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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 Методологія та методи психологічних досліджень є базовою 
дисципліною, знання якої необхідне всім студентам, які навчаються 
на спеціальності “Практична психологія” та “Медична психологія”. 
Саме ця дисципліна посідає важливе місце в системі психологічних 
наук. Теоретичне значення цієї галузі пов’язане з такими питаннями 
методологічного характеру, як термінологія, критерії відбору мето
дик, методів і способів обробки інформації, інтерпретація результатів 
дослідження, планування досліджень тощо.

 Мета  викладання курсу — сформувати у майбутніх психологів 
знання про основи методології та методологічні принципи психоло
гічної науки, конкретні методи психологічного дослідження, різні 
підходи до психологічних досліджень і можливі варіанти інтерпре
тації їх результатів.

Знання теоретичних концепцій потребує наукової систематизації 
та взаємоузгодження на основі створення інтегруючих методологіч
них конструкцій, підходів; вміння адекватно вибирати та  викорис
товувати методи, технології, аналізувати та інтерпретувати нові ек
спериментальні факти та емпіричні дані сприятиме краще зрозуміти 
складну психологічну реальність. 

Вивчення дисципліни “Методологія і методи психологічних до
сліджень” пов’язане з вивченням таких курсів і дисциплін, як: “Ди
ференційна психологія”, “Загальна психологія”, “Психологія особис
тості”, “Соціальна психологія” та ін.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“МЕТОДОЛОГІЯ  І  МЕТОДИ  
ПСИХОЛОГІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ”

№ 
пор.    

Назва змістового модуля і теми

1
2

3

Змістовий модуль і. Загальне поняття методу та наукових 
принципів психологічного дослідження
Поняття методу в науці. Парадигма наукових методів
Методологічні та теоретичні проблеми психологічного 
дослідження
Методологічні принципи психологічного дослідження

4
5

Змістовий модуль іі. Варіативність методів та методик. 
етапність психологічного дослідження
Методи психологічного дослідження
Етапи психологічного дослідження

6
7

Змістовий модуль ііі. Конкретні методики 
експериментальної роботи та обробки даних
Специфіка психологічного експерименту
Обробка даних та оформлення результатів дослідження

Разом годин: 54

ЗМІСТ  
дисципліни  

“МЕТОДОЛОГІЯ  І  МЕТОДИ  
ПСИХОЛОГІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ”

Змістовий модуль і. Загальне поняття методу та наукових 
принципів психологічного дослідження

Тема 1. Поняття методу в науці. Парадигма наукових  
методів

 Поняття методу в науці. Види загальнонаукових методів; теоре
тичні та конкретнонаукові методи, їх характеристика. Поняття ме
тодології та методу, різниця між ними. Рівні методологічного аналізу 
та їх особливості в психологічних дослідженнях. Взаємодія між за
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гальнонауковими підходами та конкретними методами проведення 
наукових досліджень.

Література [9; 11; 14; 41; 46; 50]

Тема 2. Методологічні та теоретичні проблеми  
психологічного дослідження

 Загальна характеристика психологічного дослідження. Рівні пси
хологічного дослідження. Види дослідження (фундаментальні, при
кладні, розробки). Основні методологічні та теоретичні проблеми 
психології: системний підхід (проблема закону у психології, системна 
детермінація поведінки та психіки); категорія відображення; теорія, ек
сперимент і практика; спілкування (функції та структура спілкування, 
особливості психічних процесів при спілкуванні); категорія діяльності 
(будова індивідуальної діяльності, проблема спільної діяльності); осо
бистість (суспільні відносини як загальна основа властивостей особис
тості; спрямованість особистості); соціальне і біологічне в детермінації 
психіки людини (психологічні аспекти проблеми антропогенезу).

Література [1; 6; 9; 10; 13; 16; 20]

Тема 3. Методологічні принципи психологічного  
дослідження

Принципи філософськопсихологічного рівня: можливості пізнання 
внутрішнього світу особистості; єдності суб’єкта і об’єкта психологічного 
пізнання; відображення; визначальна роль практики у психологічному 
пізнанні. Принципи теоретикопсихологічного рівня (за О. М. Ткачен
ко): детермінізму; відображення; єдності психіки та діяльності; розвитку 
психіки; системноструктурний. Принципи експериментальнопсихоло
гічного рівня: адекватності; паралельності; екстремальності; реєстрації 
градієнта; референтності; послідовного пояснення; розвитку, особистіс
ного підходу; творчої самодіяльності та ін.

