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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Психологія
(практична психологія) за спеціальністю 053 «Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості наукового
дослідження в психології, а також проблеми і перспективи наукових досліджень в
сучасній психології. Основи наукових досліджень є галуззю психологічної науки,
яка поєднує як наукові, так і практичні складові. Її інформаційну і методичну основу
складають системи знань, які можна подати у вигляді наукових фактів, понять,
принципів, гіпотез, законів, теорій, які дозволяють передбачити події та управляти
суспільними процесами, виробничими відносинами, продуктивними силами. Це
визначає необхідну конкретність, цілеспрямованість й науково-методичну
забезпеченість цієї дисципліни.
Міждисциплінарні зв’язки: математичні методи в психології, порівняльна
психологія, соціальна психологія, загальна психологія, експериментальна
психологія, диференційна психологія, практична психологія, психодіагностика.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наука й наукові дослідження у сучасному світі.
Основи методології наукової діяльності. Методи дослідження.
Технологія наукових досліджень.
Технологія написання наукових публікацій.
Роль особистості вченого у процесі формування наукової школи.
Організація наукового дослідження та публікування результатів наукових
досліджень.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових
досліджень» є розкриття основних тенденцій розвитку світової та вітчизняної
науки, вивчення студентами основних положень та відомостей про роль і місце
науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про
організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень в державному напрямку,
оволодіння навичками з організації наукового дослідження в психології.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових
досліджень» є наступні: методичні: забезпечити підготовку фахівців-психологів до
проведення наукових досліджень на високому методологічному рівні, що дозволять
вирішувати професійні завдання об'єктивно, з належним науковим обґрунтуванням;
пізнавальні: сформувати знання з використання методів наукового пізнання для
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проведення науково-дослідної роботи; практичні: сформувати уміння ставити перед
собою завдання, для вирішення яких потрібний науковий пошук а також організації,
постановки та проведення науково-дослідної роботи.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати: особливості наукового дослідження в психології, а також проблеми
і перспективи наукових досліджень в сучасній психології; сутність наукових
досліджень як засобу пізнання психічної реальності; типи наукових досліджень
та їх особливості; основні етапи наукового дослідження психіки; види гіпотез і
можливості їх перевірки у дослідженні; особливості планування психологічного
дослідження; стратегії відбору досліджуваних у репрезентативні вибірки;
можливості наукового дослідження найактуальніших психологічних проблем.
вміти: використовувати адекватні методи у дослідженні психічної
реальності; формувати коректні гіпотези щодо причинно-наслідкових зв’язків
між фактами; складати програму дослідження; реалізовувати дослідницьку
програму від інструктажу і мотивування досліджуваних до реєстрації та
інтерпретації результатів; на основі процедури аналізу отриманих результатів
робити висновок про підтвердження чи відхилення гіпотези, а також готувати
відповідний науковий звіт; аналізувати наукові звіти про проведені дослідження
психіки з метою визначення об’єктивності, надійності і валідності отриманих
результатів.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
І. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері психології, що
передбачають
застосування
основних
Інтегральна
психологічних
теорій
та
методів
та
компетентність
характеризуються комплексністю і невизначеністю
умов.
Здатність
застосовувати
знання
у
ЗК-1
практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та
ЗК-2
розуміння професійної діяльності.
Загальні
Навички використання інформаційних і
компетентності (ЗК) ЗК-3
комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК-4
знаннями.
ЗК-6
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
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Здатність
генерувати
нові
ідеї
(креативність).
Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній
ЗК-11 системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми
рухової
активності
для
активного
відпочинку та ведення здорового способу
життя.
Здатність
оперувати
категоріальноСК-1
понятійним апаратом психології.
Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати,
аналізувати
та
СК-4
узагальнювати психологічну інформацію з
різних джерел.
СК-5
Здатність використовувати валідний і
надійний
психодіагностичний
інструментарій.
СК-6
Здатність
самостійно
планувати,
організовувати
та
здійснювати
психологічне дослідження.
СК-7
Здатність аналізувати та систематизувати
одержані
результати,
формулювати
аргументовані висновки та рекомендації.
СК-10 Здатність адаптуватися до нових ситуацій
та здатність до професійної мобільності.
СК- 11 Здатність дотримуватися норм професійної
етики.
ЗК-7

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема №1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі. Наука як
форма пізнання світу. Сутність науки. Предмет, завдання і функції науки.
Особливості об’єкта, суб’єкта, цілеспрямування засобів і результатів.
