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Формат екзамену: письмовий. 

 
Тривалість проведення – 13.20. 

 
Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 
Критерії оцінювання – максимальна кількість балів за відповідь на перші 

три тестових запитання – по 5 б., за відповідь на четверте відкрите запитання 

– 10 б., за виконання п’ятого практичного завдання – 15 б. 

 
Перелік допоміжних матеріалів: наукові статті з психології, автореферети 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. 

 

 

 
Науковий метод — це 

Орієнтовний перелік питань: 

Приклади тестових завдань: 

а) змістовий синтез методики, 

б) спосіб осягнення сутності предмета пізнання, 

в) змістовий синтез методології, методики та власне прийомів дослідження, 

які у своїй єдності зумовлюють побудову об'єктивного, цілісного та 

завершеного знання про предмет науки. 

 
Оберіть термін, що відповідає визначенню: певна схема дій суб’єкта 

стосовно об’єкта, у якій виділяють окремі методологічні процедури та 

етапи: 

а) методологія, 

б) пізнавальний цикл, 

в) теоретико-експериментальні наукові дослідження. 

 
Оберіть правильне визначення. Метод інтенсивного генерування нових ідей 

шляхом творчої співдружності групи: 

а) метод синектики, 

б) мозковий штурм, 

в) прийом колективного блокноту. 

Приклади відкритих запитань: 

1. Особливості класичного етапу розвитку науки. 

2. Назвіть характерні особливості некласичного етапу розвитку науки. 



3. Дайте характеристику особливостям розвитку науки на сучасному 

етапі. 

4. Назвіть характерні риси наукового знання. 

5. Наведіть процедури обгрунтування теоретичних знань. 

6. Обгрунтуйте принцип системності. 

7. Дайте характеристику принципу детермінізму. 

8. Поясніть принцип єдності психіки та діяльності. 

9. Розкрийте поняття методу. 

10. Назвіть 5 рівнів методів (за В.Н.Дружиніним). 

11.Поясніть класифікацію методів за Б.Г. Ананьєвим. 

12.Розкрийте основні види теоретичних методів. 

13. Назвіть емпіричні методи. 

14. Дайте визначення методики та методології. 

15.Охарактеризуйте основні види методології. 

16. Дайте визначення наукової теорії. Наведіть приклади теорій в 

психології. 

17. Розкрийте основні риси (ознаки) теорії. 

18. Розкрийте сутність ідіографічного та номотетичного підходів. 

19.Обгрунтуйте принцип об'єктивності психологічного дослідження. 

20.Обгрунтуйте принцип багатомірного та багаторівневого існування 

предмета психології. 

21. Розкрийте та наведіть приклад використання в дослідженні принципу 

дослідження психологічних явиш, у їхньому розвитку. 

22. Наведіть приклад використання принципу організації формуючих та 

розвиваючих психологічних впливів. 

23. Поняття, мета, специфіка наукових досліджень. 

24.Об’єкт та предмет дослідження. 

25.Охарактеризуйте типи об´єктів наукового дослідження. 

26.Дайте характеристику основним видам наукових досліджень. 

27.Наведіть приклади прийомів активізації наукових дискусій. 

28.Охарактеризуйте рівні наукового пізнання. 

29.Назвіть основні етапи проведення дослідження. 

30. Розкрийте етап вибору предмету дослідження та первинного аналізу 

його сутності. 

31. Розкрийте етап теоретизації предмету дослідження. 

32.Обґрунтуйте ваші дії на етапі емпіричного дослідження. 

33. Розкрийте сутність етапу аналізу, інтерпретації та тлумачення даних. 

Наведіть приклади з досліджень. 



34. Наведіть приклади презентації результатів та висновків дослідження. 

Які дії науковця на даному етапі? 

35. Дайте визначення рефлексії в науці. 

36. Розкрийте основні підходи до наукового дослідження. 

37.Розкрийте основні категорії психології. 

38.Поняття методологічної рефлексії  в науці. 

39.Дайте визначення методики, методології та методу. 

40.Етапи розвитку науки. 

41. Особливості наукового пізнання і знання. 

42. Як ви розумієте вислів: «Наука як системна цілісність». 

43.Процедури обґрунтування теоретичних знань. 

44. Синергетичний підхід у розвитку науки. 

45. Визначте предмет та об’єкт дослідження за його завданнями. 

46. За назвою та метою дослідження сформулюйте завдання дослідження. 

47.Визначити тип організації дослідження за його описом. 

48. Визначити методологічні принципи використані при організації та 

проведенні дослідження за його описом. 

49. Охарактеризуйте фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

50. Наведіть поняття та ознаки науки. 

51. Дайте визначення наступним поняттям: наукова діяльність та наукова 

праця. 

52. Охарактеризуйте поняття наукова проблема та тема. Що в них 

спільного? 

53. Наукова робота: поняття, види, загальна характеристика. 

54. Мета та завдання наукового дослідження. Вимоги до наукової 

новизни. 

55. Зміст вступу та висновків наукової роботи. 

56. Дедукція і індукція як метод наукових досліджень. 

57. Ідеалізація як метод наукових досліджень. 

58. Особливості та вимоги застосування методу порівняльного аналізу. 

59.Застосування законів формальної та діалектичної логіки в наукових 

дослідженнях. 

60. Загальнонаукові, конкретнонаукові та спеціальні методи дослідження. 

61. Поняття дисертації, її основні характеристики. 

62.Автореферат дисертації. 

63. Опишіть етапи та вимоги до планування науково-дослідної роботи. 

64. Перерахуйте та опишіть основні джерела наукової інформації. 

65. Дайте визначення та наведіть приклади об’єкта та предмета 

дослідження. Їх співвідношення. 
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