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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Магістерський семінар”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 1 

Напрям 

 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
Спеціальність 053 

Психологія 

 

1-2 1-2 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90  

1-3 1-3 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 1,4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

38 год. 18 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

52 год. 72 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,73 

для заочної форми навчання – 0,25 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета курсу – оптимізація діяльності студентів в рамках написання магістерської 

роботи шляхом поглиблення знань та вдосконалити вмінь, необхідні для проведення 

психологічного дослідження. 

 

Завдання курсу 

1. Сформувати у студентів знання і розуміння етапів психологічного 

дослідження та дослідницьких завдань на кожному з них та співвіднесення цих етапів 

з частинами магістерської роботи. 

2. Поглибити знання вимог та рекомендацій щодо підготовки та представлення 

магістерської роботи на захисті. 

3. Розвинути вміння шукати та відбирати наукову інформацію, опрацьовувати 

наукові тексти. 

4. Сформувати вміння створювати теоретичну модель дослідження на основі 

опрацьованої  літератури. 

5. Поглибити знання способів уникнення порушень академічної доброчесності  у 

підготовці магістерської роботи.  

6. Розвинути вміння формулювати об’єкт, предмет, мету та гіпотези 

психологічного дослідження, планувати статичне опрацювання емпіричного 

матеріалу. 

7. Вдосконалити вміння обґрунтовувати свою дослідницьку позицію щодо 

вибору об’єкта і предмета досліджуваного явища з огляду на тему дослідження (тему 

магістерської роботи), а також вміння обґрунтовувати вибір статистичних методів 

опрацювання матеріалу. 

.................... 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен набути 

- знання і розуміння етапів психологічного дослідження та дослідницьких 

завдань на кожному з них та співвіднесення цих етапів з частинами магістерської 

роботи. 

- знання вимог та рекомендацій щодо підготовки та представлення 

магістерської роботи на захисті. 

- вміння шукати та відбирати наукову інформацію, опрацьовувати наукові 

тексти із застосуванням аналізу, порівняння та синтезу. 

- вмінні створювати теоретичну модель дослідження на основі опрацьованої  

літератури. 

- знання способів уникнення порушень академічної доброчесності  у підготовці 

магістерської роботи.  

- вміння формулювати об’єкт, предмет, мету та гіпотези психологічного 

дослідження, планувати статичне опрацювання емпіричного матеріалу. 

- вміння обґрунтовувати свою позицію щодо вибору об’єкта і предмета 

досліджуваного явища (з огляду на тему дослідження – тему магістерської роботи) і 

вибір статистичних методів опрацювання матеріалу. 

 

Компетенції:  
Курс спрямований на формування таких компетентностей: 

Загальні компетентності 
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ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Спеціальні компетентності 

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та / або практики.  

СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної 

значущості.  

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.  

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах.  

………….. 

Курс спрямований на досягнення таких програмних результатів навчання: 

ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.  

ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній 

та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми 

наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.  

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Формулювання наукової проблеми та авторського 

бачення предмета дослідження 

Тема 1. Вступ до курсу 

Мета курсу, форми роботи, вимоги. Співвідношення змісту курсової  та 

магістерської роботи. Вимоги до курсової роботи. Захист курсової роботи.  

Література 

1. Вимоги до виконання курсових та кваліфікаційних робіт 2020. URL: 

https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji 

 

 

Тема 2. Пошук літературних джерел 

Ресурси для пошуку літературних джерел. Пошукові слова. Оцінка та 

впорядкування джерел. 

Література 

1. Реєстр наукових фахових видань України. URL: http://nfv.ukrintei.ua/ 

2. Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com 

3. Google scholar. URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk 

4. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во 

Закарпатського ун-ту,  2003. 62 с. 

 

 

Тема 3. Формулювання теми магістерської роботи 

Пріоритети у формулювання теми. Ширина теми магістерської роботи. 

Стилістичні особливості формулювання теми. Узгодження та затвердження теми 

магістерської роботи. Генерація ідей щодо напрямку дослідження (практичне 

завдання). 

Література 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/VymogyMDK.doc
http://nfv.ukrintei.ua/
https://apps.webofknowledge.com/
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
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1. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових 

досліджень : Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 

2. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во 

Закарпатського ун-ту,  2003. 62 с. 

3. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. 

Гудвин. — 3-е изд. —СПб.: Питер, 2004. — 558 с. 

4. Вимоги до виконання курсових та кваліфікаційних робіт 2020. 

