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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Курсова робота з соціальної психології — це самостійна навчальна 

робота курсанта (студента, слухача), яка виконується з метою розвитку вмінь і 

навичок науково-дослідної роботи. У процесі роботи курсант (студент, 

слухач) глибше знайомиться з методологічною базою соціальної психології, з 

наявними публікаціями по обраній проблемі, розвиває вміння роботи з 

науковою літературою, а також учиться ясно й переконливо викладати свої 

думки. Курсова робота сприяє поглибленню теоретичних і практичних знань в 

області соціальної психології, розвитку дослідницьких умінь і навичок. 

У курсовій роботі з соціальної психології повинна бути виділена 

актуальна проблема, представлені точки зору вітчизняних і закордонних 

дослідників, описані основні результати проведених досліджень, оцінений 

стан проблеми. Оцінити стан проблеми можна, наприклад, відповівши на такі 

питання: наскільки суперечливі позиції дослідників даної проблеми, які 

аспекти проблеми більше і які менш вивчені, використовуються чи ні 

накопичені знання на практиці. 

Курсова робота повинна демонструвати: 

- уміння виділити проблему; 

- знайомство з основною літературою по проблемі; 

- уміння послідовно викласти сутність розглянутих питань; 

- володіння понятійним і термінологічним апаратом; 

- достатній рівень язикової грамотності, включаючи володіння стилем 

наукового викладу; 

- уміння грамотно оформляти рукопис (науковий текст). 

При виконанні й захисті курсової роботи курсант (студент, слухач) 

повинен показати: 

- відповідну теоретичну підготовку в області соціальної психології (знання, 

отримані зі спецкурсів, досвід участі у наукових семінарах, зборах і т.д.); 

- знайомство з актуальними проблемами соціальної психології; 

- уміння визначати методи рішення проблеми, вибирати методики науково-

психологічного дослідження; 

- уміння організовувати й проводити науково-психологічне дослідження 

(психологічний експеримент, психологічну діагностику, тестування та ін.) або 

проводити психологічну корекцію; 

- уміння обробляти, аналізувати й інтерпретувати отримані емпіричні дані, 

оцінювати й доводити ефективність проведеного дослідження або 

психологічної корекції; 

- уміння формулювати висновки й рекомендації; 

- уміння вести дискусію на захисті курсової роботи. 

Курсова робота виконується згідно навчального плану й захищається у 

предметних комісіях. 

Тематика курсових робіт пропонується викладачами кафедри і може 

уточнюватися в індивідуальному порядку відповідно до інтересів курсантів 

(студентів, слухачів). Вона повинна бути актуальною, відповідати 
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проблематиці наукових досліджень провідних кафедр і наукових лабораторій. 

Здобувачам вищої освіти надається право пропонувати свої теми досліджень 

при узгодженні з науковим керівником. Ці теми обов'язково розглядаються й 

затверджуються на засіданні кафедри. 

За здобувачем вищої освіти, відповідно його вибору й за згодою 

викладача, закріплюється тема та призначається науковий керівник. Вибір 

теми й призначення наукового керівника здійснюється на початку 

навчального року (вересень-жовтень). 

Захист курсових робіт відбувається до початку екзаменаційної сесії. До 

захисту курсових робіт студент допускається після перевірки курсової роботи 

керівником і оформлення їм відповідної рецензії. 

Робота повинна бути підписана студентомі представлена керівникові на 

перевірку не пізніше, ніж за десять днів до захисту, після реєстрації у свого 

методиста в деканаті або в лаборанта на кафедрі. Науковий керівник пише 

рецензію на курсову роботу. У рецензії відображається відповідність змісту 

роботи заявленій темі, її актуальність, ступінь самостійності студента у 

виконанні роботи, її позитивні й негативні сторони як теоретичної, так і 

емпіричної частини, аргументованість і логічність зроблених висновків, 

зауваження й побажання для подальшої науково-дослідної роботи курсанта 

(студента, слухача); відзначається оцінка, яку заслуговує робота, що 

представляється на захист (Додаток Ж). 

Курсові роботи дослідницького типу проходять захист у комісії із 

кваліфікованих викладачів (не менш 3 осіб). На виступ студентові виділяється 

10 хвилин. У виступі повинні бути відображені актуальність досліджуваної 

проблеми, об'єкт, предмет, мета, завдання, вибірка досліджуваних і методи 

емпіричного дослідження, отримані результати й зроблені на їхній підставі 

висновки. Студент  відповідає на питання, які можуть бути задані як членами 

комісії, так і присутніми на захисті. У своєму виступі й відповідях на питання 

студент повинен показати глибоке знання проблеми, володіння матеріалом по 

темі й здатність відстоювати отримані результати й висновки. 

