


 
 
 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Загальна кількість: 
кредитів  – 3 
 
годин – 90 
 
 
змістових модулів –2 

 
 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 
 

Спеціальність 053 
Психологія 
(код і назва) 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
Третій( доктор 

філософії) 
 

Вибіркова 
 (ВНЗ/студента) 

 
Рік підготовки: 

2-й 2-й 
Семестр 

1-й 1-й 
Лекції 

16  
Практичні, семінарські 

14  
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

60  
у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 
контролю:  

залік 
 

 
 

* – за наявності 
  



2.  Мета курсу – підготувати аспірантів до епістемологічного дискурсу, 

який відповідає принципам застосування системного підходу у моделюванні 

психологічних феноменів.  

  Мета курсу – підготувати аспірантів до епістемологічного дискурсу, який 
відповідає принципам застосування системного підходу у моделюванні 
психологічних феноменів.  
  Завдання курсу:  

- сприяння формуванню здатності 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    

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 
наступних компетентностей: 

ЗК 4 – Знання предметної області та розуміння професійної діяльності за 
спеціальністю. 

СК 5 - Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний 
аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики у галузі 
психології. 

 
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни здобувач третього освітнього рівня демонструвати наступні 
результати навчання: 

ПРН 6. Планувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 
наукове психологічне дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і 
практичну цінність і сприяє розв’язанню значущих наукових та соціальних 
проблем 

ПРН 7. Використовувати сучасні методи пізнання, аналізувати сучасну 
наукову картину світу, відрізнити наукове знання від поза наукового, визначати 
фактори, що впливають на розвиток науки. 

ПРН 12. Здійснювати критичне осмислення видів та форм науково-
дослідної роботи, критичне осмислення вимог та структури публікації наукових 
результатів, володіти навичками аналізу результатів досліджень та самостійної 
інтерпретації результатів емпіричних  даних психологічного дослідження. 
 

3. Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1 «Класифікація методів психологічних наукових 

досліджень» 
Тема 1. Наука як система знань і сфера людської діяльності. Поняття 

про науку. Описова, прогностична, проектно-конструкторська, технологічна та 



інші функції науки. Наука як соціальний інститут. Історичні передумови 
виникнення науки. Етапи розвитку науки. Наукові революції. Класифікація наук. 
Організація наукової діяльності в Україні.Загальне уявлення про методологію 
науки.  

Наукове дослідження. Види досліджень. Етапи наукового дослідження. 
Форми теоретичного знання: закони, класифікації і типології, моделі, схеми, 
гіпотези 

Тема 2. Методологічні основи наукових досліджень. Поняття методу. 
Парадигми науки. Структура теорії. Поняття наукової проблеми. Рівні 
експериментальних гіпотез. Наукове дослідження як форма здійснення і 
розвитку науки. Класифікація наукових досліджень. Загальнонаукові принципи: 
єдності теорії і практики, детермінізму, доповнювальності, самоорганізації, 
системності, інваріантності. Вимоги до методів наукових досліджень. 
Классифікація методів. Проблема понятійно-категоріального апарату наукових 
досліджень. 

 
 

Змістовий модуль 2 «Характеристика сучасних методів психологічних 
наукових досліджень» 

Тема 3. Класифікації методів досліджень. Основні загальнонаукові  
дослідницькі методи. Методи психології. Типологія методів. Методика. 
Теоретичне дослідження в психології. Теоретичні методи дослідження в 
психології, зокрема аналіз, реконструкція, моделювання, прогнозування. 
Операціоналізація понять у теоретичних дослідженнях. Теоретичне значення 
дослідження. Оформлення теоретичної частини роботи. Порядок опрацювання 
літературних джерел.ліджень. Класифікація методів психологічного 
дослідження. 

