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Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Освітній ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів – 4

магістр

Обов’язкова

Рік підготовки:

1-й 1-й

         Семестр

Загальна кількість
годин - 120

2-й 2-й

     Лекції

20 год. 4 год.

Практичні, семінарські

16 год. 4 год.

Лабораторні

- -

Самостійна робота

80 год. 110 год.

Консультації:

4 год. 2 год.

Вид контролю: залік
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1. Мета вивчення навчальної дисципліни

«Методика та організація наукового дослідження» спрямована на

оволодіння студентами спеціальними знаннями та методичними навичками

самостійної, творчої роботи з організації і проведення науково-дослідницької

діяльності.

Метою навчальної дисципліни є поглиблене вивчення особливостей

становлення і розвитку наукової психології, організації та методики

наукового дослідження. Її опанування привертає увагу до актуальних питань

наукового пізнання загалом та сучасної психології зокрема; сприяє

виробленню уміння визначати методичні засади та організовувати наукове

дослідження, оформлювати отримані результати; дозволяє реалізувати

знання, навички, творче мислення в навчальному процесі та науково-

дослідницькій діяльності.

Освітньо-професійною програмою визначені наступні компетентності:

інтегральна: здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі

навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає здійснення

інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

загальні:

- ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

- ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

- ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

- ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.

спеціальні:

- 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.
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- СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

2. Передумови для вивчення дисципліни

Курс «Методика та організація наукового дослідження» вимагає

актуалізації міждисциплінарних знань із дисциплін: «Математичні та

експериментальні методи в психології», «Використання прикладного

програмного забезпечення в психології», «Практикум з загальної психології»,

«Психодіагностика», «Сучасні засоби психодіагностики».

3. Результати навчання за дисципліною

Програмні результати за ОП

Освітньо-професійною програмою визначені наступні загальні

програмні результати навчання (ПРН), для формування яких використовується

навчальна дисципліна «Методика та організація наукового дослідження»:

-  ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій.

- ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із

застосуванням валідних та надійних методів.

- ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.

- ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у

писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.

- ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні

принципи та загальнолюдські цінності.

- ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.
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Результати навчання за дисципліною

- РН1. Здійснювати самостійний пошук та аналіз необхідної наукової

інформації за темою психологічного дослідження із використанням

сучасних джерел та баз даних.

- РН2. Обирати адекватні, надійні методи теоретичного та емпіричного

дослідження й застосовувати їх для вивчення психічних явищ.

- РН3. Планувати, організовувати та проводити наукове дослідження

психічних явищ відповідно до професійних вимог, що висуваються до

фахівця психологічної сфери.

- РН4. Аналізувати, систематизувати й узагальнювати результати вивчення

психічних явищ на різних рівнях наукового дослідження.

- РН5. Оформлювати згідно сучасним вимогам отримані результати

психологічного дослідження у вигляді наукових звітів (тез доповіді, статей,

кваліфікаційної роботи тощо), презентувати та обстоювати їх.

- РН6. Дотримуватися в межах науково-дослідницької професійної

діяльності етичного кодексу психолога; здійснювати деонтологічний аналіз

психологічних досліджень.

- РН7. Визначати методичну основу та створювати програму психологічного

дослідження з метою комплексної реалізації його завдань.

- РН8. Інформаційно забезпечувати процес науково-психологічного

дослідження.

4. Критерії оцінювання результатів навчання
Шкала ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

А

90 – 100

Надаються повні і змістовні відповіді на всі теоретичні
питання курсу. Студент демонструє знання матеріалу, його
розуміння, орієнтацію в широкому полі питань з методики
та організації наукового дослідження, знайомство з
сучасною науковою літературою. Відповіді на додаткові
запитання чіткі, правильні, показують знання та ерудицію
студента.

Практичні та самостійні завдання виконано в повному
обсязі, дано відповіді на всі питання. Матеріал, викладено
логічно, послідовно, без помилок, при цьому виявлено
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здатність студента диференціювати, інтегрувати знання.
Студент вільно формулює висновки та узагальнення,
самостійно застосовує знання в конкретних ситуаціях
організації наукових досліджень. Правильно, охайно
оформлено роботи.

В

82 - 89

Надається достатньо повна і змістовна відповідь на всі
запитання курсу. Студент показує знання і розуміння
матеріалу, знайомство з основною науковою  літературою
в проблеми методики та організації наукових досліджень.
Відповіді на додаткові питання загалом вірні. Наявні
несуттєві зауваження та незначні помилки у виконанні
запропонованих завдань.

С

74 - 81

Матеріал викладається логічно, послідовно. В роботі
зі складання реферативних повідомлень, оформлення
презентації або логіко-структурні схем є незначні
помилки, при цьому студент не знає деяких визначень з
предмету, але може диференціювати, інтегрувати знання.

Д

64 - 73

Відповіді на теоретичні питання курсу викладені
уривчасто, знання основних тем є поверховим. Відповіді
на додаткові питання не завжди правильні, формальні та
поверхові. Не дотримано вимог щодо змісту та
оформлення завдань з практичних занять. Завдання
виконано у повному обсязі, проте наявні суттєві помилки
та недоліки.