Після наради комісія виносить рішення про оцінки по курсових роботах, 

що заносяться у відповідну екзаменаційну відомість. 

Оцінка комісії може відрізнятися від оцінки, пропонованої науковим 

керівником. У цьому випадку комісія заносить свої зауваження у рецензію, 

складену керівником, і засвідчує її своїми підписами. 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА 

ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота з предмету «Соціальна психологія», носить 

Дослідницький характер. Основна мета - навчитися виділяти актуальну 

проблему соціально-психологічного дослідження, підбирати відповідний 

психодіагностичний інструментарій, визначати адекватну вибірку 

досліджуваних, проводити соціально-психологічне дослідження, обробляти та 

аналізувати отримані дані, формулювати рекомендації та визначати план 
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подальшого дослідження даної проблеми. 

Виконання курсової роботи включає наступні етапи: 

• вибір теми й призначення наукового керівника; 

• складання бібліографії, вивчення літератури по темі; 

• складання плану-проспекту курсової роботи; 

• визначення об'єкту, предмету, гіпотези, мети, завдання й вибірки 

досліджуваних; 

• розробка структури емпіричного дослідження; 

• вибір методів дослідження або розробка конкретної методики; 

• проведення емпіричного дослідження; 

• обробка результатів, формулювання висновків і рекомендацій; 

• повне оформлення курсової роботи; 

• захист курсової роботи. 

Вибір теми й призначення наукового керівника здійснюється на початку 

навчального року (жовтень - листопад), тема та керівник затверджуються й 

реєструються на кафедрі. 

Після визначення теми, необхідно скласти бібліографію, тобто список 

наукової літератури по проблемі, з якою необхідно ознайомитися, щоб 

розкрити зміст курсової роботи. Підбір літератури по проблемі студент 

повинен проводити самостійно. Керівник лише рекомендує звернути увагу на 

ті або інші джерела або авторів. 

Після вивчення літератури по темі складається план-проспект курсової 

роботи, що включає розділи, які відображують основні моменти 

досліджуваної проблеми. План-проспект перевіряється і затверджується 

науковим керівником. Після цього студент приступає до написання курсової 

роботи і її оформленню. Зміст роботи треба викладати у певній логічній 

послідовності, строго аргументовано, по главах і параграфах, заголовки яких 

повинні бути короткими й відбивати загальну ідею матеріалу, що 

викладається. 

Аналіз стану проблеми припускає глибоке вивчення навчальних 

посібників, монографій, психологічних журналів. При вивченні літературних 

джерел необхідно приділити увагу наступним моментам: 

- визначити основну ідею автора, його позиції у досліджуваній проблемі; 

- особистий внесок автора в її розвиток; 

- відмінність позиції автора від традиційного підходу; 

- полеміка автора з іншими дослідниками; 

- які ідеї автора особливо вдало аргументовані, а які не мають належної 

аргументації; 

- які ідеї, висновки, рекомендації викликають заперечення й чому; 

- які основні питання проблеми не знайшли відбиття в його роботі; 

- які у зв'язку з цим встають завдання подальшого дослідження. 

Аналіз літератури дозволяє студентові сформулювати мету, визначити 

основні питання, об'єкт, предмет, гіпотезу і завдання свого дослідження. 

Разом з керівником студент складає план-проспект своєї курсової роботи й 

розробляє структуру емпіричного дослідження, підбирає адекватні методи 
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емпіричного дослідження. Проводить пробне (пілотажне) емпіричне 

дослідження для визначення валідності методик поставленим цілям і 

завданням дослідження. Якщо необхідно, проводиться коректування методики 

дослідження. Потім проводиться основне емпіричне дослідження, що 

забезпечує одержання статистично значущих результатів. Для цього вибірка 

досліджуваних повинна становити не менш 25 осіб у кожній з виділених для 

порівняння груп. 

Отримані в емпіричному дослідженні результати спочатку 

представляються у зведених таблицях (які можуть бути поміщені у додаток 

роботи), потім обробляються з використанням методів математичної 

статистики і представляються вже у вигляді узагальнених таблиць або 

графіків, на основі яких робляться основні висновки. Всі висновки роботи 

повинні бути аргументовані посиланням на таблиці або графіки, що 

відображують отримані у дослідженні результати. 

