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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

Методологія та організація наукових досліджень 

Обсяг 4 кредитів  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 1 рік навчання 

Дні, час, місце Четверг 9.30-12.50 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Родіна Наталія 

Контактний телефон  

Е-mail natalia_rodina@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра диференціальної і спеціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 14.00-16.00 

 Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових 

досліджень» вивчає проблеми методології та формує систему 

теоретичних та практичних знань з організації наукових 

досліджень та придбання навиків проведення самостійних 

наукових досліджень. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета  курсу. Мета: підготовка магістрів до майбутньої наукової та 

практичної діяльності та взаємодії з досліджуваним 

контингентом. 

Завдання дисципліни: 

 

- сприяння формуванню компетенцій створювати стратегію 

психологічної 

наукової діяльності. 

- здатність розробляти системний підхід до наукового 

психологічного 

дослідження. 

- усвідомлення закономірностей наукової та практичної 

діяльності у 

професійному становленні. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

елементів наступних 

Компетентності ІК. Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі 

навчання та професійної діяльності у галузі психології, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і 

вимог. 
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ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / 

або практики. 

СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової 

новизни та / або практичної значущості. 

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та/або доказові методики і техніки 

практичної діяльності. 

Очікувані результати 

 

ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне 

дослідження із застосуванням валідних та надійних методів. 

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та 

приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення 

кваліфікації. 

ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до 

сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її 

за критеріями адекватності. 

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні 

висновки. 

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__26___ год.) та практичних 

(_14____год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_80_ 

год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

діалоги, дискусії, практичні завдання і підготовка і здійснення 

виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та 

виконання індивідуальних завдань: підготовку презентацій, анотації 

статей та практичні завдання. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ Тема 1. Поняття наукового дослідження. Вимоги до 

наукового дослідження. Види наукових досліджень. 

Тема 2. Поняття методологія, метод, прийом у науковому 

дослідженні. Типологія методів дослідження. 

Тема 3. Теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження. 

Тема 4. Основні поняття і визначення математичних методів та 

методів статистичної обробки наукових даних. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

Тема 5. Структура дослідження. Розробка концептуальних положень 

і апарату дослідження.. 

Тема 6. Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних 

ідей, концептуальних положень, що покладені в основу дослідження. 

Тема 7. Обробка та візуалізація результатів дослідження. 



 
 

3 
 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Велитченко Л.К., Подшивалкіна В.І. Методологічні та 

теоретичні проблеми психології. Програмний конспективний 

довідник. – Одесса, 2009. – 278 с. 

2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і 

таблицях: Навчальний посібник. К.: «ВД «Професіонал», 2007. 208 с. 

3. Мельничук О.Б. Психологічна діагностика: Навч. посібник. 3-

тє вид. - К.: Каравела, 2013. - 316 с. 

4. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-

довідник: навчальний посібник. К.: Каравела, 2012. 328 с.  

5. Родіна Н.В. Методологія та організація наукових досліджень : 

метод. вказівки для студентів із спеціальності 053 «Психологія», 

галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» / Н. В. Родіна. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 44 с. 

6. Родіна Н.В. Системні дослідження психіки особистості: досвід 

наукової школи "системне моделювання психологічних феноменів". 

Психологія та соціальна робота - Вип. 2 (52), 2020  – С. 125-144. 

7. Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне 

моделювання : дис.докт. псих. наук :19.00.01 / Родіна Наталія 

Володимирівна. – Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 504 с. - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4098 

8. Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості. К.: 

Каравела, 2013.  

9. Hjelle, D.Ziegler. Personality Theories: Basic Assumptions, 

Research, and Applications 3th ed.: McGrow-Hill, 1992; К.: PSYLIB, 

2006 http://psylib.org.ua/books/hjelz01/index.htm 
 

Електронні інформаційні ресурси 

Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова 

http://lib.onu.edu.ua/periodicheskie-izdaniya-onu-arhiv/ 

Психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння розвитку 

психічної культури. Режим доступу: http://psylib.kiev.ua/  

Бібліотека Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка представляє наукову фахову онлайнову бібліотеку, 

зокрема понад 20 повнотекстових електронних версій видань з 

психології. Режим доступу http://www.socd.univ.kiev.ua/  

Українська електрона бібліотека підручників. Режим доступу 

http://pidruchniki.com.ua/  

ОННБ імені М.Горького http://www.odnb.odessa.uа-  

Електронна бібліотека. Режим доступу http://www.info-library.com.ua/  

Родіна Наталія Володимирівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aqcXMWcAAAAJ&hl=ru 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний, періодичний та 

підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

відпрацювання практичних навичок; 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4098
http://psylib.org.ua/books/hjelz01/index.htm
http://lib.onu.edu.ua/periodicheskie-izdaniya-onu-arhiv/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.socd.univ.kiev.ua/
http://pidruchniki.com.ua/
http://www.odnb.odessa.uа-/
http://www.info-library.com.ua/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=aqcXMWcAAAAJ&hl=ru


 
 

4 
 

оцінювання виконання самостійної роботи;  

Періодичний контроль здійснюється за змістовними модулями. Контрольна робота за 

змістовим модулем здійснюється у формі письмових тестових завдань після завершення 

вивчення навчального матеріалу кожного змістового модуля. Тестові письмові завдання для 

модульних контрольних робіт відповідають змісту навчального матеріалу модуля. За кожну 

правильну відповідь на одне тестове завдання студент отримує 1 бал. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та оцінки 

результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю 

(іспит).  

Схема розподілу балів:  

Кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач при 

роботі на практичних  заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до поточного 

оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання. 

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  2 бали 20 

Практичний контроль Робота на 

практичних заняттях 

3 бали  30 

Індивідуальне самостійне завдання Реферат, 

Презентація, 

Практичне завдання  

10 балів 10 

Підсумковий контроль (Іспит)   40 

Підсумковий бал   100 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Анотування статей анотація 

Виконання практичного 

завдання 

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація  3 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Анотування 

статей 

3 вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені автором; продемонструвати дотримання 

лексичних, фразеологічних, граматичних і 

стилістичних норм української літературної мови. 

Практичне  

завдання 

4 Самостійність та змістовність виконання практичного 

завдання. Його відповідність поставленим цілям.  
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Критерії оцінювання під час іспиту 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 

вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 

балів). Перескладання іспиту можливе із дозволу деканату за 

наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 

здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 

причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 

стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 

відбуватись дистанційно в он-лайн формі за графіком  

погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 

заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: опитуваннях,  

дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 

завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf

