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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з навчальної дисципліни  «Теорія і практика сучасних психологічних досліджень»  

Курс: 1-й 

Напрям підготовки: 053 Психологія 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 40 хв 

Максимальна кількість балів: 40 

Критерії оцінювання: 

      1) навчально-науковий рівень завершеного і доказового викладу теоретико-

методологічних засад «Теорія і практика сучасних психологічних досліджень» як 

навчальної дисципліни (базові поняття; методи; методики; пізнавальні принципи; 

закони, закономірності, феномени, симптоми, синдроми, комплекси; реальні і 

потенційні перспективи; актуальна проблематика і завдання) у системах загально-

наукового і галузевого психологічного знання, призначених для цільового 

адресного формування психолога-дослідника в умовах відповідного глобального 

соціального запиту; 

2) навчально-науковий рівень завершеного і доказового і викладу теоретико-

практичних засад «Теорія і практика сучасних психологічних досліджень» у 

системі галузевого психологічного знання (зокрема −  загальна психологія, історія 

психології, вікова психологія, соціальна психологія, психологія особистості), 

призначених для розроблення та впровадження у професійній діяльності 

психолога різнопланових результативних прогностичних проектів про 

становлення особистості громадянина в умовах індивідуального соціального 

запиту; 

3) навчально-науковий рівень завершеного і доказового викладу 

функціональної значущості прикладного використання засвоєної інформації в 

умовах реального глобального та індивідуального соціального запиту на 

психологів-професіоналів (вміння здійснювати логічні висновки, узагальнення, 

конструювати навчально-розвивальні проекти, програми, рекомендації тощо).  

Резюме: 

1. Структура екзаменаційного білета: перше питання (теоретико-

методологічна спрямованість інформації): 0–15 балів; друге питання (теоретико-

практична спрямованість інформації): 0−15 балів; третє питання (прикладна 

спрямованість інформації): 0−10 балів. 

2. Перше і друге екзаменаційні питання засвідчують достатній (недостатній) 

рівень знань про зміст провідних тематичних теоретичних і практичних 

методологем про психологічні дослідження, реальних та потенційних перспектив 

їхнього продуктивного використання у процесі наукового пошуку і повсякденній 

практиці професійної діяльності. 

3. Третє екзаменаційне питання засвідчує достатній (недостатній) рівень 



обізнаності про можливості прикладного використання провідних тематичних 

теоретичних і практичних методологем про психологічні дослідження у процесі 

наукового пошуку і повсякденній практиці професійної діяльності: 

4.  Максимальна сума балів – 40. 

Оцінка Критерії оцінювання (перше і друге екзаменаційні питання) 

«15» Доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (самостійний) 

виклад інформації  

«14-

13» 

«14» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше – самостійний, аніж з допомогою викладача, в 

одній ситуативній уточнюючій навчальній ситуації, що, однак, не 

піддає сумніву високу тематичну інформаційну обізнаність студента); 

«13» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше – самостійний, аніж з допомогою викладача, у 2-х 

уточнюючих навчальних ситуаціях, які, однак, не піддають сумніву 

високу тематичну інформаційну обізнаність студента) 

«12-

11» 

«12» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше самостійний, аніж з допомогою викладача, у 3-4-х 

уточнюючих навчальних ситуаціях, які, як правило, не піддають 

сумніву високу тематичну інформаційну обізнаність студента); 

«11» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше самостійний, аніж з допомогою викладача, у 3-4-х 

уточнюючих, або 1-2-х системних навчальних ситуаціях, які 

потенційно піддають сумніву високу тематичну інформаційну 

обізнаність студента) 

«10-9» «10» − доказовий, усвідомлений, більше – репродуктивний, аніж 

творчий, менше – прогностичний, виклад інформації; достатня 

смислова орієнтація, однак із ситуативними порушеннями логістики, 

що, однак,  легко самостійно усуваються з допомогою викладача;  

«9» – доказовий, усвідомлений, більше – репродуктивний, аніж 

творчий, «малопрогностичний», виклад інформації; достатня 

пізнавальна  орієнтація, однак з частими порушеннями логістики, що, 

як правило, самостійно,  хоча і з труднощами, усуваються з допомогою 

викладача   

«8-7-6» «8» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які, як правило, 

усуваються лише за допомогою викладача; 

«7» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які здебільшого 

усуваються лише з допомогою викладача;  

«6» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які, як правило, 



не усуваються навіть з допомогою викладача   

«5-4-3» «5» – недоказовий, фрагментарний «неусвіломлений репродуктивний» 

виклад інформації; відсутність логістики; допущені помилки не шише 

не усуваються з допомогою викладача, а знову повторюються;  

«4» – недоказовий, фрагментарний «неусвідомлений репродуктивний» 

виклад інформації; відсутність логістики; допущені помилки не лише 

не усуваються з допомогою викладача, а знову системно 

повторюються навіть на прикладі адресних соціальних  ситуацій; 