Після проведення емпіричного дослідження й обробки отриманих 

результатів студент приступає до написання й оформлення курсової роботи. 

Оформлення роботи 
Обсяг роботи дослідницького типу - не менш 30 і не більше 40 

машинописних сторінок. Текст курсової роботи подається у друкованому 

вигляді. Текст друкується на білому папері (А4), шрифт Times New Roman, 

розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля: верхнє й нижнє - 2 см, праве - 1,5 

см, ліве - 3 см. Кожний розділ роботи починається з нової сторінки. Назва 

розділу друкується по середині сторінки, заголовними буквами, напівжирним 

шрифтом. Крапка наприкінці назви не ставиться. Усі розділи, крім змісту, 

вступу, висновків і списку літератури, нумеруються арабськими цифрами 

(Додаток Б). Назви параграфів усередині розділу друкуються прописними 

буквами (перше слово - із заголовної), звичайним шрифтом. Наприкінці 

ставиться крапка. Нумерація параграфів іде окремо у кожному розділі й 

складається з двох цифр: перша - номер розділу, друга -- номер самого 

параграфа (Додаток Б). 

Сторінки курсової роботи нумеруються у встановленому порядку: номер 

проставляється у правому верхньому куті сторінки, крапка не ставиться, 

нумерація наскрізна (починаючи з титульного аркуша й закінчуючи всіма 

матеріалами у додатку). Номер на титульному аркуші не ставитися. 

Робота представляється у зброшурованому вигляді. Обов'язкова 

наявність електронного варіанта роботи. 

Робота складається з наступних розділів: 

- титульний аркуш (додаток А); 

- зміст (додаток Б); 

- вступ; 

- два-три основних розділи; 

- висновки до розділів; 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки. 



7 

 

У вступі вказується актуальність проблеми, визначаються об'єкт, предмет 

і гіпотеза дослідження. Здійснюється постановка мети, формулюються 

завдання теоретичного аналізу й емпіричного (практичного) дослідження, 

описується вибірка досліджуваних, з якими проводилося дослідження, дається 

коротка характеристика методів дослідження, що застосовувалися, описується 

структура роботи. 

Ознаками актуальності теми можуть бути: 

- не достатня розробленість конкретної проблеми або її сторони; 

- наявність соціального замовлення на дане дослідження; 

- постановка нової, раніше недослідженої, проблеми. 

Об'єкт психологічного Дослідження - область психологічної реальності, у 

якій існує сформульована проблема. 

ПреДмет психологічного Дослідження - частина, елемент, деталь, 

окремий аспект, взаємозв'язок, властивість, тобто конкретна характеристика 

об'єкта. 

Знання предмета дослідження дозволяє висунути гіпотезу, тобто наукове 

припущення, що випливає з теорії, що ще не підтверджене й не спростовано. 

Вимоги до наукової гіпотези: 

1. Принципова можливість перевірити запропоновану гіпотезу. 

2. Максимальна загальність гіпотези, тобто, гіпотеза має пояснювати не 

тільки ті явища, для пояснення яких вона створюється, але й максимально 

широкий у межах можливого клас явищ, у тому числі й ті явища, які, на 

перший погляд, безпосередньо не пов'язані з первинними. 

3. Прогностичний потенціал. 

4. Принципова (логічна) простота. 

5. Спадковий зв'язок гіпотези, що висувається, із попереднім знанням. 

Виходячи з теми курсової роботи, її об'єкта й предмета, можна визначати 

мету й завдання дослідження. 

Мета формулюється коротко й максимально точно, виражаючи те 

основне, що має намір зробити автор, до якого кінцевого результату він 

прагне. 

Визначивши мету курсової роботи можна сформулювати завдання, які 

необхідно вирішити у ході дослідницької роботи. Таких завдань може бути 

три, чотири. 

У теоретичному розДілі висвітлюється історія виникнення проблеми, 

аналізуються основні напрямки її рішення у вітчизняній і закордонній 

психології, узагальнюються результати досліджень по проблемі, представлені 

у науковій літературі. Осяг теоретичного розділу не повинен перевищувати 

1/3 загального обсягу роботи! 

