
 
 
 
 



 
 
 
 



Вступ 
 
Навчальна програма дисципліни " Оціночні дослідження проектів та програм" 
складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 
підготовки Третього рівня вищої освіти (доктор філософії) спеціальності  053 « 
Психологія». 
 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Оціночні дослідження проектів 
та програм"  є особливості використання методології та методів оціночних 
досліджень у психології. 
 
Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 
 Дисципліна " Оціночні дослідження проектів та програм" входить до 
вибіркових дисциплін професійної підготовки.  
Програма навчальної дисципліни складається з двох  змістових модулів: 
1. Методологічні та методичні проблеми оціночних досліджень 
2. Етичні, правові та професійні стандарти оціночних досліджень 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни «Оціночні  дослідження проектів та програм"  
полягає у створенні умов для засвоєння студентами  соціально-психологічних 
засад професійної діяльності, вироблені вмінь та навичок соціально-
психологічного аналізу  проблем, що існують у професійній сфері, сприянні 
формуванню соціально-психологічній культури та етичної поведінки 
професійних психологів. 
 
Завдання  
-  забезпечити формуванню  вмінь проводити оцінку проектів та програм,   
оцінювати цільові установки соціальних проектів та програм,  проводити 
оцінку ефективності   проектів та   програм;  обирати вимірювальні стратегії 
оцінкового дослідження; давати надійні та валідніь оцінки  соціальних проектів 
та програм; 
- сприяти користуванню  етичними, правовими та професійними стандартами 
аналізу та інтерпретації даних оцінкових досліджень 
 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей: 

 ІК Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології, в 
тому числі професійної та/або дослідницько- інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 
психологічних знань та/або професійної практики 

ЗК1 Здатність виділяти, ставити та вирішувати науково- дослідницькі 
проблеми. 

СК2 - Здатність критично оцінювати результати науково- дослідної



 роботи, визначати перспективи подальших наукових розвідок із 
дотриманням належної академічної та професійної доброчесності. 

СК3 Здатність ініціювати та брати на себе відповідальність в 
інноваційних комплексних проектах місцевого (регіонального) та\або 
державного значення. 
 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни здобувач третього освітнього рівня демонструвати наступні 
результати навчання: 
ПРН 3 Знати та переосмислювати існуючі та \ або створювати (за потреби) нові 
теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації 
одержаних результатів наукового дослідження. 
ПРН 10 Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі 
проекти у різних сферах суспільного життя. 
ПРН 13 Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично 
осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та 
тенденції функціонування й розвитку особистості, груп і організацій 
на різних рівнях психологічного дослідження. 
ПРН 14 Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 
важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій наукової 
діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) 
технологій. 
ПРН 15 Уміти критично і системно оцінювати результати науково-дослідної 
роботи, визначати перспективи подальших наукових розвідок. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 
кредити ЄКТС. 
 
2. Зміст навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Методологічні та методичні проблеми оціночних 
досліджень 
Тема 1. Методологічні проблеми оціночних  досліджень 
             Реальний соціальний світ та розвиток методів його дослідження. 
Оціночні дослідження в   системі психологічних методів. Суб'єкти оціночних 
досліджень. Основні підходи до оціночних досліджень. Мета оціночних 
досліджень. Моделі оціночних досліджень. Процес та результати оціночних 
досліджень. Принципи оціночних досліджень. Експертиза, діагностика, 
моніторинг та оціночні дослідження. 
Тема 2. Методичні проблеми  дослідження проектів та програм 
             Ідентифікація та    дослідження    потреб. Вибір та ідентифікація мети 
проекту.     Методи й процедури досягнення мети проекту або програми та їхня 
оцінка. Моделі оціночних досліджень. Процес та результати оціночних 
досліджень. 



        Вимірювальні стратегії в оціночних дослідженнях.   Надійність та 
валідність кількісних показників проектів та  програм. Методи оцінки  
ефективності проектів та програм. Вартісне - затратний підхід до оцінки 
проектів та програм. 
       Індуктивний аналіз даних.  Ідеографічні інтерпретації. Якісні методи 
оцінки соціальних програм. Метод дослідження випадків.     
 
Змістовий модуль 2. Етичні, правові та професійні стандарти оціночних 
досліджень 
Тема 1. Професійні стандарти проведення оціночних досліджень.  
       Стандарти збору та зберігання даних. Стандарти аналізу та інтерпретації 
даних оціночних досліджень. Навички, які необхідні для проведення оціночних 
досліджень. 
Тема 2. Етичні та правові стандарти оціночних досліджень 
          Типи моральних принципів. Етичні проблеми використання офіційних та 
особистих документів. Етичні дилеми оціночних досліджень проектів та 
програм. Етичні основи захисту суб'єктів проектів та програм. Правові основи 
оціночних досліджень.  
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Електронні інформаційні ресурси: 

 
https://studme.org/298212/sotsiologiya/otsenochnye_issledovaniya 
https://arctic-council.org/index.php/ru/our-work/news-and-events-ru/308-assessments 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 
 
5. Методи діагностики успішності навчання    
- контроль за самостійною роботою (перевірка конспектів, виконання завдань 
до практичних занять, захист рефератів за обраною темою, презентація 
наукових досліджень тощо) 
 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання 
 

Диференційовані оцінки: 

Оцінка ’’відмінно” / А — виставляється, якщо здобувач третього рівня вищої 

освіти має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння 

критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів 

навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний 

з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо. 

Оцінка ’’добре” В, С — виставляється, якщо здобувач третього рівня вищої 

освіти виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди 

повні визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні 

https://studme.org/298212/sotsiologiya/otsenochnye_issledovaniya
https://arctic-council.org/index.php/ru/our-work/news-and-events-ru/308-assessments


знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних 

теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає 

незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.  

Оцінка ’’задовільно” D, Е — здобувач третього рівня вищої освіти взагалі 

засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими 

неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити 

своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє 

аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками. 

Оцінка ’’незадовільно” FХ, F — здобувач третього рівня вищої освіти виявив 

слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати 

визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної 

оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, 

фрагментарний, з грубими помилками. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


