
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Організація і планування психологічного дослідження» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Організація і планування психологічного дослідження – фундаментальна дисципліна, 

яка є базою для знання методів опрацювання результатів спостережень, планування 

експериментів, математичних методів моделювання та оптимізації процесів дослідження. 

Сучасний фахівець повинен мати не тільки глибоку професійну підготовку, а й певний обсяг 

знань у галузі наукових досліджень, що передбачає засвоєння методологічних засад наукової 

праці, уміння збирати і опрацьовувати інформацію, розробляти програми наукових 

досліджень, аналізувати одержані результати та оформляти їх у вигляді наукового звіту.  

Поряд із практичними уміннями здійснювати наукове дослідження, необхідною умовою 

ефективної та успішної наукової діяльності є готовність особистості до науково-дослідної 

роботи, її пошукова активність, продуктивна дослідницька поведінка, стійке прагнення до 

творчого наукового пошуку та комплекс індивідуально-психологічних і характерологічних 

особливостей, що забезпечить високу ефективність її професійного функціонування. 

Метою дисципліни є є формування у майбутніх викладачів знання про основи 

методології та методологічні принципи психологічної науки, математичні методи 

психологічного дослідження, різні підходи до психологічних досліджень і можливі варіанти 

інтерпретації їх результатів; сприяти оволодінню аспірантами знаннями та практичними 

уміннями у проведенні психологічних досліджень різного ступеня складності. 

Завдання вивчення дисципліни: 

– знати загальну методологію психологічного дослідження, грамоту психологічного 

експерименту; 

– сформувати необхідні навички для проведення психологічних досліджень; 

– ознайомити із можливостями використання математичних методів як в теорії 

психологічних досліджень, так і у психологічній практиці; 

– ознайомити з теорією і практикою психодіагностичних досліджень; 

– сформувати адекватні уявлення про роль і місце відповідних методик в системі 

психологічної роботи, оцінити їх можливості і обмеження; 

– формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, первинної обробки 

даних, підготовки статистичних висновків в контексті психологічного експерименту 

      Завдання проведення лекцій: 

знати: 

- методологічні основи психологічних досліджень; 

- класифікацію і характеристику  методів наукового пізнання; 

- основні етапи наукового дослідження в психології; 

- процедуру організації і проведення психологічного експерименту; 

- психологічні особливості психологічного експерименту. 

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного фахівця, 

який спроможний використовувати набутті знання у професійній та повсякденній діяльності.  

 Завдання проведення практичних занять: 

вміти: 

- розробляти та планувати експериментальне дослідження; 

- володіти методами проведення та обробки результатів психологічного експерименту; 

-інтерпретувати та оформляти результати 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: 

– здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі 

дослідницько-інноваційної діяльності у сфері психології, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійних інструментів.  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

– здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 



– здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у психологічній науці та дотичних до неї міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з психології та 

суміжних галузей. 

– здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень 

та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння 

англомовних наукових текстів за напрямом досліджень. 

– здатність до креативної діяльності в науково-інноваційній сфері. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

– мати передові концептуальні та методологічні знання з психології і на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 

досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання 

нових знань та/або здійснення інновацій. 

– вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, 

наукові та прикладні проблеми психології державною та іноземною мовами, 

кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних 

міжнародних наукових виданнях. 

– аналізувати, порівнювати і класифікувати різні психологічні напрями і психологічні 

школи. 

– планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження у сфері 

психології з використанням інноваційних інструментів та критично аналізувати 

результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього 

комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

– глибоко розуміти загальні принципи та методи  психологічних наук, а також методологію 

наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері психології та у 

викладацькій практиці. 