Література [3; 8; 10; 18–20; 23; 24]

Змістовий модуль іі. Варіативність методів та методик.  
етапність психологічного дослідження

Тема 4. Методи психологічного дослідження
Поняття про метод науки. Методологія як вчення про метод. Спів

відношення теоретичного та емпіричного рівнів дослідження. Спів
відношення об’єкта, предмета та методу дослідження.
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Класифікація методів психологічного дослідження. Загальна 
характеристика методів психологічного дослідження. Методи тео
ретичного дослідження: системний аналіз; історичний та аксіома
тичний методи, формалізація; ідеалізація та ін. Об’єктивні методи 
психології: загальнонаукові (спостереження, експеримент), конкрет
нонаукові (тестування, опитування, аналіз продуктів діяльності), ме
танаукові (математичне моделювання, статистичний аналіз). Методи 
описової психології: інтроспекція, самозвіт, включене спостереження, 
емпатійне слухання, ідентифікація, бесіда як діалог, біографічний ме
тод, інтерпретація внутрішнього світу іншого, інтуїція, герменевтика. 
Методи практичної психології (психологічної практики): психоло
гічне консультування, психологічна корекція, психотерапія, психо
тренінг.

Взаємодоповнюваність, надійність та валідність методів і методик 
дослідження. Особливості застосування методів суміжних дисциплін 
у психології.

Література [2; 5; 7; 8; 11; 14; 19; 21]

Тема 5. Етапи психологічного дослідження
Загальна структура психологічного дослідження. Вибір та обґрун

тування теми дослідження. Актуальність дослідження. Мета дослід
ження. Гіпотеза і постановка завдань дослідження. Вибір методів і 
методик дослідження. Планування дослідження. Вибірка для дослід
ження. Збирання та нагромадження матеріалу. Аналіз літературних 
джерел. Організація і проведення експерименту. Аналіз та інтерпрета
ція зібраних даних. Факт і артефакт у психологічному дослідженні.

Література [5; 11; 15; 19]

Змістовий модуль ііі.  Конкретні методики експериментальної 
роботи та обробки даних

Тема 6. Специфіка психологічного експерименту
Експеримент і емпіричне дослідження. Психодіагностичне об

стеження. Процедура експерименту і обстеження. Завдання, функції 
експерименту, обстеження. Вимоги до експериментатора і діагноста. 
Принципи побудови констатуючого і формуючого експериментів. 
Принципи побудови експериментальногенетичного дослідження. 
Розвивальні можливості експериментального впливу.

Література [2; 7; 8; 11; 14; 16; 18]
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Тема 7. Обробка даних та оформлення результатів  
дослідження

Первинна обробка даних. Складання таблиць. Перевірка даних. 
Математикостатистична обробка. Аналіз первинних статистик. 
Оцінка достовірності відмінностей. Нормування даних. Комп’ютерна 
обробка даних.

Послідовність викладу матеріалів дослідження. Подання тексто
вого матеріалу. Оформлення ілюстративного матеріалу. Оформлення 
табличного матеріалу. Подання формул і символів. Оформлення 
списку використаних джерел. Використання і оформлення цитат. 
Упорядкування додатків, приміток, допоміжних покажчиків.

Література [2; 4; 5; 7; 12; 15; 19]

ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОбІТ

 1. Специфічні особливості психологічного дослідження.
 2. Рівні та види психологічного дослідження.
 3. Основні методологічні проблеми психології.
 4. Принципи психологічного дослідження.
 5. Загальна характеристика методів психологічного дослідження.    
 6. Співвідношення теоретичного та емпіричного рівнів дослід

ження.
 7. Співвідношення об’єкта, предмета та методу дослідження.
 8. Методи теоретичного дослідження.
 9. Методи емпіричного дослідження.
 10. Загальна структура психологічного дослідження. Характеристика 

етапів дослідження.
 11. Актуальність, мета, гіпотеза та завдання дослідження.
 12. Вибір методів і методик дослідження.
 13. Планування дослідження.
 14. Вимоги до вибірки для дослідження.
 15. Факт і артефакт у психологічному дослідженні.
 16. Експеримент і емпіричне дослідження: загальна характеристика.
 17. Експеримент і психодіагностичне обстеження: процедура, завдан

ня та функції.
 18. Принципи побудови констатуючого і формуючого експери

ментів.
 19. Первинна обробка даних. Складання таблиць. Перевірка даних.
 20. Математикостатистична обробка. Аналіз первинних статистик. 

Оцінка достовірності відмінності.
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Загальна характеристика психологічного дослідження. Поняття 
про метод науки.

 2. Співвідношення теоретичного та емпіричного рівнів дослід
ження.

