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ВСТУП 

 

“Магістерський семінар” належить до обов’язкових компонентів циклу 

професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми 

«Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

053 Психологія.  

Курс викладається впродовж 1-3 семестрів навчання студентів. 

Мета курсу “Магістерський семінар” – оптимізація діяльності 

студентів в рамках написання магістерської роботи шляхом поглиблення 

знань та вдосконалити вмінь, необхідні для проведення психологічного 

дослідження. 

Курс «Магістерський семінар” дозволить студентам поглибити знання 

та вдосконалити навички, необхідні для написання магістерської роботи, 

зокрема для оптимального планування роботи над психологічним 

дослідженням, виконання теоретичного та емпіричного розділів, оформлення 

та презентації магістерської роботи. 

Об’єкт курсу –  наукове психологічне дослідження. 

Предмет курсу – психологічне дослідження в рамках магістерської 

роботи. 

Курс передбачає 90 год. (три кредити), з яких 38 години  семінарсько-

практичних аудиторних занять та 52 годин самостійної роботи. Розподіл 

аудиторних годин за семестрами: 1 – 16 год., 2 – 16 год., 3 – 6 год. 

Письмові завдання, передбачені програмою курсу, за змістом є 

кроками у виконанні магістерської роботи; послідовність завдань відповідає 

логіці наукового дослідження, а терміни виконання –орієнтовному графіку 

виконання завдань в межах підготовки магістерської роботи. 

Усі письмові завдання потрібно виконувати на бланках, наданих 

викладачем (додаток А). 

Розподіл балів за письмові завдання подано у силабусі до курсу. 
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ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ 1 
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ОБРАНИМ 

НАПРЯМОМ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Мета завдання – розвинути вміння студентів шукати та 

систематизувати  наукову літературу. 

Зміст завдання: сформувати перелік із семи наукових  публікацій 

(статті, автореферати дисертацій, монографії) за темою магістерської роботи, 

з яких не менше 5 – статті в наукометричних журналах (SCOPUS, WoS). 

Перелік подати у формі таблиці (таблиця 1; бланк 1 в додатку А), в якій 

необхідно вказати вихідні відомості про публікацію (назва, автор, видання, 

рік, сторінки), анотацію, ключові слова та віднести публікацію до одного чи 

більше змістовних частин теоретичного матеріалу. В третьому стовпці 

потрібно вказати робочу назву частини тексту, в якому буде подано цитату 

чи стислий переказ змісту публікації. 

Рекомендації щодо виконання завдання: 
- виділити ключові слова відповідно до обраного напряму 

дослідження; 

- використати для пошуку іноземних джерел хоча б одну з 

наукометричних баз (SCOPUS, WoS), а для пошуку вітчизняних джерел 

Google Scholar; 

- пошук іноземних джерел розпочати з пошуку оглядових статей 

(review) та мета-аналізів (meta-analysis); 

- віддавати пріоритет найбільш цитованим публікаціям (навіть якщо 

вони видані давно) та найновішим публікаціям; 

- за потреби відкоригувати перелік пошукових слів на основі 

знайдених джерел та повторити пошук. 

Таблиця 1 

№ Публікація 

(автор (и), назва, рік, 

видавництво, місто, 

сторінки; для статей  

назва видання, номер)
1
 

Анотація 

(мовою 

оригіналу), 

ключові слова 

Категорії, до яких 

віднесено публікацію 

(робочі назви 

змістовних частин 

роботи, розкритих хоча 

б частково в публікації)  

    

 

                                                           
1
 Зразки оформлення літературних джерел: 

1. Носенко Е. Л.,  Петренко Т. М.. Діагностика особистості засобами 

невербального спілкування : моногр. К. : Вид-во «Освіта України», 2013. 

191 с.  

2. Muris P., Merckelbach H., Otgaar H., Meijer E. The Malevolent Side of Human 

Nature: A Meta-Analysis and Critical Review of the Literature on the Dark 

Triad (Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy) // Perspectives on 

Psychological Science. 2017. Vol. 12(2). Р. 183–204. 
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ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ 2 

ЧАСТИНА ВСТУПУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ  

(МЕТА, ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ) 

 

Мета завдання – сформувати вміння формулювати мету, об’єкт, 

предмет емпіричного психологічного дослідження. 

