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Вступ 

Програму навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень та 

аналіз даних в психології» складено відповідно до освітньо-професійної 

програми Клінічна психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу загальної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов'язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   5,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - залік 

Опис навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Організація наукових 

досліджень та аналіз 

даних в психології» 

 

Лекції: 36 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні (семінарські): 

12 год.  

 Цикл: 

загальної підготовки  

 
Індивідуальне завдання:  

2 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

100 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

16 год.  

Семестр: І 

 

Індивідуальне завдання:  

Розробити план 

ймовірного власного 

дослідження. 

За допомогою 

статистичної платформи 

Jamovi здійснити 

обробку даних власного 

психологічного 

дослідження. 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

5,0 (150)  

Вид та форма 

семестрового контролю:  

залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета курсу: через вивчення особливостей організації та проведення 

наукового дослідження у психологічній науці сформувати у здобувачів  

системи знань, вмінь і навичок в організації та проведенні психологічних 

досліджень. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання вивчення дисципліни “ Організація наукових досліджень 

та аналіз даних в психології» полягають у формуванні у здобувачів складових 

інтегральної компетентності: здатність вирішувати складні завдання і проблеми 

у процесі навчання та професійної діяльності у сфері клінічної психології, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог. А також таких загальних 

компетентностей: 

1.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Здатність розробляти та управляти проектами. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 

Фахових компетентностей: 

 

1.  Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / або 

практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної 

практичної діяльності. 

4. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

5. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

6. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічної діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням 

сучасних наукових методів. 
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7.  Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

8. Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або розв’язання 

актуальної наукової/практичної проблеми у галузі клінічної 

психології. 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

Мати базові уявлення про методологію та методи психологічного 

дослідження; 

Мати базові уявлення про принципи та категоріальний апарат 

психологічного дослідження; 

Мати базові уявлення про організацію та зміст психологічного 

дослідження; 

Мати здатність організовувати та проводити психологічне дослідження. 

Знати понятійно-категоріальний апарат та методи проведення 

психологічного дослідження; 

Знати основні рівні, етапи та стадії наукового дослідження; 

Знати особливості оформлення результатів дослідження;  

Знати навички роботи з статистичною платформою jamovi; 

Знати міри зв’язку в параметричній та непараметричній статистиці, 

можливості застосування регресійного аналізу; 

Знати методи математичного обґрунтування статистичного висновку; 

Знати дисперсійний аналіз у факторних експериментах; 

Знати методи багатовимірного математико-статистичного аналізу 

(факторний і кластерний аналізи, багатовимірне шкалювання). 

Вміти визначати актуальну проблему дослідження, його цілі та завдання, 

формулювати гіпотезу дослідження; 

Вміти планувати та проводити психологічне дослідження, обробляти та 

інтерпретувати його результати, узагальнювати матеріали дослідження у 

вигляді курсової роботи, що забезпечують формування компетенцій. 

Вміти формулювати мету, конкретні завдання та програму дослідження; 

Вміти формувати експериментальну вибірку під відповідний 

експериментальний план та створювати банки емпіричних даних; 

Вміти перевіряти гіпотези досліджень відповідними статистичними 

критеріями; 

Вміти доцільно і коректно застосовувати математичний апарат в процесі 

проведення експериментального психологічного дослідження; 

Вміти здійснювати статистичний аналіз та узагальнення соціально-

психологічної  інформації, забезпечувати формування науково 

обґрунтованих висновків та пропозицій; 

Вміти готувати аналітичні та статистичні матеріали для доповідей, звітів, 

статей, курсової та  магістерської робіт; 
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Вміти використовувати у практиці роботи психолога технології та 

методики математичної обробки даних прикладного дослідження, 

виділяти і оцінювати з їх допомогою різні експериментальні ефекти. 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всь

ого 

Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Основи методології та етапи психологічного дослідження 

1 Методологічні основи 

психологічного 

дослідження 

10 4 4   12 

2 Поняттєвий апарат 

наукового дослідження: 