У практичному розДілі описуються структура емпіричного дослідження, 

склад (вибірка) досліджуваних, що приймали участь у дослідженні, методи й 

методики, використовувані дослідником, представлені отримані в дослідженні 

результати й дана їхня інтерпретація. Отримані результати повинні бути 

наочно представлені у таблицях і малюнках (графіках, схемах, діаграмах і 

т.п.). При обробці результатів обов'язково використовується апарат 
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математичної статистики. 
Оформлення ілюстраційного матеріалу. До ілюстрацій відносяться 

фотографії, малюнки, схеми, графіки й т.п. Всі ілюстрації позначаються як 

малюнки й нумеруються послідовно у межах розділу (наприклад, номер 

малюнка складається з номеру глави й номеру малюнка, наприклад: рис. 1.2. - 

другий малюнок першого розділу; рис. 2.4. - четвертий малюнок другого 

розділу). Кожний малюнок повинен бути підписаний поруч із номером під 

малюнком, наприклад, «Рис. 2.1. Структура групи»; «Рис. 2.2. Характер 

взаємозв'язків між групами досліджуваних» і т.п. Малюнок розташовується у 

роботі після посилання на нього у тексті, або на цій же сторінці, або на 

наступній (див. Додаток Г). 

Оформлення таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, що міститься 

під словом «таблиця» над самою таблицею. Таблиці нумеруються арабськими 

цифрами у межах розділу (наприклад, таблиця 2.2. - друга таблиця другого 

розділу). Слово «таблиця» і її номер розміщаються в правому куті сторінки. 

На наступному рядку пишеться назва таблиці з обов'язковою вказівкою 

одиниць виміру, у яких представлені кількісні дані у таблиці. Поміщають 

таблицю у тексті після першого згадування. При подані даних у таблиці 

можна при повторенні тексту у таблиці, що складається з одного слова, 

ставити лапки. Ставити лапки замість повторюваних цифр і знаків не можна 

(Додаток В). 

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 

При написанні курсової роботи необхідно давати посилання на джерела, 

матеріали або окремі результати з яких наводяться у роботі, або на ідеях і 

висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких 

присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і 

перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають 

необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову 

тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні 

видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, 

який не включено до останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні 

необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з 

джерела, на яке дано посилання в роботи. 

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, «... у працях [1; 3; 7]...». 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід 

наводити цитати. Необхідно точно відтворювати цитований текст, бо 

найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений 

автором. При наведенні цитати в посиланні необхідно вказати номер сторінки, 

з якої здійснилося цитування, наприклад, З. Фрейд стверджував, що «основою 

невротичної поведінки дорослої людини є дитячі конфлікти» [33, С. 58]. 
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Наприкінці роботи даються висновки по досліджуваній проблемі, 

засновані як на аналізі літературних джерел, так і на основі отриманих в 

емпіричному дослідженні даних. Висновки формулюються відповідно до тих 

завдань, які були поставлені у роботі. Наприкінці можуть бути дані 

рекомендації з використання отриманих результатів. 

Увага! Розповсюджена помилка! 
У висновках повинні бути представлені тільки ті Дані, які можуть бути 

обґрунтовані отриманими у роботі результатами, а не ті, що «самі собою 

розуміються», «або це й так зрозуміло». 

Наприкінці курсової роботи дається повний список літератури, що 

використовувалася дослідником при роботі над проблемою. Правила 

оформлення літературних джерел представлені в Додатку Д. 

Після списку літератури дається додаток, куди виносяться результати 

(протоколи, опитні аркуші, малюнки досліджуваних та ін.), отримані в 

емпіричному дослідженні, зведені таблиці з первинним даними, не включені в 

опис результатів роботи, методики, використані у дослідженні й ін. 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З «СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» 

1. Особливості соціальної адаптації студентів до умов навчання у вузі. 

2. Взаємозв'язок самотності та інтернет-залежності у курсантів та студентів. 

3. Взаємозв'язок самовідношення і рівня товариськості студентів та курсантів. 

4. Взаємозв'язок стилю керівництва і соціально-психологічного клімату в 

підрозділах ДСНС України. 

5. Взаємозв'язок рівня конфліктності у колективі зі стилем керівництва і 

особистісними особливостями керівника. 

6. Соціально-психологічні детермінанти формування схильності до ігрової 

(або комп'ютерної, алкогольної, наркоманічної) залежності. 

7. Вплив релігійної орієнтації на агресивність і стресостійкість (у різних 

соціальних шарах, різновікових групах, різностатевих групах і т.д). 

8. Вплив соціальних стереотипів особистості на вибір професії. 

9. Вплив характерологічних особливостей особистості на поведінку в 

конфліктній ситуації. 

10. Вплив ціннісно-орієнтаційної єдності групи на соціально-психологічний 

клімат колективу. 