Зміст завдання: сформулювати мету, об’єкт і предмет дослідження за 

темою магістерської роботи (бланк 2 в додатку А). 

Рекомендації щодо виконання завдання: 

- перш ніж формулювати мету, об’єкт, предмет дослідження 

необхідно ознайомитись із науковою літературою за обраним напрямом 

дослідження, визначити, які відомості про обране явище (явища), 

задеклароване в темі уже наявні, а щодо яких сторін явища немає відомостей, 

їх дуже мало або вони суперечливі; 

- мета дослідження – це основне дослідницьке питання, для пошуку 

відповіді на яке і буде проведене дослідження. Мета повинна бути 

сформульована так, щоб було зрозуміло, що саме автор планує вивчити. 

Якщо в темі “особливості”, то в мені не варто повторювати це слово, а 

вказати, що саме маєте намір вивчати; 

- об’єкт дослідження – це психічне явище чи феномен, на вивчення 

якого спрямоване дослідження. Для формулювання об’єкта застосовують 

конструкт – термін, який позначає це явище або феномен (поняття чи 

словосполучення); 

-  предмет дослідження – це той аспект, та частина об’єкта, яку буде 

вивчено в конкретному дослідження. Переважно формулювання предмета 

має три частини: а) в предметі вказують конструкт, який зазначено в об’єкті, 

або вужче поняття, яке становить його частину. Наприклад, якщо об’єктом 

дослідження обрано соціальне благополуччя, то в предметі може бути 

вказано соціальне благополуччя, або соціальна відповідальність як його 

складова; б) також в предметі потрібно вказати явище чи явища 

(характеристики поведінки, особи тощо), у зв’язку з якими автор буде 

вивчати об’єкт; в) характер зв’язку, який буде в фокусі дослідницької уваги, 

відповідно до теми магістерської роботи. Наприклад, вплив (якщо йдеться 

про вивчення чинників, йдеться про каузальний зв’язок) чи зв’язок (якщо 

маємо на увазі взаємозв’язок). 

Припустимо, тема магістерської роботи “Соціальна відповідальність 

працівників в організаціях з різним етичним кліматом”. Об’єктом такого 

дослідження буде соціальна відповідальність особистості. Можливий варіант 

предмета – соціальна відповідальність працівників з різним стажем роботи у 

зв’язку з етичним кліматом в організації. Можливе формулювання мети – 

встановити зв’язок між соціальною відповідальністю працівників та етичним 

кліматом в організації, та виявити відмінності цього зв’язку у працівників з 

різним стажем роботи. 
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ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ 3 

ТЕОРЕТИЧНА СХЕМА ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Мета завдання – сформувати вміння виділяти компоненти та 

індикатори досліджуваного явища, створювати модель емпіричного 

психологічного дослідження. 

Зміст завдання: на основі опрацьованих наукових джерел за темою 

магістерської роботи зобразити предмет дослідження у формі схеми. 

Рекомендації щодо виконання завдання: 

Одна з вимог до магістерської роботи – представлення в тексті і на 

захисті магістерської роботи теоретичної схеми дослідження. 

Критерії оцінювання теоретичної схеми дослідження: 

1. Якість схеми дослідження: логічність, структурованість, повнота 

представлених явищ в схемі та зв’язків між ними. Схема повинна 

відображати предмет дослідження: усі явища з представленими ознаками (за 

потреби, типами, складовими) та зв’язки між цими явищами, які планується 

вивчати емпірично. 

2. Авторський опис схеми дослідження в тексті роботи з 

обґрунтуванням авторської позиції. Опис обмежень дослідження (які саме 

компоненти явища будуть досліджені, а що буде залишено поза увагою). 

Теоретична схема предмета дослідження (ТСПД) – це стисле 

представлення із використанням вербальних (текст) і графічних засобів 

(таблиці, схеми, рисунки) предмета дослідження в рамках магістерської 

роботи. Це не предмет курсової, а магістерської. Роботи ТСПД – є одним з 

результатів підготовчого етапу дослідження. Теоретичну схему з описом 

подають наприкінці теоретичної частини роботи. Це може бути окремий 

параграф чи розділ (залежно від структури роботи). 

В ТСПД потрібно подати усі психічні явища, які включено в предмет 

магістерського дослідження і відобразити (стрілочками) зв’язки між ними, 

про які буде висунуто припущення в гіпотезах. 