зміст та характеристика 

10 4 2 2   

3 Методи наукового 

пізнання 

10 2 2   20 

4 Рівні, етапи та стадії 

наукового дослідження 

8 2 2    

5 Вибірка. Етичні аспекти 

організації дослідження 

8 2 2    

6 Методика проведення 

психологічного 

дослідження  

12 6 4 2   

7 Якісний аналіз 

емпіричних даних у 

психології 

10 2  2   

8 Оформлення результатів 

дослідження 

8 2 2   20 

 Разом за частиною 1 76 24 18 6 - 52 

Частина 2. Статистичний аналіз даних 

9 Організація дослідження. 

Платформа jamovi 

12 4 4   8 

10 Розподіл змінної, її 

характеристики 

10 4 4   6 

11 Аналіз зв'язку між 

змінними  

10 4 2 2  6 

12 Методи статистичного 

висновку 

10 4 4   6 

13 Дисперсійний аналіз 10 4 2 2  6 

14 Факторний аналіз 10 4 2 2  6 

15 Обробка даних за 

допомогою статистичної 

платформи jamovi 

12 2   2 10 

 

 Разом за частиною 2 74 24 18 6 2 48 
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 Всього годин 150 50 36 12 2 100 

 Залік       

 

 Індивідуальне завдання: 

Частина 1. Здобувачі під час вивчення дисципліни розробляють науковий 

апарат психологічного дослідження на тему за власним вибором або з 

запропонованих викладачем. А саме розкривають наукову проблему, 

обґрунтовують актуальність теми психологічного дослідження; визначають 

об'єкт та предмет дослідження, мету дослідження та завдання, вибір та 

пояснюють методи та методики (у разі застосування) дослідження.  

Також здобувачам буде запропоновано самостійне завдання розкриття 

застосування певного емпіричного методу (на вибір здобувача) у реальному 

дослідженні на основі аналізу статей з наукових журналів та підручників. 

Частина 2. Обробка даних за допомогою статистичної платформи jamovi  

За допомогою статистичної платформи Jamovi здійснити обробку даних 

власного психологічного дослідження. Презентувати розрахунки. 

 

 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання; побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність  

( навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні завдання, 

питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

  Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 
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Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку: 

1. Розкрити поняття науки, відмінності наукового та ненаукового знання. 

2. Визначити та охарактеризувати основні методи психології. 

3. Навести типологію методів. 

4. Розкрити співвідношення понять методологія, метод та методика. 

5. Розкрити методологічні проблеми в психології. 

6. Дати визначення методики та навести приклади застосування методик у 

7. психологічних дослідженнях. 

8. Виокремити теоретичні методи дослідження в психології, зокрема аналіз, 

9. реконструкція, моделювання, прогнозування. 

10. Розкрити поняття теорії та її категоріальної основи. 

11. Охарактеризувати розробку понятійно-категоріального апарату як 

першого етапу психологічних наукових досліджень. 

12. Розкрити значення теоретичного і практичного стану розробки проблеми 

для психологічного дослідження. 

13. Навести визначення об’єкту та предмету дослідження. 

14. Розкрити поняття мети та завдань дослідження. 

15. Визначити поняття робочої гіпотези. 

16. Навести критерії вибору методів дослідження. 

17. Визначити поняття наукової новизни, теоретичної та практичної 

значущості результатів дослідження. 

18. Обґрунтувати наукове дослідження як форму здійснення і розвитку 

науки. 

19. Проаналізувати методи здобуття емпіричного матеріалу. 

20. Розкрити поняття про вибірку досліджуваних, особливості впливу 

установок учасників.   

21. Охарактеризувати основні вимоги до вибірки. 

22. Визначити етичні аспекти психологічного дослідження. 

23. Розкрити поняття пілотажного дослідження. 
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24. Сформулювати вимоги до методів наукових досліджень. 

25. Розкрити проблему понятійно-категоріального апарату наукових 

досліджень. 

26. Розкрити методологічні проблеми психології.  

