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Методичні рекомендації та тематика курсових робіт 

 

Курсова робота (КР) є окремим другим модулем навчальної дисципліни. 

Курсова робота (КР)  є важливою складовою поглиблення та закріплення 

теоретичних та практичних знань та вмінь, компететностей,  набутих 

студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни. 

Курсова робота з дисципліни виконується у 2 семестрі відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом в 

процесі засвоєння всього навчального матеріалу курсу «Психологічні 

технології бізнес-тренінгу» 

Мета курсової роботи полягає у створенні алгоритму психологічної роботи 

з персоналом, яка засновується на технологіях бізнес-тренінгу  для 

ефективної діяльності організації, групи. Тема обирається студентом із 

переліку тем, розробленого викладачами кафедри та виконується відповідно 

до встановлених вимог, які стосуються насамперед самостійності і 

своєчасності виконання, науково-теоретичного рівня проведеного 

дослідження, її змісту, форми викладу матеріалу й оформлення. 

Виконана робота повинна відповідати таким вимогам: бути самостійним 

завершеним дослідженням; містити глибокий системний аналіз вивчаємої 

проблеми; вносити пропозиції, рекомендації щодо вдосконалення вивчаємої 

діяльності на досліджуваному об’єкті; мати належне оформлення; бути 

виконаною і зданою на кафедру в термін, передбачений графіком 

навчального процесу. При виконанні курсової роботи слухач має 

продемонструвати уміння переконливо обґрунтовувати й аргументувати 

розглянуті положення, викладати свої думки в логічній послідовності, робити 

чіткі висновки й узагальнення. 

Курсова робота включає 2 розділи: теоретичний, присвячений аналізу 

психологічних підходів до обраної проблематики у сучасній науці, та 

практичний, присвячений розкриттю алгоритму психологічної роботи з 

персоналом. 

Структура роботи включає наступні компоненти: титульний аркуш, 



теоретичний розділ, практичний розділ, список літератури, додатки. Обсяг 

контрольної роботи – до 30 сторінок. 

Виконання, оформлення та захист курсової роботи здійснюється 

студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання курсової роботи, 30 годин самостійної 

роботи. 

Теми курсових робіт та завдання для їх виконання розробляються 

автором робочої програми. Вказані навчальні матеріали затверджуються 

протоколом засідання випускової кафедри, доводяться до відома студента 

індивідуально і виконуються відповідно до методичних рекомендацій. 

 

 

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Психологічні фактори розвитку впливу групи на ефективність 

професійної діяльності в бізнес-організаціях. 

2. Розвиток  навичок прийняття рішення персоналом в команді 

3. Психологічні чинники розвитку бізнес-організації. 

4. Психологічні  проблеми  розподілу групових   ролей  бізнес-організації. 

5. Психологічні особливості впливу керівника на єфективну взаємодію в 

бізнес-організації. 

6. Психологічні особливості прийняття раціональних рішень в організації. 

7. Соціально-психологічні механізми розвитку ефективної бізнес- 

організації. 

8. Техніки покращення соціально-психологічного  клімату бізнес- 

організації. 

9. Техніки покращення ділових  відносин в бізнес-організації 

10. Психологічні фактори сумісності та  спрацьованості команди в бізнес-

організації. 

11. Психологічні техніки підвищення  працездатності  персоналу  в 

бізнесі. 

12. Техніки впливу керівника на  розвитку бізнес-організації. 

13. Управлінська  команда як  форма  самоорганізації   професіоналів 

14. Тренінг емоційної компетентності в бізнесі 

15. Техніки  розвитку стратегічного мислення керівника в бізнесі. 

16. Формування конструктивних  стилю взаємодії в бізнес-команді. 



17. Техніки розвитку професійної компетентності персоналу в команді. 

18.Мотиваційний тренінг персоналу в команді. 

19.тренінг комунікативної компетентності  в бізнесі 

20.Тренінг переговорної компетентності в бізнесі 

 
 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

 

Модуль №2 

Вид навчальної роботи 
Мах кількість балів 

Заочна форма навчання 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 

Виконання та захист курсової роботи 
пропроектупроекту 

100 
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Інформаційні ресурси в інтернеті 

1.https://gerasimenkog.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B

0%D0%BC/  

2.https://www.training.com.ua/live/release/missija_vseukrainskoj_associacii_trenerov_konsu

ltantov_i_kouchej 