URL:https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji 

 

 

Тема 4.Опрацювання літературних джерел за обраним напрямком 

досліджень 

Оцінка та впорядкування джерел. Практичне завдання: виділення стислого змісту 

публікації. Представлення результатів систематизації 7 наукових публікацій за 

обраним напрямком досліджень, з яких не менше 5 – публікації в наукометричних 

журналах (SCOPUS, WoS).  

Виділення стислого змісту публікації. Складання плану теоретичного розділу 

магістерської роботи. Аналіз та систематизація наукових відомостей, формулювання 

авторської позиції (на прикладі переліку дефініцій запропонованого конструкта). 

Аналіз та систематизація наукових відомостей (на прикладі масиву результатів 

емпіричних досліджень). Способи викладу теоретичного матеріалу 

Література 

1.Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. 

благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, 

А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. С. 70. 

2.Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : 

Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 

3.Реєстр наукових фахових видань України. URL: http://nfv.ukrintei.ua/ 

4.Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com 

5.Google scholar. URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk 

 

 

5. Опис змісту опублікованих досліджень 

Стисле письмове представлення змісту статті відповідно до заданого об’єкта 

дослідження. 

Література 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. 

благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, 

А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. С. 70. 

2. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во 

Закарпатського ун-ту,  2003. 62 с. 

3. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : 

Академія, 2010. 215 с. 

4. Committee on Publication Ethics. URL:  https://publicationethics.org  

 

 

6. Формулювання мети, об’єкта, предмета дослідження на рівні магістерська 

робота та  курсової роботи 

Обговорення частини положень вступу магістерської та курсової роботи для 

отримання рекомендацій щодо вдосконалення. 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/VymogyMDK.doc
http://nfv.ukrintei.ua/
https://apps.webofknowledge.com/
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
https://publicationethics.org/
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Література 

1. Волков Б.C. Волкова Н.В. Методология и методы психологического 

исследования : учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. Москва : КНОРУС, 2019. 354 

с.  

2. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр 

учбової літератури, 2010. С. 115–116. 

 

 

7. Формування теоретичної схеми досліджуваного явища 

Способи графічного зображення, прийоми виділення складових, індикатори 

досліджуваного явища. Представлення теоретичної схеми досліджуваного явища на 

захисті курсової роботи. Обговорення підготовлених теоретичних схем для отримання 

рекомендацій щодо їх вдосконалення (практичне завдання). 

Література 

1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. 

Гудвин. — 3-е изд. —СПб.: Питер, 2004. — 558 с. 

 

 

Змістовний модуль 2. Гіпотези дослідження та вибір статистичних методів 

опрацювання емпіричного матеріалу 

8.Формулювання гіпотез дослідження 

Припущення про відмінності та зв’язки між явищами. Лінійний та нелінійний 

зв’язки між явищами. Кільність змінних в гіпотезі. Стилістичні прийоми 

формулювання гіпотез. 

Взаємоаналіз та оцінка відповідності вимогам гіпотез, підготовлених  студентами 

(практичне завдання). 

Література 

1.Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : 

Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 

2. Волков Б.C. Волкова Н.В. Методология и методы психологического 

исследования : учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. Москва : КНОРУС, 2019. 354 

с.  

3. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. 

Гудвин. — 3-е изд. —СПб.: Питер, 2004. — 558 с. 

 

 

9. Вибір психодіагностичних інструментів для емпіричного дослідження 

та формування групи досліджуваних 
Аналіз операціональних показників досліджуваного явища. Пошук та вибір 

методик для емпіричного дослідження. Оцінка якості адаптації методики. Формування 

групи досліджуваних. 

Література 

1. Волков Б.C. Волкова Н.В. Методология и методы психологического 

исследования : учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. Москва : КНОРУС, 2019. 354 

с.  

2. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. 

Гудвин. — 3-е изд. —СПб.: Питер, 2004. — 558 с. 
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3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр 

учбової літератури, 2010. С. 115–116. 

 

 

10.Математико-статистичне опрацювання емпіричних даних 

Завдання дослідження на етапі опрацювання емпіричного матеріалу. Типи шкал. 

Показники розподілу. Можливості застосоування базових статистичних методів в 

психологічному дослідження. Зв'язок гіпотез та «дизайну» математико-статистичного 

опрацювання емпіричного матеріалу. 

Література 

1.Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. 

— 3-е изд. —СПб.: Питер, 2004. — 558 с. 

2. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб. 

: ООО ≪Речь≫, 2003. – 350 с. 

 

 

11. Структура та зміст емпіричного розділу магістерської роботи 

Логіка викладу  та інтерпретація результатів емпіричного дослідження. Генеза 

інтерпретації емпіричного результату на прикладі наданої наукової статті (практичне 

завдання). 