Кількість психічних явищ в схемі залежить від того, скільки явищ 

заплановано вивчати. Кількість явищ не обмежується двома чи трьома, таку 

кількість обрано лише для прикладу (таблиця 2). Але варто врахувати, що 

якнайбільше явищ не означає якісного дослідження. Не варто намагатись 

охопити усі аспекти явища в одному  емпіричному дослідженні та обирати 

надто багато змінних (досліджуваних явиш, показників, шкал). 

 



Два основних питання, відповіді на які передбачає створення ТСПД:  

1) як представити зв’язки між досліджуваними явищами? (таблиця 2) 

2) як представити явище в схемі? (матеріал подано після таблиці 2 на сторінці 10) 

Таблиця 2 

Варіанти представлення зв’язків між досліджуваними явищами 

Особливості формулювання теми дослідження Спосіб представлення зв’язків у ТСПД 

Якщо в темі задекларовано чинники, метою роботи буде 

встановити вплив одного (чи кількох) явища на друге 

явище. Відповідно, в ТСПД потрібно показати 

каузальний зв’язок. 

 

Наприклад, тема “Організаційні чинники лояльності 

працівників до організації” 

 

 
Якщо у формулюванні теми вказано “Психологічні 

особливості осіб…” або “соціально-психологічні осіб…” 

(слово “осіб” може бути замінене поняттям, що вказує 

на певну групу чи групи досліджуваних, наприклад, 

студентів, працівників приватних і державних 

організацій тощо) це передбачає встановлення не 

каузальних зв’язків (причинно-наслідкових), а 

взаємозв’язків. Це і потрібно відобразити в ТСПД з 

допомогою стрілок. 

 

Наприклад, тема “Психологічні особливості осіб з різним 

рівнем орієнтації на соціальне домінування”. 
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Якщо у формулюванні теми зазначено “Особливості” 

певного психічного явища, наприклад, “Особливості  

батьківського авторитету в сім’ях з різним рівнем 

матеріального добробуту”, ТСПД повинна відображати 

зв’язки між явищами в різних підгрупах досліджуваних. 

 
Якщо у формулюванні теми зазначено “Особливості 

впливу….”, ТСПД повинна відображати каузальні зв’язки 

між явищами в різних підгрупах досліджуваних. 

Прикладом формулювання теми може бути “Особливості 

впливу форми підсумкового контролю на екзаменаційний 

стрес студентів”. Ознака 1 (див. схему поруч) може бути 

обрана залежно від мети і предмета дослідження, це може 

бути відвідуваність навчальних занять, академічна 

успішність чи стресостійкість студентів.  
 

Якщо в темі не вказано ані “чинники”, ані “особливості”, 

а, наприклад, тема сформульована так: “Суб’єктивне 

психологічні благополуччя матерів дітей віком до трьох 

років” 

Схему формуємо відповідно до предмета дослідження. Якщо 

Ви ставите собі за мету виявити чинник цього благополуччя, 

то відображайте причинно-наслідкові зв’язки. Якщо виявити 

зв’язок суб’єктивного благополуччя з іншим явище 

(явищами), коли неможливо стверджувати, де причина, а де 

наслідок, показуємо в схемі взаємозв’язки (стрілочки в два 

боки). 



Щоб представити явище в теоретичні схемі дослідження, потрібно описати 

зміст явища і подати його у формі заповненого рисунка чи заповненої таблиці. Кожне 

явище описати окремо і подати в ТСПД, показуючи зв’язки між ними стрілками. 

Нижче наведено приклади у формі таблиць, бо це більш структуровано і 

зрозуміло (надалі таблиця). 

Немає єдиного зразка, бо психічні явища та феномени є різними за своїм змістом 

– мають різні широту, компоненти, види, критерії тощо. 

Не потрібно подавати в схему підходи до трактування явища різними авторами, 

в різних теоріях чи концепціях.  

В ТСПД потрібно включити висновки, до яких дійшов автор магістерської 

роботи, аналізуючи різні підходи. Йдеться про єдине визначення, єдиний перелік 

критеріїв, ознак, чи класифікацію, на яку автор спирається у своїй роботі. Це може 

бути, наприклад, визначення, виділення компонентів, яке вже існує, або авторське. 