Тема 4.Характеристика сучасних методів дослідження. Теоретичні 
методи дослідження. Теоретичні методи дослідження в психології, зокрема 
аналіз, реконструкція, моделювання, прогнозування. Операціоналізація понять у 
теоретичних дослідженнях. Теоретичне значення дослідження. Оформлення 
теоретичної частини роботи. Порядок опрацювання літературних джерел. 
Емпіричні методи дослідження. Емпірична частина дослідження. Види 
експерименту. Методи здобуття емпіричного матеріалу. Визначення змінних. 
Поняття про вибірку досліджуваних. Вимоги до вибірки. Пілотажне 
дослідження. Інструктування. Процедура експерименту. Обробка емпіричних 
даних. Обробка та аналіз даних дослідження 

 

 
 
 
 
 



 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усьо 
го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовний модуль 1. Класифікація методів психологічних наукових 
досліджень 

Тема 1. Наука як 
система знань і сфера 
людської діяльності 

22 4 2   16       

Тема 2. Методологічні 
основи наукових 
досліджень. 

24 4 4   16       

Всього за ЗМ№1 46 8 6   32       

Змістовий модуль 2 «Характеристика сучасних методів 
психологічних наукових досліджень» 

Тема 3. Класифікації 
методів досліджень. 

22 4 4   14       

Тема 4. 
Характеристика 
сучасних методів 
дослідження. 

22 4 4   14       

Всього за ЗМ№2  44 8 8   28       
Всього 90 16 14   60       

 

* – за наявності 
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основні поняття методології психологічної науки 2 
2 Методологія як наука про метод 2 
3 Особливості проведення наукового дослідження 2 
4 Порядок проведення наукового дослідження 2 
5 Класифікації методів досліджень. 2 
6 Характеристика сучасних методів дослідження. 2 
7 Прийоми викладення наукових матеріалів  2 

                                                                                                              
6. Теми практичних  занять 



№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                          
7. Теми лабораторних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

Кількість 
годин з/в 

1 Міні - творча робота. Написання даної 
роботи передбачає, що студенти  
досліджують не лише теоретичні аспекти, а й 
проводять власне пілотажне емпіричне 
дослідження за методиками (тест, анкета, 
інтерв’ю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок 
рукопису (може бути друкований текст), 
план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд 
теми – 2 сторінки, результати дослідження за 
методикою –2-3 сторінки, список літератури 
(не менше 3 джерел). 

16  

2 Реферат. Дана форма самостійної роботи 
надає можливість студентам не лише 
переказувати думки авторів, а й 
висловлювати власні, тобто передбачає 
критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 
10 сторінок, план, список літератури (не 
менше 3 джерел ). 

16  

3 Аналіз монографій. Ця форма 
самостійної роботи передбачає вміння 
критично проаналізувати оригінальний текст 
і зробити власні висновки щодо його 
актуальності. Обсяг – 3 сторінки. 

14  

4 Оформлення термінологічного словнику по 
темам дисципліни 

14  

Разом  60  
 
 



 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
 

10. Методи навчання 
При викладанні дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: лекція, індивідуальна робота, робота з малими групами, робота в 
парах, евристична бесіда, розповідь, пояснення, методи демонстрації та 
ілюстрації, тренувальні вправи, застосування інформаційних технологій. 

 
 

11. Методи контролю 
Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, підсумковий контроль. 
Критерії  оцінювання 
1. Творча робоча                                  15 
2. Реферат  за обраною темою                          15 
3. Аналіз монографій.                    15 
4. Словник по темам дисципліни                           15 
5. Підсумковий контроль                               40 

 
 

12. Питання для підсумкового контролю 
 
1. Поняття, функції і значення науки. 
2. Процес зародження науки. 
3. Структура науки як системи знань. 
4. Класифікація наук. 
5. Науково-дослідна робота та науковий потенціал України. 
6. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення. 
7. Вибір теми та реалізація дослідження. 
8. Ефективність наукових досліджень. 
9. Поняття наукового дослідження.  
10. Види наукових досліджень.  
11. Етапи наукових досліджень.  
12. Фундаментальні наукові дослідження.  
13. Прикладні наукові дослідження.  
14. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових 
досліджень. 
15. Об’єкт і предмет наукового дослідження, їх класифікація. 
16. Методи дослідження та їх класифікація. 
17. Загальні методи наукових досліджень. 
18. Спеціальні методи наукових досліджень в економіці. 
19. Методи дослідження в туризмі. 