Література 

1. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во 

Закарпатського ун-ту,  2003. 62 с. 

2. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр 

учбової літератури, 2010. С. 115–116. 

3. Піддубна Н. Г., Зубцов Д.Е. Способи подання результатів психолого-

педагогічного дослідження. Слов’янськ : СДПУ. 2004. 41 с. 

4. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : 

Академія, 2010. 215 с. 

 

 

Змістовний модуль 3. Дослідницькі висновки та підготовка до захисту 

магістерської роботи 

12. Висновки, рекомендації та оформлення магістерської роботи 

Формулювання висновків та рекомендацій, оформлення основного тексту, списку 

використаних джерел та додатків до магістерської роботи. Формування проекту 

висновків до магістерської роботи на основі положень вступу та визначення 

потенційних адресатів рекомендацій (практичне завдання). 

Література 

1.Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : 

Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 

2.Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во 

Закарпатського ун-ту,  2003. 62 с. 

3.Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. 

— 3-е изд. —СПб.: Питер, 2004. — 558 с. 

 

13.Підготовка до захисту магістерської роботи 
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Процедура захисту. Структура виступу. Оформлення презентації. Стиль і 

підготовка відповідей на запитання. 

1. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во 

Закарпатського ун-ту,  2003. 62 с. 

2. Піддубна Н. Г., Зубцов Д.Е. Способи подання результатів психолого-

педагогічного дослідження. Слов’янськ : СДПУ. 2004. 41 с. 

3. Створення презентації в PowerPoint. URL:  https://support.microsoft.com/uk-

ua/office/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%

D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%

D1%96%D1%97-%D0%B2-powerpoint-422250f8-5721-4cea-92cc-202fa7b89617 

 

 



 10 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Формулювання наукової проблеми та авторського бачення предмета 

дослідження 

1. Вступ до курсу 1  1    0,5  0,5    

2. Пошук літературних 

джерел 

0,5  0,5    0,5  
0,5 

   

3. Формулювання теми 
магістерської роботи 

1,5  1,5    1  
1 

   

4.Опрацювання літературних 

джерел за обраним 

напрямком досліджень 

13  7   6 2  

2 

   

5. Опис змісту 

опублікованих досліджень 

5  2   3 2  
2 

   

6. Формулювання мети, 

об’єкта, предмета 
дослідження на рівні 

магістерська робота та  

курсової роботи 

6  3   3 34  

2 

  32 

7. Формування теоретичної 

схеми досліджуваного явища 

19  5   14 19  
2 

  17 

Разом – зм. модуль1 46  20   26 59  10   49 

Змістовий модуль 2. Гіпотези дослідження та вибір статистичних методів опрацювання 

емпіричного матеріалу 

8.Формулювання гіпотез 

дослідження 

12  3   9 9  
1 

  8 

9.Вибір психодіагностичних 
інструментів для 

емпіричного дослідження та 

формування групи 

досліджуваних 

1  1    0,5  

0,5 

   

10.Математико-статистичне 

опрацювання емпіричних 

даних 

14,5  6,5   8 17  

5 

  12 

11. Структура та зміст 

емпіричного розділу 

магістерської роботи 

1,5  1,5    0,5  

0,5 

   

Разом – зм. модуль 2 29  12   17 27  7   20 

Змістовний модуль 3. Дослідницькі висновки та підготовка до захисту магістерської роботи 

12. Висновки, рекомендації 

та оформлення магістерської 

роботи 

9  2   7 0,5  

0,5 

   

13.Підготовка до захисту 

магістерської роботи 

6  4   2 3,5  
0,5 

  3 

Разом – зм. модуль 3 15  6   9 4  1   3 

Усього годин  
90  38   52 90  18   72 
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5.Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин  

Очна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

 1 Вступ до курсу 1 0,5 

 2 Пошук літературних джерел 0,5 0,5 

 3 Формулювання теми магістерської роботи 0,5 0,5 

 4 Опрацювання літературних джерел за обраним 

напрямком досліджень 

2 

0 

 5  Опис змісту опублікованих досліджень 2 2 

 6 Формулювання мети, об’єкта, предмета 

дослідження на рівні магістерська робота та  

курсової роботи 

3 

2 

 7  Формування теоретичної схеми досліджуваного 

явища 

3 

0 

 8 Формулювання гіпотез дослідження 1 0 

 9 Вибір психодіагностичних інструментів для 

емпіричного дослідження та формування групи 

досліджуваних 

1 

0,5 

 10 Математико-статистичне опрацювання емпіричних 

даних 

6,5 

3 

 11 Структура та зміст емпіричного розділу 

магістерської роботи 

0,5 

0 

 12 Висновки, рекомендації та оформлення 

магістерської роботи 

0 

0 

 13 Підготовка до захисту магістерської роботи 3 0,5 

 Всього 24 9,5 

                                                                                                              

