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Лінк на освітній контент 
дисципліни 

 

Статус дисципліни Навчальний обов’язковий компонент 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 
1 кредит /30 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 
Денна форма: 30 годин 

Заочна форма:  30 годин 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Виконуючи курсову роботу, ви 

погодились: 

– дотримуватися принципів академічної доброчесності; 
– надавати для оцінювання лише результати власної 

роботи; 

– не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити 

ваші результати чи погіршити/покращити результати 

інших студентів; 

– робити посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

– перевірити курсову роботу на наявність текстових 

запозичень; 
– дотримуватися норм законодавства про авторське 

право і суміжні права. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат, фабрикація, обман, списування, 

хабарництво. 

Виконання роботи. Здобувач вищої освіти зобов’язаний: 

– дотримуватися загальних вимог до написання роботи, 

алгоритму її виконання та порядку оформлення; 

дотримуватися методики проведення теоретичного та 

практичного дослідження; 

– вчасно здати роботу науковому керівнику; 

– бути присутнім на захисті курсової роботи. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувач вищої освіти має право подавати власні пропозиції 
щодо тем курсових робіт. 

Що будемо вивчати? Особливості проявів психічних явищ на різних етапах 
онтогенезу. Психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання. 

Чому це треба вивчати? Поглибити теоретичні знання із загальної психології; 

сформувати навички дослідження, експериментування; вміння 

обробляти результати дослідження; роботи висновки та 

складати рекомендації; спробувати себе у ролі дослідника; 

вдосконалити наукові здібності. 
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Яких результатів можна 

досягнути? 
Формулювати мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 
володіти навичками збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури дослідження. 

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність 

одержаних результатів психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані висновки. 

Користуватися діагностичними методиками, які дозволяють 

оцінити індивідуальні особливості особистості; 

інтерпретувати власні психічні стани; проводити елементарні 

психологічні дослідження; аргументувати вибір методів 

корекції та складати програми індивідуальної і групової 

корекції особистості. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Знання та розуміння предметної галузі та розуміння 

професійної діяльності. 

Здатність використовувати сучасні інформаційно- 

комунікаційні технології під час навчальної діяльності та 

практичної підготовки, в тому числі для організації 

дистанційної роботи та навчання. 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології. 

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 

різних джерел. 

Здатність діагностувати зміст та психологічні особливості 

розвитку психічних процесів, станів, індивідуальних 

властивостей на різних етапах онтогенезу. 

Зміст дисципліни Курсова робота є індивідуальним (окремим) завданням з 

дисципліни «Загальна психологія» і готується до захисту 

після її вивчення. 

Проблема взаємостосунків дітей з аутизмом з ровесниками та 

дорослими. 

Прояви темпераменту в навчанні дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Психологічні бар'єри спілкування у школярів. Психологічні 

особливості конфліктів в інклюзивному навчальному 

середовищі школярів. 

Позитивна мотивація у навчально-виховному процесі та її 

розвиток у дітей з інклюзією засобами казки. 

Психологічна реабілітація дітей з особливими освітніми 

потребами засобами арт-терапії. 

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах закладу освіти. 

Соціально-психологічна реабілітація дітей з особливими 

освітніми потребами: можливості інклюзивного туризму. 

Формування "образу-Я" у дітей з аутичними проявами. 

Розвиток рефлексії у дітей з особливими освітніми потребами. 

Використання психологічного спостереження у дослідженні 

спілкування школярів з особливими освітніми потребами. 

Психологічні особливості самостійності у пізнавальній 

діяльності дітей з аутичними проявами. 

Психологічні особливості здібностей дітей з інклюзією. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу,  підбір 

психодіагностичних методик, проведення 



 психодіагностичного дослідження, обробка результатів 
дослідження, написання висновків,  оформлення списку 

використаних джерел та додатків. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, наукові 

дослідження в психології, психодіагностика та психокорекція. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Положення «Про курсові роботи в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини». 

2. Курсові роботи з психології: навч.-метод. посіб. / МОН 

України, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини / уклад.: Л.А.Данилевич, С.Ю. 

Діхтяренко. Вид. 2- ге, допов. Умань: Візаві, 2020. 107 с. 

3. Методичні рекомендації до курсової роботи із загальної 

психології: (ОС «молодший бакалавр») / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та 

психол. освіти, каф. психології; уклад.: Л. А. Данилевич, С. 

Ю. Діхтяренко. Умань: Візаві, 2021. 42 с. 
4. Наукові дослідження в психології: курс лекцій: навчальний 

посібник / уклад. С. П. Байда. Умань: 2023. 120 с. 

Поточний контроль Систематична перевірка виконання мети та завдань курсової 
роботи 

Підсумковий контроль Залік 
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