«3» – недоказовий, фрагментарний «неусвідомлений ситуативний 

репродуктивний» виклад інформації; відсутність логістики; допущені 

помилки не лише не усуваються з допомогою викладача, а знову 

системно повторюються навіть на прикладі адресних індивідуальних 

соціальних  ситуацій 

«2-1-0» «2» – хаосна, неусвідомлена відповідь, яка зводиться до ситуативної 

спроби роз᾽яснення змісту питання через неусвідомлені спроби 

ситуативного використання спрощених життєвих прикладів; 

«1» – відсутність будь-якої тематичної інформації, а також навіть 

неусвідомлених спроб ситуативно роз᾽яснити зміст питання на основі 

спрощених  прикладів; 

«0» – відсутність будь-якої тематичної інформації 

Оцінка Критерії оцінювання (третє екзаменаційне  питання) 

«10» Доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (самостійний) 

виклад функціонального зразка прикладного використання інформації  

«9-8» «9» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (більше 

самостійний, аніж з допомогою викладача) виклад функціонального 

зразка прикладного використання інформації; 

«8» − доказовий, усвідомлений, репродуктивний (більше – з 

допомогою викладача) виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації 

«7-6» «7» − малодоказовий, але усвідомлений репродуктивний (лише з 

допомогою викладача) виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації; 

«6» − малодоказовий, неусвідомлений, репродуктивний виклад 

функціонального зразка прикладного використання інформації навіть з 

допомогою викладача 

«5-4» «5» − недоказовий, неусвідомлений, фрагментарний репродуктивний  

виклад функціонального зразка прикладного використання інформації  

навіть з допомогою викладача; 

«4» − недоказовий, неусвідомлений, фрагментарний репродуктивний 

ситуативний виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації, який потребує системних  уточнень, які,  

однак, не усуваються навіть з допомогою спрощених прикладів   

«2-1-0» «2» – хаосна, неусвідомлена відповідь, яка зводиться до ситуативної 

спроби роз᾽яснення змісту питання через неусвідомлені спроби 



спрощених життєвих прикладів; 

«1» – відсутність будь-якої тематичної інформації, а також навіть 

неусвідомлених спроб роз᾽яснити зміст питання через спрощені 

приклади; 

«0» – відсутність будь-якої тематичної інформації 
 

Перелік допоміжних матеріалів: 

25 практичних завдань (відповідно до кількості екзаменаційних білетів). 

Зразок 

Проблема: особистість ученого у системі реальних і потенційних життєвих 

координат. 

Письмове завдання: розробити смислову структуру професійної 

характеристики особистості вченого. 

Пропоновані способи виконання: тези, таблиця 

Орієнтовний перелік екзаменаційних питань: 

1. Психологічна наука і сфери людської життєдіяльності. 2. Психологічна наука у 

системі наукового знання. 3. Типологія проблематики у психологічній науці 

(уніфікована, галузева). 4. Рівні методологічного аналізу. 5. Основні форми обміну 

науковою інформацією. 6. Функції науки. 7 Наукова теорія як пізнавальний 

феномен. 8. Наукова проблема як пізнавальний феномен. 9. Дослідницька гіпотеза 

як пізнавальний феномен. 10. Загально-філософські принципи наукового пізнання. 

11. Загально-психологічні і спеціальні принципи наукового пізнання. 

12. Класифікація дослідницьких систем. 13. Основні методологічні настанови про 

застосування математичної статистики у психології. 14. Експериментальна 

психологія як базова психологічна галузь для організації та проведення 

психологічних досліджень. 15. Різновиди дослідницьких стратегій. 16. Різновиди 

дослідницьких тактик. 17. Структура творчого потенціалу. 18-19. Методологічні 

досягнення античної філософії (психології). 20-21. Методологічні досягнення 

психології середньовіччя. 22. Досягнення психологічної науки епохи 

Відродження. 23. Західноєвропейські наукові концепції у психологічній науці ХІХ 

– початку ХХ ст. 24. Вітчизняні наукові концепції у психологічній науці ХІХ− 

початку ХХ ст. 25-26. Авторські досягнення у психологічній науці ХХ −початку 

ХХІ ст. 27. Методи теоретичного аналізу. 28. Опитувальники як метод 

дослідження. 29. Науково-технічні революції і психологічна наука. 30. Тест як 

метод дослідження. 31. Біографічний метод. 32. Генеалогічний метод. 

33. Генетичний метод. 34. Контент-аналіз. 35. Близнюків метод. 36. Моделювання 

(структурне, структурно-функціональне; математичне, статистичне). 

37. Спостереження як метод дослідження. 38. Експеримент як метод дослідження. 

39. Самоспостереження як метод дослідження. 40. Лонгітюд і поперечні зрізи як 

організаційні дослідницькі методи. 41. Соціометричний метод дослідження. 42. 

Кризові періоди у становленні особистості. 43. Шкалювання (шкала абсолютна, 

шкала інтервальна, шкала номінальна, шкала відношень, шкала порядкова, шкала 

соціальної дистанції). 44. Вікова періодизація і вікова класифікація. 45-46. Аналіз 

дослідницьких результатів (графологічний, дисперсійний, категоріальний, 

казуально-динамічний, кластерний, кореляційний, факторний). 47. Закони вищої 

нервової діяльності і природа психічного. 48. «Феномени», «закони», «симптоми»,  
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