Наукознавство та його розвиток. Структура і класифікація наук. Взаємодія наук
як чинник їх розвитку. Методологічна єдність і багатоманітність сучасної науки.
Міграція методів, засобів і концептуальних схем з однієї галузі знання в іншу.
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Методологічне значення діалектики єдності та багатоманітності наук.
Організація науки і підготовка наукових кадрів: міжнародний та вітчизняний
досвід. Етичні норми науки. Цінності науки: універсалізм, спільність володіння,
безкорисливість, скептицизм.
Тема №2. Основи методології наукової діяльності. Методи
дослідження. Поняття методології та методики наукових досліджень.
Методологія теоретичних досліджень. Основи методології досліджень
емпіричного рівня. Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень. Поняття
наукового методу та його основні риси. Система методів дослідження.
Загальнонаукові методи. Конкретно-наукові та спеціальні методи.
Тема №3. Технологія наукових досліджень. Наукова ідея як спроба
нетрадиційного пояснення явищ. Основні форми наукового пізнання (факт,
гіпотеза, закон, концепція, теорія). Поняття про наукові факти та їх роль у
науковому дослідженні. Формування та обґрунтування наукових гіпотез. Види
гіпотез. Наукові закони. Концепція як спосіб розуміння, пояснення, тлумачення
основної ідеї теорії. Поняття наукової теорії, її сутність та структура. Наукова
теорія як найвищий рівень синтезу знання. Структурні елементи науки: поняття,
категорії, принципи, постулати, правила. Докази як процес встановлення
істинності твердження. Спростування як засіб розвитку наукового пізнання.
Структура наукового доказу та спростування: теза, аргумент, форма
(демонстрація). Правила і умови доказів та спростувань. Сутність та правила
аргументації. Класифікаційна проблема в сучасній науці. Принципи
класифікацій.
Тема №4. Технологія написання наукових публікацій. Роль інформації
в наукових дослідженнях. Зв’язок дослідницької та інформаційної діяльності.
Класифікація наукових досліджень. Літературні джерела, матеріали практики,
результати наукових досліджень, нормативні документи. Первинна і вторинна
наукова інформація. Сигнальна, релевантна (виправдана), бібліографічна і нова
(основна) інформація. Форми сигнальної інформації: реферат, анотація, тези,
резюме. Рецензія як вид науково-критичної статті. Принципи збирання
інформаційного матеріалу: цілеспрямованість, структурованість, вибірковість.
Тема №5. Роль особистості вченого у процесі формування наукової
школи. Міждисциплінарний підхід до дослідження феномена наукових шкіл.
Теоретична модель наукової школи. Роль соціальних факторів у формуванні
наукових шкіл. Роль особистості вченого у процесі формування наукової школи.
Формування особистості науковця. Виховання творчих здібностей. Риси творчої
особистості «ідеального» вченого як суб’єкта наукового пізнання. Особливості
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розумової праці. Етика та праксеологія науки. Проблема гармонії істини, добра
та краси у творчості вченого. Свобода наукового пошуку та соціальна
відповідальність науковця.
Тема №6. Організація наукового дослідження та публікування
результатів наукових досліджень. Сутність та основні етапи організації
наукового дослідження. Наукова проблема і гіпотеза. Особливості емпіричного і
теоретичного етапів дослідження. Об’єкт, предмет і мета дослідницької
діяльності. Вибір засобів і методів дослідження. Виклад та обґрунтування
наукових результатів. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.
Запобігання плагіату та дотримання кодексу доброчесності.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна:
1. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових досліджень
із психології : навч. посібник. – Київ: Центр учб. літ., 2016. – 357 с.
2. Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Організація та методологія наукових
досліджень: навч. посібник. – Харків: Право, 2017. – 446 с.
3. Корягін М.В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень: навч. посібник. К.:
Алерта, 2019. – 490 с.
4. Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень: навчальнометодичний посібник. – Полтава: Оріяна, 2012. – 183 с.
5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень:
навч. посібник. – К. : Кондор, 2006. – 206 с.
6. Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів, ад'юнктів та докторантів: довідник молодого вченого / уклад.:
А.В. Байлов, О.М. Литвинов, В.В. Чумак; за заг. ред. О.М. Головка. –
Харків : ХНУВС: Тім Пабліш Груп, 2016. – 363 с.
7. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посібник /
авт.-упоряд.: А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко та ін.; за
ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 351 с.
8. Рибалка В.В. Методологічні проблеми наукової психології: посібник. – К.:
ІПООД НАПН України, 2017. – 144с.
9. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – Київ : Центр
учб. літ., 2016. – 254 с.
10.Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: підручник. –
К.: Знання, 2007. – 317с.
11.Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науководослідницької діяльності: підручник. – К. : Знання, 2008. – 312 с.
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Допоміжна:
1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб.
пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.
2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ,
2002. – 480 с.
3. Дудченко А. А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.А.
Дудченко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.
4. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень:
Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 212 с.
5. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / В.В.
Ковальчук, Л.М. Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД
«Професіонал», 2005. – 240 с.
6. Краснобокий Ю.М., Лемківський К.М. Словник-довідник науковцяпочатківця. 2-е вид., випр. і доп. – К.: НМЦВО, 2001. – 72 с.
7. Кузнецов И.Н. Методика научного исследования / И.Н. Кузнецов. –
Минск:, 1997. – 257 с.
8. Научные школы: проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.И.
Астаховой, Е.В.Астаховой. – Х.: Изд-во НУА, 2005. – 332 с.
9. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі:
Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. – К.: 2003. – 116 с.
10.Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження:
організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч. посіб. – К.:
Лібра, 2004. – 344 с.
11.Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень [Текст] / В. К. Сидоренко. –
К.: 2000. – РНКЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1. Пошукова система Google Scholar http://scholar.google.com/
2. Пошукова система Springer https://link.springer.com/
3. Пошукова система Scirus https://www.elsevier.com/
4. Пошукова система Google books https://books.google.com/
5. Пошукова система WorldWideScience.org https://worldwidescience.org/
6. Пошукова система Base https://www.base-search.net/
7. Пошукова система DOAJ https://www.doaj.org/
8. Пошукова система DOAB https://www.doabooks.org/
9. Пошукова система SpringerOpen https://www.springeropen.com/
10.Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України (SSM)
https://oai.org.ua/
11.Електронна бібліотека Наукова періодика України http://www.irbisnbuv.gov.ua/
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Перелік питань, які виносяться на складання підсумкового контролю:
1. Наука як форма пізнання світу.
2. Сутність науки.
3. Предмет, завдання і функції науки.
4. Структура і класифікація наук.
5. Взаємодія наук як чинник їх розвитку.
6. Методологічна єдність і багатоманітність сучасної науки
7. Теоретична модель наукової школи.
8. Формування особистості науковця.
9. Етика та праксеологія науки.
10. Пізнання як напрям самореалізації людини.
11. Дві концепції пізнавального процесу: пізнання як відображення і як
творчість; проблема їх синтезу.
12. Форми пізнавальної діяльності. Буденне, релігійне, художнє пізнання.
13. Міграція методів, засобів і концептуальних схем з однієї галузі знання в
іншу.
14. Організація науки і підготовка наукових кадрів: міжнародний та вітчизняний
досвід.
15. Наукова ідея як спроба нетрадиційного пояснення явищ.
16. Поняття про наукові факти та їх роль у науковому дослідженні.
17. Формування та обґрунтування наукових гіпотез. Види гіпотез.
18. Концепція як спосіб розуміння, пояснення, тлумачення основної ідеї теорії.
19. Поняття наукової теорії, її сутність та структура. Наукова теорія як
найвищий рівень синтезу знання.
20. Докази як процес встановлення істинності твердження. Структура наукового
доказу.
21. Спростування як засіб розвитку наукового пізнання, його структура.
22. Класифікаційна проблема в сучасній науці. Принципи класифікацій.
23. Типологія методів наукового пізнання: спеціальні та загальнонаукові.
24. Класифікація та характеристика загальнонаукових методів.
25. Системний аналіз як загальнонауковий метод дослідження.
26. Синергетика як теорія самоорганізації і розвитку окремих цілісних систем.
27. Роль інформації в наукових дослідженнях.
28. Герменевтика і герменевтична методологія розуміння і тлумачення.
29. Теорії передбачення та прогнозування: теорія інформаційного суспільства.
30. Феномен бібліотеки, її доля в епоху інформатизації.
31. Організації науки та підготовка кадрів в Україні.
32. Теоретична модель наукової школи.
33. Роль соціальних факторів у формуванні наукових шкіл.
34. Наукознавство: зміст, завдання і призначення в системі наук.
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35. Проблема рівнів наукового пізнання в сучасній методології науки.
36. Наукове пізнання як вид духовної діяльності та спосіб теоретичного
освоєння дійсності.
37. Концепція і теорія як форми наукового пізнання.
38. Інтуїція та її роль у науковому пізнанні.