6.Теми практичних  занять 

         

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин  

Очна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

 1 Вступ до курсу 0  

 2 Пошук літературних джерел 0  

 3 Формулювання теми магістерської роботи 1 0,5 

 4 Опрацювання літературних джерел за обраним 

напрямком досліджень 

5 

2 

 5 Опис змісту опублікованих досліджень 2  

 6 Формулювання мети, об’єкта, предмета 

дослідження на рівні магістерська робота та  

курсової роботи 

0 

 

 7 Формування теоретичної схеми досліджуваного 

явища 

2 

2 
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 8 Формулювання гіпотез дослідження 0 
1 

 9 Вибір психодіагностичних інструментів для 

емпіричного дослідження та формування групи 

досліджуваних 

0 

 

 10 Математико-статистичне опрацювання емпіричних 

даних 

0 

2 

 11 Структура та зміст емпіричного розділу 

магістерської роботи 

1 

0,5 

 12 Висновки, рекомендації та оформлення 

магістерської роботи 

2 

0,5 

 13 Підготовка до захисту магістерської роботи 1  

 Всього 14 8,5 

 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очна ф.н. 

(заочна 

ф.н.) 

1 4.Опрацювання літературних джерел за обраним 

напрямком досліджень 

6 

2 5. Опис змісту опублікованих досліджень 3 

3 6. Формулювання мети, об’єкта, предмета дослідження 

на рівні магістерська робота та  курсової роботи 

5 (32) 

4 7. Формування теоретичної схеми досліджуваного явища 12 (17) 

5 8.Формулювання гіпотез дослідження 9 (8) 

6 10.Математико-статистичне опрацювання емпіричних 

даних 

8 (12) 

7 12. Висновки, рекомендації та оформлення магістерської 

роботи 

7 

8 13.Підготовка до захисту магістерської роботи 2 (3) 

 Разом  52 (72) 
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9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

                                                                                                  ………………… 

10. Методи контролю 

Оцінка роботи студентів на семінарських та практичних, оцінка письмових 

завдань.                                                                                

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Бали, які отримують для заліку студенти денної форми навчання (заочної 

форми навчання) 

Поточне оцінювання та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 2 ЗМ №3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 100 

(100) 1(1) 2(1) 8(1) 17(3) 3(3) 10(18) 19(41) 8(22) 2(0) 14(6) 3(1) 3(1) 10(2) 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

12. Методичне забезпечення 

Силабус, відеоматеріали (доступні у відкритих Інтернет-джерелах), методичні 

рекомендації.  
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13. Рекомендована література 

Базова 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. 

благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. 

Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. С. 70. 

2. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во 

Закарпатського ун-ту,  2003. 62 с. 

3. Волков Б.C. Волкова Н.В. Методология и методы психологического 

исследования : учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. Москва : КНОРУС, 

2019. 354 с.  

4. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. 

[Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 

(Інформація та документація). – З внесеними поправками. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf 

5. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : 

Центр учбової літератури, 2010. С. 115–116. 

6. Піддубна Н. Г., Зубцов Д.Е. Способи подання результатів психолого-

педагогічного дослідження. Слов’янськ : СДПУ. 2004. 41 с. 

7. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : 

Академія, 2010. 215 с. 

8. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб. : 

ООО ≪Речь≫, 2003. – 350 с. 

 

Допоміжна 

1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. 

Гудвин. — 3-е изд. —СПб.: Питер, 2004. — 558 с. 

2. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень 

: Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 
 

14. Інформаційні ресурси 
1. Реєстр наукових фахових видань України. URL: http://nfv.ukrintei.ua/ 

2. Committee on Publication Ethics. URL:  https://publicationethics.org  

3. Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com 

4. Google scholar. URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk 

5. Вимоги до виконання курсових та кваліфікаційних робіт 2020. URL: 

https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji 

6. Створення презентації в PowerPoint. URL:  https://support.microsoft.com/uk-

ua/office/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%

D0%BD%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%

D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-powerpoint-422250f8-5721-4cea-92cc-

202fa7b89617 

 

http://library.snu.edu.ua/2017/dstu_8302-2015_z_vnesenimi_popravkami.pdf
http://library.snu.edu.ua/2017/dstu_8302-2015_z_vnesenimi_popravkami.pdf
http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
http://nfv.ukrintei.ua/
https://publicationethics.org/
https://apps.webofknowledge.com/
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/VymogyMDK.doc
https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji
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