20. Методи емпіричного дослідження: спостереження, експеримент, 
порівняння, опис, вимірювання. 
21. Методи теоретичного дослідження: формалізація, аксіоматичний метод, 
гіпотетико-дедуктивний, логічний, історичний, аналіз, синтез, абстрагування, 
ідеалізація, аналогія, моделювання, системний підхід, тощо. 
22. Метод опитування. Метод інтерв’ю. Метод фокус-групи.  
23. Метод анкетування. Види анкетування. Загальні вимоги до складання анкет. 
Структура анкети. Принципові вимоги до складання запитань в анкеті.  
24. Поняття про наукову інформацію та   її роль у проведенні наукових 
досліджень. Функції інформації. 
25. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі.  
Класифікація інформації. 
26. Стадії обробки інформації та їх характеристика. 
27. Призначення та види бібліотек. Бібліотечні фонди, каталоги та картотеки. 
28. Електронний пошук наукової інформації. 
29. Отримання і аналіз первинної інформації. 
30. Вторинна інформація. Процес збору та аналізу наукової інформації.  
31. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації та автоматизовані системи 
обробки інформації на ЕОМ. 
32. Каталоги, їх види та характеристика. Техніка роботи з науковою 
літературою. 
33. Оформлення бібліографічного опису літератури та списку використаних 
джерел в процесі наукового дослідження. 
34. Бібліографічний список використаних джерел. 
35. Види бібліографічних списків. 
36. Елементи бібліографічного опису. 
37. Основні структурні елементи наукового дослідження. 
38. Елементи вступу. 
39. Основна частина. 
40. Висновки та пропозиції. 
41. Список використаних джерел. 
42. Додатки. 
43. Анотація. 
44. Критерії вибору теми дослідження. Формулювання теми дослідження.  
45. Структура наукового дослідження.  
46. Особливості наукового тексту. Мова і стиль наукового викладу.  
47. Оформлення результатів наукового дослідження. Нумерація сторінок 
роботи.  
48. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми). Нумерація цифрового та 
ілюстративного матеріалу.  
49. Вимоги до оформлення таблиць, формул.  
50. Загальні правила цитування та посилання на використанні джерела.  
51. Список використаних джерел. 
52. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 
53.  Наукова монографія, наукова стаття, тези. 



54. Реферат, доповідь, виступ. 
55. Методика підготовки та оформлення публікацій. 
56. Форми звітності при науковому дослідженні. 
57. Тези наукової доповіді.  
58. Наукова стаття та її структурні елементи.  
59. Наукова монографія.  
60. Підготовка виступу. Основні вимоги до виступу і презентації результатів 
дослідження.  

 
13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Підсумковий  

контроль 
 Сума 
балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   
 

Т1 Т2 Т3 Т4   
15 15 15 15 40 100 

 
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
85-89 В добре  75-84 С 
70-74 D задовільно  60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
 
 



13. Методичне забезпечення 
 

Кононенко О.І. Сучасні методи психологічних наукових досліджень: метод. рек. 
до самост. роботи здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти  
/О.І.Кононенко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, фак-т психології і соціальної 
роботи. – Одеса : ОНУ, 2020. – 20 с. 
 

14. Рекомендована література 
 

Основна 
1. Клименко М.О. Методологія та організація наукових досліджень (в 

екології): підручник / М.О. Клименко [та ін.]. – Херсон: ПП «Олді-плюс», 2012. 
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