Е

60 - 63

Теоретичні питання розкрито не повністю. Студент
знає і розуміє тільки основний матеріал, який викладає
спрощено і неповно, припускається окремих суттєвих
помилок. При відповідях на запитання щодо опанування
програми студент почувається невпевнено, збивається,
припускається помилок, не має потрібних знань.

FХ

35-59

Студент надає відповіді із суттєвими помилками,
демонструє поверхове знання і розуміння основного
матеріалу, спрощено і непослідовно та механічно викладає
матеріал з допущенням істотних помилок. Студент
допустив помилки при складанні реферативних
повідомлень, в оформленні презентації або логіко-
структурні схем.

F

1 - 34

На запитання студент не може дати задовільних
відповідей, припускається грубих помилок або характер
відповідей дає підставу стверджувати, що особа
неправильно розуміє  зміст матеріалу. Повна
невідповідність змісту роботи вимогам або робота
запозичена, підготовлена не самостійно. Курс не
опановано, необхідне його повторне проходження.
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Розподіл балів

Поточний контроль

Ра
зо

м

С
ум

а

РОЗДІЛ 1
Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4 Т 2.5 Т 2.6 Т 2.7 Т 2.8

70

100
Поточний контроль

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Контроль самостійної роботи 30

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту
(роботи), практики

90 – 100 А відмінно

82 - 89 В
добре

74 - 81 С

64 - 73 D
задовільно

60 - 63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного
складання

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Згідно з «Положенням про порядок визнання результатів навчання у

неформальній та/або інформальній освіті у Сумському державному

педагогічному університеті імені А. С. Макаренка» №178 від 27 квітня 2020 р.

перезарахування результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або

інформальної освіти, що за тематикою, обсягом і змістом відповідають

дисципліні можливо в обсязі 20 балів.
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5. Засоби діагностики результатів навчання

Поточний та підсумковий контроль проводяться відповідно до вимог

Положення «Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській

кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу»,

затвердженого вченою Радою СумДПУ ім. А.С.Макаренка (протокол №7 від

23.02.2015). Для поточного контролю використовуються форми: тестування;

усні опитування; обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних

індивідуальних практичних завдань (розроблення презентацій) та завдань

самостійної роботи; самооцінювання-рефлексія; понятійний контроль.

Семестровий контроль – залік.

6. Програма навчальної дисципліни

6.1 Інформаційний зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Основи наукових досліджень.

Тема 1.1 Вибір напряму та послідовність наукових досліджень.

Поняття наукового дослідження. Вибір напряму і теми наукового

дослідження. Визначення предмета і об’єкта дослідження. Мета і завдання

дослідження. Порядок здійснення наукового дослідження. Поняття, функції та

структура програми дослідження. Послідовність та етапи виконання наукових

досліджень. Економічне обґрунтування вибору наукової теми. Пошук,

накопичення та опрацювання наукової інформації

Тема 1.2 Дослідницькі принципи науки та методи наукового

пізнання. Системний підхід, його місце та роль у науковому пізнанні.

Загальні поняття процесу пізнання. Принципи та методи наукового пізнання.

Рівні методів наукових досліджень. Системний підхід. Сутність системного

аналізу та його предмет. Поняття системи та її властивості. Класифікація

систем. Зв’язки (потоки). Види зв’язків. Структура системи. Сутність методу

моделювання. Основні функції та етапи побудови моделей систем.

Класифікація моделей.
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Розділ 2. Організація та проведення наукових досліджень.

Тема 2.1. Наукове мислення в організації та проведенні наукових

досліджень. Сутність та особливості наукового мислення. Стиль наукового

мислення. Управління знаннями. Інтелектуальний капітал. Проблеми

формування наукового мислення. Проблемні ситуації в межах наукового

дослідження.

Тема 2.2. Основи теоретичних та експериментальних досліджень.

Завдання і структура теоретичних досліджень. Сучасні методи теоретичних

досліджень. Застосування ЕОМ у теоретичних дослідженнях. Сутність

експерименту, загальні вимоги до проведення. Класифікація експериментів.

Етапи підготовки наукового експерименту. Класична методика планування

експериментальних досліджень. Визначення основних статистичних

характеристик вибіркової сукупності. Апроксимація результатів

експериментальних досліджень. Регресивний аналіз результатів

експериментальних досліджень. Комп’ютерні технології та інструментарій у

наукових дослідженнях.

Тема 2.3. Планування експерименту та аналіз його результатів.

Сутність математичного планування експерименту. Повні факторні плани.

Методика обробки результатів експерименту за повними факторними

планами. Аналіз одержаних результатів. Оптимізація результатів

багатофакторного експерименту.

Тема 2.4. Наукові колективи та школи як особливі структури в науці.

Особистість в науці.

Науковий колектив та організація його роботи. Принципи створення та

роботи наукового колективу. Особливості управління конфліктами в
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науковому колективі. Наукова школа: сутність та ознаки. Роль особистості

вченого в науці.