11. Гендерні стереотипи у соціальних уявленнях студентської молоді. 

12. Гендерні, вікові та соціально-психологічні чинники відношення до 

грошей. 

13. Заздрість і її вплив на самоактуалізацію особистості. 

14. Заздрість і емоційне вигорання особистості. 

15.Особливості згуртованості студентської групи в залежності від типу 

навчального закладу. 

16. Дослідження способів освітлення у ЗМІ травматичних подій. 

17. Комунікативна компетентність і феномен професійного вигорання у 
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психологів. 

18.Особистісні характеристики і успішність адаптації студентів до умов 

навчання у вузі. 

19.Образ психолога у буденній та професійній свідомості людей. 

20. Основні психологічні чинники поведінки особистості у конфлікті. 

21.Основні типи і види молодіжної субкультури. 

22.Особливості у розумінні невербальної комунікації у інтровертів та 

екстравертів. 

23 . Політичні сайти в Інтернеті як засіб дії на громадську думку. 

24. Уявлення молоді про норми сексуальної поведінки у сучасній Україні. 

25. Проблема ненормативної мовної поведінки особистості. 

26. Психологічні особливості інтернет-залежності. 

27. Психологічні особливості комунікативної компетентності людей з різним 

соціальним статусом. 

28. Сумісність як чинник задоволеності працею працівників ДСНС України. 

29. Соціально-психологічна адаптованість і комунікативна компетентність 

особистості. 

30. Соціально-психологічні закономірності адаптації особистості у групі. 

31. Соціально-психологічні особливості осіб, що віддають перевагу різним 

видам медіапродукції (телесеріали, ток- і реаліті-шоу, фільми жахів, 

інформаційно-аналітичні передачі та ін.). 

32. Соціально-психологічні особливості задоволеності життям у різних 

вікових категорій населення. 

33. Соціальні уявлення про успіх і умови його досягнення у юнацькому віці. 

34. Специфіка професійного спілкування у діяльності: управлінця, 

рятувальника, психолога. 

35. Стереотипи сучасної молоді та їх роль у регуляції поведінки. 

36. Взаємозв'язок агресії, долаючої поведінки у конфлікті у студентів і 

курсантів (працівників ДСНС України). 

37. Взаємозв'язок ідентифікації зі значущими іншими і самовідношення у 

юнацькому віці. 

38. Взаємозв'язок самооцінки зовнішності та мотивації афіляції у 

юнацькому віці. 

39. Гендерні особливості ціннісних орієнтацій студентів з різним локусом 

контролю. 

40. Статевовікові особливості уявлень про любов. 

41. Взаємозв'язок соціального інтелекту зі смисло-життєвими орієнтаціями 

у юнацькому віці. 

42. Соціальні страхи людей і способи їх корекції (вік на вибір). 

43. Соціально-психологічні передумови та механізми розвитку толерантності 

психолога у процесі професійного розвитку. 

44. Взаємозв'язок соціометричного статусу з рівнем професійного вигорання. 

45. Зв'язок рівня конфліктності та вираженості професійного вигорання. 

46. Взаємозв'язок самовідношення і мотивації до успіху у чоловіків і жінок. 

47. Взаємозв'язок самовідношення і потреби у досягненнях у студентів різних 
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спеціальностей. 

48. Взаємозв'язок комунікативно-організаційних здібностей і 

соціометричного статусу в студентській групі. 

49. Взаємозв'язок спрямованості особистості та способів вирішення 

конфліктних ситуацій. 

50. Особливості долаючої поведінки інтернет-адиктів. 

51. Взаємозв'язок емоційного інтелекту і соціометричного статусу членів 

групи. 

52. Взаємозв'язок комунікативних якостей (комунікативний контроль, 

комунікативна імпульсивність і комунікативна агресивність) з 

соціометричним статусом. 

53. Способи вираження емоцій і варіативність інтерпретації в SMS- 

спілкуванні. 

54. Психологічний аналіз змісту концепту «совість» у свідомості людей 

різного віку. 

55. Вплив самовідношення на розвиток кіберадикції. 

56. Особливості потребової сфери у осіб з шопінг-адикцією. 

57. Психологічні чинники популярності соціальних мереж. 

58. Особливості формування гендерної ідентичності сучасних юнаків та 

дівчат. 

59. Взаємозв'язок рівня емпатії особистості та стратегій поведінки у 

конфлікті. 

60. Вплив рівня емпатії членів групи на соціально-психологічний клімат. 