 3. Співвідношення об’єкта, предмета та методу дослідження.
 4. Класифікація та загальна характеристика методів психологічного 

дослідження.  
 5. Об’єктивні методи психології: загальна характеристика.
 6. Спостереження: сутність, особливості.
 7. Експеримент: види, сутність, особливості.
 8. Тестування: сутність, особливості.
 9. Анкетування та інтерв’ю: сутність, особливості.
 10. Особливості застосування біографічного методу у психоло

гічному дослідженні.
 11. Метод контентаналізу у психологічному дослідженні.
 12. Аналіз документів: сутність, особливості.
 13. Особливості застосування проективних методів у психологічному 

дослідженні.
 14. Методи описової психології: загальна характеристика.
 15. Методи емпіричного дослідження.
 16. Методи теоретичного дослідження.
 17. Методи практичної психології: загальна характеристика.
 18. Взаємодоповнюваність, надійність та валідність методів і методик 

дослідження.
 19. Особливості застосування методів суміжних дисциплін у пси

хології.
 20. Методологія як вчення про метод. Методологічні проблеми пси

хології.
 21. Проблема системного підходу у психології.
 22. Проблема співвідношення соціального і біологічного в де

термінації психіки людини.
 23. Проблема спілкування і діяльності у психології.
 24. Проблема особистості у психології.
 25. Теорія, експеримент і практика у психології.
 26. Принципи психологічного дослідження.
 27. Загальна структура психологічного дослідження.
 28. Характеристика етапів психологічного дослідження.
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 29. Вибір та обґрунтування теми і актуальності дослідження.
 30. Мета дослідження. Гіпотеза і постановка завдань.
 31. Вибір методів і методик дослідження.
 32. Планування дослідження.
 33. Вибірка для дослідження: характеристика та вимоги.
 34. Збирання та нагромадження матеріалу, аналіз літературних дже

рел.
 35. Організація і проведення експерименту.
 36. Аналіз та інтерпретація зібраних даних.
 37. Надійність отриманих даних.
 38. Факт і артефакт у психологічному дослідженні.
 39. Експеримент і емпіричне дослідження: сутність, особливості.
 40. Психодіагностичне обстеження: сутність, особливості.
 41. Процедура проведення експерименту і обстеження.
 42. Завдання та функції експерименту, обстеження.
 43. Вимоги до експериментатора і діагноста.
 44. Принципи побудови констатуючого і формуючого експери

ментів.
 45. Принципи побудови експериментальногенетичного дослід

ження.
 46. Розвивальні можливості експериментального впливу.
 47. Сутність первинної обробки отриманих даних.
 48. Складання таблиць. Перевірка даних.
 49. Математикостатистична обробка даних.
 50. Аналіз первинних статистик.
 51. Оцінка достовірності відмінностей даних. Нормування даних.
 52. Комп’ютерна обробка даних.
 53. Послідовність викладу матеріалу дослідження.
 54. Особливості подання текстового матеріалу.
 55. Оформлення ілюстративного матеріалу.
 56. Оформлення табличного матеріалу. 
 57. Подання формул і символів. 
 58. Оформлення списку використаних джерел.
 59. Використання і оформлення цитат.
 60. Упорядкування додатків, приміток, допоміжних покажчиків.
 61. Особливості понять, що використовуються в психологічній на

уці.
 62. Практична та академічна психологія.
 63. Основні види наукової та науковопрактичної діяльності.
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 64. Методологічний базис теорії діяльності.
 66. Основний категоріальний апарат вчинкового підходу в психології.
 67. Поняття вчинку в психології.
 68. Експериментальногенетичний метод у психології.
 69. Поняття “модель” у психології.
 70. Категорія дії в психології.
 71. Системний підхід і його принципи.
 72. Проблема детермінації психічного розвитку.
 73. Природнича та гуманітарна парадигма в науці.
 74. Специфіка та умови вимірювань у психології.
 75. Проблема індивідуальної та спільної діяльності в психології.
 76. Проблеми мотивації діяльності.
 77. Контрольна група та її значення в експерименті.
 78. Категорії суб’єкта та об’єкта в психології.
 79. Методологічні засади гуманістичної психології.
 80. Методологічні засади аналітичної психології.
 81. Поведінковий підхід в психології.
 82. Основні категорії психологічної науки.
 83. Закони психології та їх методологічна функція.
 84. Поняття про суб’єктсуб’єктні відносини в психології.
 85. Поняття про суб’єктоб’єктні відносини в психології.
 86. Нормативна і дескриптивна функції методології.
 87. Поняття рефлексії в науковому пізнанні.
 88. Категорії значення та смислу в психології.
 89. Поняття “норма” в психології.
 90. Основні види активності суб’єкта.
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