27. Назвати і проілюструвати принципи наукових дослідженнях (єдності 

психіки та діяльності, історизму, розвитку, тощо). 

28. Охарактеризувати етапи проведення психологічних досліджень. 

29. Проаналізуйте форми відображення результатів наукового 

дослідження.(курсова робота, наукова стаття, тези доповіді, тощо). 

30. Поняття про змінні та залежність між ними. 

31. Залежні й незалежні змінні.  

32. Основні символи змінних та операцій.  

33. Поняття масиву даних. 

34. Генеральна сукупність та вибірка.  

35. Репрезентативність вибірки.  

36. Статистична значущість.  

37. Статистичні таблиці та графіки. 

38. Мода. Медіана та її обчислення.  

39. Середнє арифметичне: обчислення та властивості. Інтерпретація мір 

центральної тенденції.  

40. Вибір міри центральної тенденції. 

41. Призначення міри мінливості.  

42. Розмах та коефіцієнт осциляції.  

43. Дисперсія: обчислення та властивості.  

44. Стандартне відхилення та коефіцієнт варіації. 

45. Загальне поняття про зв’язок. Статистичний та функціональний зв’язок.  

46. Пошук зв’язку за допомогою діаграм розсіювання.  

47. Коефіцієнт кореляції Пірсона.  

48. Область значень коефіцієнта кореляції та рівень його статистичної 

значущості.  

49. Особливості та помилки коефіцієнта кореляції. 

50. Типи вимірювання змінних.  

51. Коефіцієнт кореляції φ.  

52. Точковий бісеріальний коефіцієнт кореляції.  

53. Тетрахоричний коефіцієнт кореляції.  

54. Бісеріальний коефіцієнт кореляції.  

55. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.  

56. Коефіцієнт τ-Кендалла. 

57. Бісеріальний коефіцієнт рангової кореляції.  

58. Множинна кореляція. 

59. Завдання регресійного аналізу. 
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60. Визначення коефіцієнтів регресії. 

61. Обчислення значень залежної змінної.  

62. Обчислення похибки рівняння регресії. 

63. Види рівнянь регресії.   

64. Загальні принципи вибору рівняння регресії. 

65. Психологічні і статистичні гіпотези.  

66. Направлені і ненаправлені статистичні гіпотези.  

67. Особливості перевірки статистичної гіпотези.  

68. Помилки І-го роду та рівень значущості статистичного критерію. 

69. Помилки ІІ-го роду та потужність статистичного критерію.  

70. Задачі зіставлення і порівняння.  

71. U-критерійМанна-Уїтні. 

72. t-критерійСт’юдента для незалежних вибірок.  

73. S-критерійДжонкіра. 

74. Алгоритм вибору критерію порівняння. 

75. Критерій знаків(G). 

76. t-критерійСт’юдента для залежних вибірок.  

77. Критерій Фрідмана.  

78. L-критерій тенденцій Пейджа. 

79. Алгоритм вибору критерію оцінки змін. 

80. Задача порівняння розподілу ознак.  

81. -Пірсона.  

82. Критерій Колмогорова-Смирнова.  

83. Алгоритм вибору критерію порівняння розподілів.  

84. Поняття про багатофункціональні критерії. 

85. Критерій кутового перетворення Фішера. 

86. Поняття про факторні гіпотези.  

87. Типи факторних планів. 

88. Результати факторних експериментів. 

89. Задача двофакторного дисперсійного аналізу.  

90. Обмеження двофакторного дисперсійного аналізу. 

91. Підготовка даних до дисперсійного аналізу. 

92. Проведення двофакторного дисперсійного аналізу.  

93. Критерій Фішера  (F). 

94. Мета факторного аналізу.  

95. Підготовка даних до факторного аналізу.  

96. Задача про кількість факторів.  

97. Особливості факторного аналізу.  

98. Місце факторного аналізу в структурі експерименту. 
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99. Проведення факторного аналізу вручну (за Ф. Франселлою та Д. 

Банністером). 
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