61. Взаємозв'язок рівня емпатії та конформності особистості. 

62. Соціально-психологічне дослідження інтернет-потреб молоді. 

63. Соціально-психологічне дослідження телевізійних уподобань людей 

різного віку. 

64. Особливості сприйняття студентами викладачів на різних етапах 

навчання. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

З ПРЕДМЕТУ «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 

1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. - М. : Аспект 

Пресс, 2001. - 363 с. 

2. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе / Н. П. Аникеева. - 

М. : Просвещение, 1989. - 224 с. 

3. Битянова М. Р. Социальная психология / М. Р. Битянова. - М. : ЭКСМО- 

пресс, 2001. - 576 с. 

4. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения / Н. 

Н. Богомолова. - М. : МГУ, 1991. - 126 с. 

5. Бодалев А. А. Личность и общение : избранные труды / А. А. Бодалев. - М. 

: Педагогика, 1983. - 271 с. 

6. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения / А. В. 

Добрович. - М. : Просвещение, 1987. - 208 с. 
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7. Донцов А. И. Психология коллектива / А. И. Донцов. - М. : Изд-во МГУ, 

1984. - 208 с. 

8. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе. - 

СПб. : Питер, 2001. - 448 с. 

9. Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы / А. Н. Лебедев-Любимов. - 

СПб. : Питер, 2003. - 368 с. 

10. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. - СПб. : М. : Прайм- 

Еврознак; Олма-Пресс, 2004. - 510 с. : ил. 

11. Мелибруда Е. Я - Ты - Мы. Психологические возможности улучшения 

общения / Е. Я. Мелибруда. - М. : Прогресс, 1986. - 256 с. 

12. Методы социальной психологии / [ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова]. - 

Л. : ЛГУ, 1977. - 172 с. 

13. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии / С. Милграм. - СПб. : 

Питер, 2000. - 336 с. 

14. Основы социально-психологической теории / [ред. А. А. Бодалева и А. Н. 

Сухова]. - М. : Межд. пед. акад., 1995. - 421 с. 

15. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. 

Маслач. - СПб. : Питер, 2000. - 528 с. 

16. Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории 

и теории / Б. Д. Парыгин. - СПб. : ИГУП, 1999. - 592 с. 

17. Соловьева О. В. Обратная связь в межличностном общении / О. В. 

Соловьева. - М. : МГУ, 1992. - 112 с. 

18. Социальная психология : [хрестоматия : учебное пособие для студентов 

вузов / сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая]. — М. : Аспект Пресс, 

2003.— 475 с. 

19. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2002. - 544 с.
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Додаток А 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Члени комісії 
(підпис) (прізвище та ініціали) 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

(підпис) (прізвище та ініціали  

(повна назва кафедри, циклової комісії) 

КУРСОВА РОБОТА 
з  __________________________________________________________  

(назва дисципліни) 

на тему: _____________________________________________________  

Студента (ки)  ____  курсу  ____  групи 

напряму підготовки ________________  

спеціальності _____________________  

(прізвище та ініціали) 

Керівник  ________________________  

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

Національна шкала  ________________  

Кількість балів:  _________ Оцінка: ECTS  ____  

 

 

 

 

 

м.  ________  - 20 __рік
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Додаток Б 

 

ЗМІСТ 
ВСТУП .................................................................................................................. 3 

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ Й 

РОЗВИТКУ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ 

МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ................................................................ 5 

1.1. Теоретичний аналіз визначень, класифікацій і феноменології конфліктів5 

1.2. Психологічна характеристика конфліктів, що виникають у 

міжособистісних відносинах ............................................................................... 10 

1.3. Особливості конфліктів, що виникають у трудових колективах ............ 15 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 ............................................................................ 16 

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕВАЖАЮЧІ СТИЛІ РЕАГУВАННЯ У КОНФЛІКТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ДСНС, ЯКІ МАЮТЬ РІЗНИЙ СТАЖ РОБОТИ ............ 17 

2.1. Характеристика вибірки та методів дослідження ...................................... 17 

2.2. Переважаючі стилі реагування в конфлікті працівників ДСНС, які мають 

різний стаж роботи ............................................................................................... 20 

2.3. Порівняльна характеристика переважаючих стилів реагування в 

конфлікті працівників ДСНС, які мають різний стаж роботи у даній 

організації .............................................................................................................. 35 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 ............................................................................ 48 

ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 49 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................ 50 

ДОДАТКИ ............................................................................................................ 51  
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Додаток В 

 

Таблиця 2.1. 