Тема 2.5. Технологія наукової діяльності. Звітність з наукових

досліджень. Загальна характеристика процесів наукового дослідження.

Технологія наукової діяльності. Структура наукового дослідження.

Оформлення звітів про результати наукової роботи. Магістерська робота як

кваліфікаційне дослідження. Вимоги до магістерської роботи. Технологія

підготовки магістерської роботи.

Тема 2.6. Психологія наукової діяльності. Психологія наукової

творчості. Організація творчої діяльності дослідника. Психологічні механізми

розвитку наукового потенціалу особистості. Мотивація наукової діяльності.

Ціннісна навантаженість наукового знання. Наукове довголіття.

Тема 2.7. Основи науково-психологічних досліджень. Принципи та

етапи психологічного дослідження. Методи психологічного дослідження.

Загальні положення. Загальна схема науково–психологічного дослідження.

Особливості експериментального дослідження в психології. Стратегії

досліджень в експериментальній психології. Експериментальна вибірка в

психологічному дослідженні. Експериментальні змінні в психологічному

дослідженні. Вимоги до експериментатора та діагностичних методик.

Тема 2.8. Етика наукових досліджень. Етика та праксеологія науки.

Проблема свободи та відповідальності вченого. Норми професійної етики та

академічної доброчесності. Професійний етос науковця в сучасній Україні.

Проблема етично–правового регулювання дослідницької діяльності в

психології. Деонтологічний аналіз психологічних досліджень.
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6.2 Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви
розділів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

У
сь

ог
о

у тому числі

У
сь

ог
о

у тому числі

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
.

Л
аб

ор
.

К
он

с.

С
ам

ос
т.

р

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
.

Л
аб

ор
.

К
он

с.

С
ам

ос
т.

р.

РОЗДІЛ 1. Основи наукових досліджень.
Тема 1.1. Вибір напряму та
послідовність наукових
досліджень.

14 2 2 - 2 8 13 2 - - - 11

Тема 1.2. Дослідницькі
принципи науки та методи
наукового пізнання.
Системний підхід, його місце
та роль у науковому пізнанні.

12 2 2 - - 8 11 - - - - 11

РОЗДІЛ 2. Організація та проведення наукових досліджень.
Тема 2.1. Наукове мислення в

організації та проведенні
наукових досліджень.

10 2 - - - 8 11 - - - - 11

Тема 2.2. Основи теоретичних
та експериментальних
досліджень.

14 2 2 - 2 8 13 - 2 - - 11

Тема 2.3. Планування
експерименту та аналіз його
результатів.

12 2 2 - - 8 13 2 - - - 11

Тема 2.4. Наукові колективи
та школи як особливі
структури в науці. Особистість
в науці.

12 2 2 - - 8 11 - - - - 11

Тема 2.5. Технологія наукової
діяльності. Звітність з
наукових досліджень.

12 2 2 - - 8 11 - - - - 11

Тема 2.6. Психологія наукової
діяльності.

12 2 2 - - 8 11 - - - - 11

Тема 2.7. Основи науково-
психологічних досліджень. 12 2 2 - - 8 15 - 2 - 2 11

Тема 2.8. Етика наукових
досліджень.

10 2 - - - 8 11 - - - - 11

Всього
120 20 16 - 4 80 120 4 4 - 2 110
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Теми практичних (семінарських) занять

№
з/п

Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма

1 Вибір напряму та послідовність
наукових досліджень.

2 -

2 Дослідницькі принципи науки та
методи наукового пізнання. Системний
підхід, його місце та роль у науковому
пізнанні.

2 -

3 Наукове мислення в організації та
проведенні наукових досліджень.

2 -

4 Основи теоретичних та
експериментальних досліджень.

2 2

5 Планування експерименту та аналіз
його результатів.

2 -

6 Наукові колективи та школи як
особливі структури в науці.
Особистість в науці.

2 -

7 Технологія наукової діяльності.
Звітність з наукових досліджень.

2 -

8 Психологія наукової діяльності. 2 -
9 Основи науково-психологічних

досліджень.
2 2

10 Етика наукових досліджень. 2 -
Разом 20 4
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Теми самостійних занять

№
з/п

Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма

1 Вибір напряму та послідовність
наукових досліджень.

8 11

2 Дослідницькі принципи науки та
методи наукового пізнання. Системний
підхід, його місце та роль у науковому
пізнанні.

8 11

3 Наукове мислення в організації та
проведенні наукових досліджень.

8 11

4 Основи теоретичних та
експериментальних досліджень.

8 11

5 Планування експерименту та аналіз
його результатів.

8 11

6 Наукові колективи та школи як
особливі структури в науці.
Особистість в науці.

8 11

7 Технологія наукової діяльності.
Звітність з наукових досліджень.

8 11

8 Психологія наукової діяльності. 8 11
9 Основи науково-психологічних

досліджень.
8 11

10 Етика наукових досліджень. 8 11
Разом 80 110
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