен вчасно реагувати на несвоєчасне подання (або 

неподання) примірника курсової роботи для попереднього 

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf


розгляду.  

7. Політика курсу 
Не пізніше ніж за два тижні до захисту студент подає курсову роботу науковому керівникові, який 

рецензує та оцінює її. Якщо викладач виявить плагіат, інші порушення академічної доброчесності, 

значні помилки то студент повинен у встановлені терміни виправити порушення. Студент, який не 

захистив курсову роботу, допускається, після її доопрацювання, до повторного захисту згідно з 

графіком ліквідації академічної заборгованості студентів. 
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