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Формат екзамену: письмовий, екзамен буде проводитися у вигляді 

вирішення тестів у компьютерному варіанті. 

Тривалість проведення – 4.95 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

Критерії оцінювання – максимальна кількість балів за 1е питання – 15 б.; за 

2е питання – 15 б.; за 3є питання – 10 б.  

Перелік допоміжний матеріалів: немає 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Предмет та завдання навчальної дисципліни «Методологія та організація науково-

психологічних досліджень» 

2. Характеристика головних функцій науки. Структурні елементи науки. 

3. Класифікація наук 

4. Історичні передумови виникнення науки та етапи розвитку 

5. Організація наукової діяльності в Україні. 

6. Характеристика наукових шкіл. Наукові школи в Україні. 

7. Поняття про науковий метод, методологію, методи та методики дослідження, їх 

взаємозв’язок.  

8. Загальна характеристика методологічних принципів дослідження у психології 

9. Поняття про наукове дослідження у психології. 

10. Основні етапи організації наукових досліджень у психології 

11. Поняття про методологію в психологічних дослідженнях: сутність, функції, рівні 

12. Характеристика методологічних принципів у психології 

13. Характеристика груп методів дослідження 

14. Методологічне обґрунтування необхідності застосування системного підходу в 

організації дослідження 

15. Теоретичні методи дослідження в психології: сутність, види, призначення 

16. Гіпотеза: сутність, значення та вимоги до її формулювання 

17. Проблема, тема, об’єкт, предмет дослідження: сутність, взаємозв’язки, вимоги до 

формулювання 

18. Актуальність теми як необхідна умова психологічного дослідження. Ознаки 

актуальності.  

19. Вимоги до роботи з поняттями в теоретичних дослідженнях 

20. Характеристика методу моделювання як ефективного теоретизування 

21. Основні вимоги до реферування та цитування літератури. Поняття про авторські 

права.  

22. Особливості використання наукового стилю мовлення в науково-дослідній праці 

23. Вимоги до формування вибірки досліджуваних 

24. Поняття про адекватність та репрезентативність вибірки досліджуваних 

25. Поняття про незалежні та залежні перемінні 

26. Поняття про надійність, валідність та стандартизацію методів та процедур 

дослідження. Адаптація та модифікація методик. 

27. Переваги та недоліки суб’єктивно-оціночних методів дослідження 

28. Спостереження як метод дослідження в психології: сутність, вимоги до організації 

та проведення 

29. Експеримент як метод дослідження в психології: сутність, вимоги до організації та 

проведення 



30. Поняття та вимоги до підготовки та написання реферату 

31. Доповідь (повідомлення) її види та методичні вимоги 

32. Наукова стаття, структурні елементи та вимоги до написання 

33. Курсова робота, вимоги до формування змісту, написання тексту та захист 

34. Магістерська робота, вимоги до формування змісту, написання тексту та захист 

35. Особливості підготовки наочного матеріалу для захисту результатів дослідження: 

комп’ютерні презентації, слайдові доповіді, стендові доповіді. 

36. Рецензія, анотація, тези, резюме – їх особливості та призначення 

37. Наукова монографія, види та вимоги до структури і оформлення тексту 

38. Наукова публікація: поняття, функції, основні види 

39. Форми впровадження результатів наукових досліджень 

40. Підручник, навчальний посібник. Вимоги до формування тексту та видання. 

 

 

Практичні завдання до екзамену 

1. Практичне завдання. Визначити об’єкт та предмет дослідження наукової роботи за 

темою „Взаємозв’язок образу „Я”, самооцінки із змістовими характеристиками 

ціннісних орієнтацій молодших школярів”. 

2. Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою «Психологічні умови розвитку самоповаги дошкільників» 

3. Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою « Вплив варіативного освітнього середовища на емоційно-особистісний розвиток 

школяра» 
4.  Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою «Вплив особливостей зорового сприймання на оволодіння графічною 

діяльністю дітьми старшого дошкільного віку»  

5. Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою „Психолого-педагогічні умови виникнення ситуативної готовності школярів до 

занять» 

6. Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою «Освоєння інформаційних комп’ютерних технологій як фактор розвитку 

самоставлення старшокласників» 

7. Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою „ Роль  художніх форм самовираження в розвитку особистісної сфери підлітків» 

8. Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою „ Співвідношення образу «Я» та внутрішньої навчальної мотивації студентів» 

9. Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою „ Формування саморегуляції психічних станів підлітків»  
10. Практичне завдання. Якщо об’єктом дослідження є саморегуляція психічних станів 

підлітків, а предметом – формування саморегуляції психічних станів підлітків, то як 

може звучати при цьому тема дослідження?  

11. Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою „Формування психологічної культури молодших підлітків» 

12. Практичне завдання. Якщо об’єктом дослідження є психологічна культура молодших 

підлітків, а предметом – умови формування психологічної культури молодших 

підлітків, то як може звучати при цьому тема дослідження?  

13. Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою „ Формування емоційної складової поведінки дітей 4-6 років в мікростресових 

ситуаціях В ДНЗ» 

14. Практичне завдання. Визначити предмет та об’єкт дослідження наукової роботи за 

темою „Розвиток креативних рис особистості студентів в процесі професійної 

підготовки у педагогічному вищому навчальному закладі» 

 