Зайвим є описувати в ТСПД рівні вираження ознаки (риси, властивості) – 

низький середній, високий. 

Для розкриття змісту явища в таблицю варто подавати такі частини: 

- визначення 

- складові (компоненти явища) 

- види явища з критеріями виділення цих видів 

- вимірювані прояви явища (індикатори, ознаки). 

Необхідним є визначення та компоненти явища або вимірювані індикатори. 

Доцільність подавати решта частин змісту залежить від обраного конструкта. 

Якщо автор планує порівнювати осіб різної статі чи різного фаху, то в ТСПД 

окремою змінною потрібно включити, наприклад, стать чи професію. (Ознаки статі 

розписувати не потрібно). 

Приклади представлення психічних явищ та феноменів в ТСПД 

Таблиця 3 

Поняття, яке окреслює явище , визначення 

Складова 1 Складова 2 Складова 3 

Ознака 1 Ознака 1 Ознака 1 

Ознака 2 Ознака 2 Ознака 2 

Ознака 3 Ознака 3 Ознака 3 

Ознака 4 Ознака 4 Ознака 4 

 



 11 

Таблиця 4 

Поняття, яке окреслює явище , визначення 

 Вид 1 (тип 1) Вид 2 (тип 2) Вид 3 (тип 3) Вид 4 (тип 4) 

Ознака 1 + + - - 

Ознака 2 + + - - 

Ознака 3 + + + - 

Ознака 4 + - + - 

Ознака 5 + - + - 

 

Таблиця 5 

Поняття, яке окреслює явище , 

визначення 

Ознака 1 

Ознака 2 

Ознака 3 

Ознака 4 

 

Приклад ТСПД подано в додатку Б. 

 

 

ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ 4 

ГІПОТЕЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Мета завдання – сформувати вміння формулювати гіпотези психологічного 

дослідження. 

Зміст завдання: відповідно до мети дослідження та зв’язків між явищами, 

зображеними в ТСПД, сформувати 2-4 припущення щодо очікуваних результатів 

магістерського дослідження – гіпотези дослідження (бланк 4 в додатку А). 

 Рекомендації щодо виконання завдання: 

- усі гіпотези повинні відповідати меті і предмету дослідження. Наприклад, 

якщо метою дослідження є виявити вплив батьківського стилю на риси характеру 

дітей, то в кожній гіпотеза повинна бути припущенням про те, сприяє чи перешкоджає 

формуванню певної риси характеру. Припущення про зв’язок рис характеру між собою 

буде помилкою, оскільки не стосуватиметься мети і предмета дослідження; 

- за змістом гіпотези не повинні суперечити одна одній; 

- гіпотези повинні бути спрямованими – якщо висунуто припущення про зв’язок 

між явищами, потрібно вказати, йдеться про прямий чи обернений зв’язок; якщо 

припущення про відмінності між групами – вказати, в якій групі досліджувана 

властивість буде очікується вищою; якщо припущення про вплив одного явища на 

інше, то вказати,  про який саме вплив йдеться (підвищення,  сприяння формуванню чи 

навпаки); 

- гіпотези повинні бути логічними – автор повинен обґрунтувати в роботі (в 

теоретичному розділі, зокрема в описі ТСПД) та пояснити усно (наприклад, на захисті 

роботи) свої міркування при формуванні гіпотез. 
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-  

 

 

ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ 5 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ ЕМПІРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Мета завдання – сформувати вміння визначати тип шкали вимірювання 

досліджуваної ознаки та підбирати методи статистичного опрацювання емпіричного 

матеріалу. 

Зміст завдання:  

а) на основі підібраних методик для емпіричного дослідження за темою 

магістерської роботи визначити типи шкал вимірювання
2
 за кожною із змінних, які 

заплановано вивчати (заповнити таблицю 1 в бланку для виконання завдання 5 – 

додаток А); 

б) відповідно до мети, предмета та гіпотез дослідження підібрати методи 

статистичного опрацювання емпіричного матеріалу, який буде зібраного за допомогою 

методик, вказаних в таблиці 1 бланку для письмового завдання 5. 

Зібраний емпіричний матеріал магістерського дослідження не є необхідною 

умовою виконання завдання 5, оскільки це завдання передбачає планування, а не саме 

опрацювання матеріалу. Для виконання завдання 5 необхідно сформувати мету, об’єкт, 

предмет та гіпотези дослідження, визначитись із групою досліджуваних, а також 

підібрати методики для емпіричного дослідження. 

Завдання необхідно виконати, заповнивши таблицю 2 відповідного бланку. 

Потрібно вказати назву статистичного методу, максимально конкретно сформулювати 

мету, з якою заплановано його застосування та змінні (шкали, соціально-демографічні 

показники), які буде включено в опрацювання за тим чи іншим статистичним методом. 

У випадку застосування порівняльного аналізу потрібно зазначити групуючи змінну (за 

якою здійснено поділ групи досліджуваних на підгрупи) та залежні змінні 

(характеристики, за якими буде зіставлено підгрупи). 

 

                                                           
2
 Одне з джерел, в якому можна ознайомитись із типими шкал вимірювання –  

Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб. : ООО 

≪Речь≫, 2003. С. 12-20. 
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ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ 6 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ У ФОРМІ РИСУНКІВ І ТАБЛИЦЬ 

 

Мета завдання – розвинути вміння створювати ілюстративний матеріал  

(таблиці, рисунки) до результатів емпіричного психологічного дослідження. 

Зміст завдання: представити результати емпіричного дослідження, отримані за 

одним із статистичних аналізів у вигляді таблиці або рисунка залежно від варіанту 

завдання
3
. Таблиця чи рисунок повинні бути придатними для включення в презентацію 

PowerPoint. Завдання  потрібно виконати на бланк 6 (додаток А). 

 Рекомендації щодо виконання завдання: 

- на рисунку чи в таблиці повинні бути відображені лише значущі коефіцієнти 

чи відмінності; 

- усі показники повинні бути зрозуміло підписані. Якщо назви показників не 

поміщають, то можна їх позначити цифрами або буквами і нижче подати перелік 

умовних позначень з повними назвами; 

- рисунок чи таблиця повинні мати змістовну вичерпну назву (рисунок 

підписуємо внизу, таблицю – вгорі); 

- якщо рисунок чи таблиця виконані із використанням різних кольорів, то 

кольори потрібно добирати достатньо насичені та контрастні, щоб добре було видно 

усі компоненти ілюстрації; 

- за потреби результати емпіричного дослідження можна розділити і зобразити 

на двох таблицях чи рисунках (але це необов’язково). 

 

                                                           
3
 Результати статистичного аналізу емпіричного матеріалу надає викладач 

окремим файлом. Розподіл студентів за варіантами з уточненням завдання робить 

викладач на час видачі завдання відповідно до схеми курсу, поданої в силабусі. 
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Додаток А 

БЛАНКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 1-6 

Бланк для письмової роботи 1. Систематизація наукових публікацій
4
за  

обраним напрямом досліджень 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

філософський факультет, кафедра психології 

Письмова робота 1 з дисципліни “Магістерський семінар” 

Прізвище, ім'я студента_____________________________________Група _________ 

Тема магістерської роботи (затверджена на засіданні кафедри) _________________________ 

№ Публікація 

(автор (и), назва, рік, видавництво, 

місто, сторінки; для статей  назва 

видання, номер)
5
 

Анотація (мовою оригіналу), 

ключві слова 

Категорії, до яких віднесено 

публікацію 

(робочі назви змістовних частин 

роботи, розкритих хоча б 

частково в публікації)  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

                                                           
4
 Статті в наукових виданнях, монографії, автореферати дисертацій. 

5
 Зразки оформлення літературних джерел: 

3. Носенко Е. Л.,  Петренко Т. М.. Діагностика особистості засобами невербального спілкування : моногр. К. : Вид-во «Освіта    

України», 2013. 191 с.  

4. Muris P., Merckelbach H., Otgaar H., Meijer E. The Malevolent Side of Human Nature: A Meta-Analysis and Critical Review of the 

Literature on the Dark Triad (Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy) // Perspectives on Psychological Science. 2017. Vol. 

12(2). Р. 183–204. 



