Назва модуля: Методика та організація наукових досліджень
Код модуля: ПНПМ 0.8
Тип модуля: Обов'язковий
Семестр: I
Обсяг модуля загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКТС – 4,0), аудиторні години:
денна форма – 40 год. (лекції – 22 год., практичні заняття – 18 год.), заочна форма – 12
год. (лекції – 8 год., практичні заняття – 4 год.)
6. Лектор: д.психол.н., доцент, професор кафедри Ткалич Маріанна Григорівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: методологічні основи психологічних досліджень; основні етапи наукового
дослідження в психології; процедуру організації і проведення психологічного
експерименту; систему наукових психологічних методів, методів математичної
статистики
 вміти: розробляти та планувати теоретико-експериментальні дослідження; володіти
методами проведення та обробки результатів психологічного експерименту;
розробляти та впроваджувати експериментальні методики; інтерпретувати та
оформлювати результати теоретико-експериментального дослідження.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: загальна психологія, методологічні проблеми в психології
 кореквізит: теоретико-методологічні проблеми психології
10. Зміст модуля:
Методологічні основи, принципи та структура наукового дослідження в психології.
Психологічні особливості теоретико-експериментального дослідження в психології.
Основні характеристики теоретико-експериментального дослідження. Загальна схема
наукового дослідження. Постановка проблеми,
визначення об’єкту та предмету
дослідження. Формулювання гіпотези. Вибір методів експериментального дослідження.
Планування експерименту. Обробка данних: кількісна та якісна обробки. Методи
статистичного аналізу данних. Інтерпретація результатів: функції та завдання.
Пояснення та узагальнення як процедури інтерпретації. Валідність психологічного
експерименту. Психологічне вимірювання. Основи психометрії. Система методів
психологічного дослідження. Підходи до класифікації методів психологічного
дослідження
11. Рекомендована література:
 Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. – СПб.: Питер,
2004. – 558 с.
 Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие – М.: ИНФРА-М,
1997. – 256 с.
 Кэмпбелл Д. Модели эксперимента в социальной психологии и прикладных
исследованиях. – М.: Прогресс, 1980
 Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – СПб.: Питер,
2006. – 320 с.
 Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: Речь, 2006.
– 350 с.
12. Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: : Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного
екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50
балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50
балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська
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