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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Організація і планування психологічного дослідження” спрямована на 
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 

 
Структура курсу 

 

Години 
(лек.) 

Тема Результати навчання Завдання 

5 1. Поняття методу в науці Знати н ау ко в у   термінологію, розрізняти 
відмінності поняття «методологія» та «метод»,  
знати рівні методологічного аналізу та їх 
особливостей  в психологічних дослідженнях. 
аналізувати взаємозв’язки між галузями науки   

Тести  

5 2. Методологічні та 
теоретичні проблеми 
психологічного 
дослідження 

Вміти аналізувати сутнісний зміст психологічного 
дослідження, виявляти рівні психологічного 
дослідження та основні методологічні та теоретичні 
проблеми психології 

Тести,  

5 3. Методологічні принципи 
психологічного 
дослідження 

Знати та вміти обгрунтувати принципи 
філософсько-психологічного рівня, принципи 
теоретико-психологічного рівня (за О. М. Ткаченко), 
принципи експериментально-психологічного рівня 
та ін.   

Тести  

5 4. Методи психологічного 
дослідження. 

Здійснювати аналіз методів науки, розуміти 
співвідношення  теоретичного та емпіричного рівнів 

Тести  
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дослідження, вміти класифікувати методи 
психологічного дослідження  

5 5. Етапи психологічного 
дослідження. 

Знати загальну структуру психологічного 
дослідження, вміти вибрати  та обґрунтувати тему 
дослідження, сформувати актуальність, мету 
дослідження, гіпотезу і постановку завдань, вміти 
вибирати  методи і методики, планувати 
дослідження    

Тести  

5 6. Специфіка 
психологічного 
експерименту 

Знати процедуру експерименту і обстеження, 
розуміти завдання, функції експерименту, 
обстеження, оволодіти методами моделювання та 
розвивальних можливостей експериментального 
впливу, вміти проводити обробку даних та 
оформлення результатів дослідження 

Тести, 
презентації 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами заліку 
 

 
Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 



   

4 
 

 

 