Показники симптомів напруги у працівників ДСНС 

 з різним стажем роботи (бали) 

Фаза Симптом 1 група 2 група 3 група t Р 

Н
а

п
р

у
га

 

1 9,7 11,3 15,8 t(1-2)=1,7 

t(1-3)=6,1 

t(2-3)=4,3 

Р(1-3) < 0,05 

Р(2-3) < 0,05 

2 8,2 7,6 11,5 t(1-2)=0,7 

t(1-3)=3,2 

t(2-3)=4,2 

Р(1-3) < 0,05 

Р(2-3) < 0,05 

3 10,7 11,3 17,9 t(1-2)=0,5 

t(1-3)=7,4 

t(2-3)=6,1 

Р(1-3) < 0,05 

Р(2-3) < 0,05 

4 12,1 14,6 19,4 t(1-2)=1,7 

t(1-3)=7,4 

t(2-3)=5,3 

Р(1-3) < 0,05 

Р(2-3) < 0,05 
Всього 40,7 44,8 64,6 
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Додаток Г 

 

□ Адекватний 

□ Ригідна фіксація 

□ Різкий підйом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

□ Ігнорування неуспіху 

□ Зниження до гарант. Успіху 

Рис. 2.4. Процентне співвідношення груп студентів з різним характером РП 

(У %).  
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Додаток Д 

 

Зразок оформлення списку використаної літератури 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 1. 

Один автор 2. 

Баранов А. А. Стресс-толерантность педагога. Теория и 

практика / А. А. Баранов -М. : Ижевск, 2002. - 364 с. 

Бодров В. А. Информационный стресс / В. А. Бодров. - М. : 

ПЕРСЭ, 2000. - 352 с. 

Бедь В. В. Юридична психологія : [підручник] / В. В. Бедь. - 

Львів : «Новий Світ - 2000», 2007. - 376 с. 

Два автори 1. Кронник А. А., Ахмеров Р. А. Мотивационная 

недостаточность как критерий деформированности 

субъективной картины жизненного пути / А. А. Кроник, Р. 

А. Ахмеров // Мотивационная регуляция деятельности и 

поведения человека. - М. : Институт психологии АН СССР., 

1988. - 421 с. 

Деркач А. А., Зазыкин В. Г. Профессиональная 

деятельность в особых и экстремальных условиях / А. А. 

Деркач, В. Г. Зазыкин. - М. : МГУ, 1998. - 297 с. 

Три автори 1. Бассин Ф. В. К современному пониманию психической 

травмы и общих принципов еѐ психотерапии / Бассин Ф. 

B. , Рожнов В. Е., Рожнова М. А. // Руководство по 

психотерапии. - М. : Медицина, 1974. - С. 39-53. 

Новиков В. С. Физиология экстремальных состояний / В. 

C. Новиков, В. В. Горанчук, Е. Б. Шустов. - СПб. : Наука, 

1998. - 244 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 

Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. - К. : НДІ 

«Украгропромпродуктивність», 2006. - 106 с. - (Бібліотека 

спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

Механізація переробної галузі агропромислового 

комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. 

В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. - К. 

: Вища освіта, 2006. - 478, [1] с. - (ПТО: Професійно- 

технічна освіта). 

П'ять і більше 1. 

авторів Андросюк В. Г., Кондратьєв Я. Ю., Костицький М .В. та ін. 

Юридична психологія : [підручник / заг. ред. Я. Ю. 

Кондратьєва]. - К. : Видавничий дім «Ін Юре», 1999. - 352 с. 

Формування здорового способу життя молоді : навч.- 

метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та 
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молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова- 

Фаворська та ін.]. - К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115 с. 

Без автора Управление персоналом : [учебник для вузов / ред. Т. Ю. 

Базаров, Б. Л. Еремин. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. 

- С. 148. 

Основи загальної психології / [ред. С. Д. Максименко]. - К. : 

НПЦ Перспектива, 1998. - 256 с. 

Кризисные события и психологические проблемы человека 

/ [под. ред. Л. А. Пергаменщика]. - Мн. : НИО, 1997. - 207 с. 

Багатотомний 

документ 

Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / 

[упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії 

науки в Україні). 

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c. 

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть 

: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .— 

Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. 

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична 

статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. 

Парамонова. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — 125 с. 

Матеріали 1. 

конференцій, 

з'їздів 

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. 

молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна 

реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. 

політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. 

: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. 

Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів 

виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / 

Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. 

— К. : ІСОА, 2002. — 147 с. 

Матеріали ІХ з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 

2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. 

— 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ). 
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Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного 

повреждения материалов нейтронами источника ННЦ 

ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой 

ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — 

Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН 

Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; 

ХФТИ 2006-4). 

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих 

радіоактивних відходів гамма-методами /   
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Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — 

Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 

— 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки 

АЕС ; 06-1). 

Депоновані 1. 

наукові праці 

Социологическое исследование малых групп населения / В. 

И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, 

Финансовая академия. - М., 2002. - 110 с. - Деп. в ВИНИТИ 

13.06.02, № 145432. 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми 

исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. 

Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 

15.02.02, № 139876. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — 

Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с. 

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник- 

довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у 

вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : 

Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 

Атласи 1. Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 

структур нервової системи, що беруть участь у процесах 

пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. 

Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., 

розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 

218 с. 

Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. 

Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с. 

Законодавчі та 1. 

нормативні 

документи 

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 

1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. 

: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних 

видань). 

Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. 

та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. 

статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні 

директивні правові документи). 

Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 

Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 

7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України 2006. — IV, 231 с. — 

(Національний стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. 

Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — 

Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия 

"Нормативная база предприятия"). 

Т. 5. — 2007. — 264 с.   
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Т. 6. — 2007. — 277 с. 

ам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог- 

довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий 

час, 2003. — 160 с. 

Бібліографічні 1. 

показчики 

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації 

кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій 

вченій раді Львівського державного університету фізичної 

культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. 

технології, 2007. — 74 с. 

Систематизований покажчик матеріалів з кримінального 

права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду 

України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань 

О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 

с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

Дисертації 1. Алексапольский А. А. Стилевые и уровневые свойства 

интеллекта как факторы соладающего поведения : Дис. ... 

канд. психол. наук. / Алексапольский Александр 

Анатольевич. - М., 2008. - 184 с. 

Автореферати 

дисертацій 
Майдиков Ю. Л. Возрастные изменения 

работоспособности операторов тепловых электростанций и 

психофизиологические критерии профессионального 

отбора : автореф. диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук : спец. 14.00.07 / Майдиков 

Ю. Л. - К., 1990. - 27 с. 

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування 

макроекономічних показників в системі підтримки 

прийняття рішень управління державними фінансами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. 

Технології» / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с. 

Авторські 1. 

свідоцтва 

А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для 

захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. 

Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 

23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7
H 04 В 1/38, Н 

04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; 

заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. инт 

связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). 
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Частина книги,1. 

періодичного, 

продовжуваного 

видання 

Акимова М. К., Семѐнов С. Ю. Стили защитно- 

совладающего поведения у зависимых и не зависимых от 

психоактивных веществ подростков / М. К. Акимова, С. Ю. 

Семѐнов // Вопросы психологии. - 2008. - № 4. - С. 54-63. 

Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для   
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проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. 

Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное 

состояние использования импульсных источников энергии 

в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 

2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33. 

Керницький О. М. Теоретичний аналіз проблеми 

формування психологічної готовності курсантів-льотчиків 

до військово-професійної діяльності / О. М. Керницький // 

Військова освіта : [зб. наук. пр.]. - 2003. - № 14. - С. 5059. 

Електронні 1. 

ресурси 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 

електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 

10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. 

Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша 

// Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим 

доступу до журн. : 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm


24 

 

Науковий керівник_ 

Додаток Ж 

Рецензія наукового керівника на курсову роботу (ЗРАЗОК) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ 

РЕЦЕНЗІЯ 

на курсову роботу 

Курсант (студент, слухач) __________________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім'я, по батькові) 

Навчається в групі ___________________________________________________________________ на  _______________________ курсі 

факультету_______________________________________________________________________________________________________  

Курсова робота з  _________________________________________________________________________________________________  
(назва навчальної дисципліни) 

Тема ____________________________________________________________________________________________________________  

(вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові) 

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ 

Допущений до захисту " _______ " ___________________ 201 _______ р. 

Підпис рецензента ______________________________________________________  

Курсовий проект захищений " ______________ " _________________________  201  ______  р. 

З оцінкою  ________________________________________  

Комісія: 

1. ____________  _______________________  
(підпис) (прізвище, ініціали) 

2.  _______________________  ________________________________________  
(підпис) (прізвище, ініціали)

  

 

3.  _______________________  
(підпис) (прізвище, ініціали) 