Бланк для письмової роботи 2. Частина вступу
6
 магістерської 

роботи (мета, об’єкт, предмет) 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

філософський факультет, кафедра психології 

Письмова робота 2 з дисципліни “Магістерський семінар” 

 

 

Прізвище, ім'я студента__________________________________ 

Група _________ 

Тема магістерської роботи (затверджена на засіданні кафедри) 

_____________________________________________________ 

 

Об'єкт дослідження____________________________________ 

Предмет дослідження__________________________________ 

Мета дослідження _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

                                                           
6
 Об’єк, предмет та мету дослідження формулюємо відповідно до теми 

магістерської роботи, а НЕ курсової. 
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Бланк для письмової роботи 3. 

 Теоретична схема предмета дослідження 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

філософський факультет, кафедра психології 

Письмова робота 3 з дисципліни “Магістерський семінар” 

 

Прізвище, ім'я студента__________________________________ 

Группа _________ 

Тема магістерської роботи________________________________ 

Об'єкт дослідження_____________________________________ 

Предмет дослідження____________________________________ 

Мета дослідження ____________ 

 

 

Теоретична схема предмета дослідження 



 20 

Бланк для письмової роботи 4. 

 Гіпотези дослідження 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

філософський факультет, кафедра психології 

Письмова робота 4 з дисципліни “Магістерський семінар” 

 

Прізвище, ім'я студента__________________________________ 

Группа _________ 

Тема магістерської роботи________________________________ 

Об'єкт дослідження_____________________________________ 

Предмет дослідження____________________________________ 

Мета дослідження ____________ 

 

 

 

Гіпотези дослідження: 

1. 

2. 

(3) 

(4) 
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Бланк для письмової роботи 5. 

 Обґрунтування вибору методів статистичного  

опрацювання емпіричного матеріалу 

 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

філософський факультет, кафедра психології 

Письмова робота 5 з дисципліни “Магістерський семінар” 

Таблиця 1. 

Типи шкал 

Назва 

методики
7
 

(або  анкета, 

паспортичка) 

 

Шкали 

Назва шкали, 

показника 

Тип шкали 

(номінативна/порядкова/інтервальна/шкала 

відношень) 

   

 

Таблиця 2. 

 

Обґрунтування вибору методів статистичного опрацювання даних 

Назва методу, 

критерій 

Мета використання  

(в конкретній Вашій 

роботі, вказана 

розповідним реченням) 

Показники (шкали), включені в 

опрацювання 

(для порівняльного аналізу вказати 

залежні та незалежну змінну) 

   

 

 
 

                                                           
7
 З посиланням на першоджерело у формі підрядкового посилання – примітка, 

винесена з тексту документа вниз полоси. 
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Бланк для письмової роботи 6. 

Представлення результатів емпіричного 

дослідження у формі рисунків і таблиць 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

філософський факультет, кафедра психології 

Письмова робота 6 з дисципліни “Магістерський семінар” 

 

 

Прізвище, ім'я студента__________________________________ 

Група _________ 

Варіант_______ 
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Додаток Б 

Приклад теоретичної схеми предмета дослідження 
 

Наприклад, якщо предмет дослідження – дистанція влади в організації як чинник 

задоволеності роботою працівників, то схема може виглядати так 

 

ДИСТАНЦІЇ ВЛАДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ –  

це характеристика організаційної культури, яка означає жорсткість організаційної 

ієрархії, визнання членами організації  нерівності між керівниками і підлеглими 

Характеристики організаційних процедур та процесів 

залучення підлеглих до прийняття рішення 

підтримання субординації (наявність ритуалів, правил, які підтримують ієрархію) 

Характеристики керівника (лідера) 

готовність керівників вдаватись до тиску для подолання опору з боку підлеглих 

готовність лідера приймати думки та пропозиції підлеглих 

 

готовність керівника делегувати важливі для організації робочі задачі підлеглим 

Характеристики підлеглих 

схильність підлеглих погоджуватись з рішеннями керівника, а у випадку незгоди не 

висловлювати заперечень чи критики 

 

 

 

 

 

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РОБОТОЮ 

Задоволеність оплатою праці 

Задоволеність фізичними умовами праці (приміщення, обладнання) 

Задоволеність режимом роботи 

Задоволеність стосунками з керівництвом 

Задоволеність стосунками з колегами 

Задоволеність можливостями розвивати професійні навички 

Задоволеність можливостями кар’єрного росту 

…..можна продовжити перелік компонентів задоволеності роботою 

 

 


