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Назва курсу  ПП 1.2.12 Атестаційний (кваліфікаційний) екзамен за фахом 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Коперника, 3, м. Львів або за умови дистанційного навчання на платформі 

Teams 

 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

кафедра психології філософського факультету 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

05 соціальні та поведінкові науки, 053 психологія 

Викладачі  члени 

екзаменаційної 

комісії 

Квас Олена Валеріївна, голова ЕК, доктор педагогічних наук, професор,  

члени ЕК: Грабовська Софія Леонідівна, завідувач кафедри психології, кандидат 

філософських наук, професор кафедри психології, Партико Тетяна Борисівна, 

кандидат психологічних наук, професор, Дідковська Лариса Іванівна кандидат 

психологічних наук, доцент, Карковська Руслана Ігорівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, Кочергіна Ірина Анатоліївна, кандидат 

психологічних наук, асистент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Квас О.В.olena.kvas@lnu.edu.ua   + (038) 05004300401 

Грабовська С.Л. sofiya.hrabovska@lnu.edu.ua + (038) 0989533059 

Партико Т.Б. tetyana.partyko@lnu.edu.ua   + (038) 0979073331 

Дідковська Л.І. larysa.didkovska@lnu.edu.ua   + (038) 0677443534 

Карковська Р.І. ruslana.karkovska@lnu.edu.ua   + (038 )0676750830 

Кочергіна І.А. iryna.kocherhina@lnu.edu.ua   + (038) 0978221879 

  

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Щовівторка 15:00 16:00 год. (дистанційно) 

https://us02web.zoom.us/j/6649500884?pwd=UWpUMktkOTJCNHVPY3F6MGRIME

h3QT09 

Meeting ID: 664 950 0884 

Passcode: 1mxvi9 

Для погодження платформи онлайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або телефонувати. 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053 

 

Інформація про 

курс 

Кваліфікаційний (атестаційний) іспит (3 кредити за Європейською Кредитно 

Трансферною Системою ECTS). Атестаційний екзамен за фахом з дисциплін ЗК 

1.1.01 Методика та організація наукового дослідження; ЗК 1.1.02 Теоретичні та 

методологічні проблеми психології; ПП 1.2.01 Методика викладання психології у 

вищій школі; ПП 1.2.02 Геронтопсихологія проводиться в усній формі і перевіряє 

досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти та 

освітньо-професійною програмою.  

Коротка анотація 

курсу 

Атестаційний екзамен за фахом з дисциплін циклів загальної, професійної та 

практичної підготовки «Теоретичні та методологічні проблеми психології», 

«Методика та організація наукового дослідження», «Методика викладання 

психології у вищій школі», «Геронтопсихологія» проводиться в усній формі і 

перевіряє досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти 

та освітньо-професійною програмою. 

Кваліфікаційний іспит здійснюється у формах особистої презентації студентом 

mailto:О.В.olena.kvas@lnu.edu.ua
mailto:sofiya.hrabovska@lnu.edu.ua
mailto:Т.Б.%20tetyana.partyko@lnu.edu.ua
mailto:Л.І.%20larysa.didkovska@lnu.edu.ua
mailto:І.А.%20iryna.kocherhina@lnu.edu.ua
https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053
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здобутих компетентностей, які дозволяють визначити рівень досягнення 

програмних теоретичних результатів навчання.Кваліфікаційний іспит має на меті 

перевірити, чи магістрати впродовж навчання на магістерській програмі 053 

Психологія оволоділи знаннями, уміннями та навичками, що забезпечуєть 

інтегральну компетентність: здатність вирішувати складні завдання і проблеми у 

процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

Мета та цілі курсу Перевірити, чи магістрати впродовж навчання на магістерській програмі 

053 Психологія оволоділи знаннями, уміннями та навичками, що забезпечують 

загальні та спеціальні компетентності: Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та/або практики.  

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.  

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.  

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію.  

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями.  

СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної 

допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 

Методика та організація наукового дослідження 

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.  234 с. 

Академічне письмо: навч. посібник / Уклад. Ревуцька С.К., Зінченко В.М. Кривий 

Ріг, 2019. 130 с. 

Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник. Київ : АБУ, 2002.  480 

с. 

Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових досліджень. Київ : 

Центр навчальної літератури, 2019. 360 с. 

Брейс А. Анкетування: Розробка опитних листів, їх роль і значення при 

проведенні ринкових досліджень / Пер. з англ.  Дніпропетровськ: Баланс Бізнес 

Букс, 2005.  336 с. 

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

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

Вернигора Н. М. Написання сучасної наукової статті. Методичні  рекомендації; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітарний ін-т.  Київ : Білий Тигр,  2015.  28 с. 
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Горбунова В.В. Етичні та правові аспекти психологічних досліджень // Практична 

психологія соціальна робота.  № 3.  2005.  С. 18-23. 

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

е изд. СПб.: Питер, 2004.  558 с.. 

Данильян О. Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб.  

Харків : Право, 2017.  448 с. 

Етичний кодекс ученого України [Електронний ресурс]. 2009.  Режим доступу до 

ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09 

Климчук В.О. Факторний аналіз: використання у психологічних дослідженнях // 

Практична психологія та соціальна робота. 2006. № 8.  С. 43-48. 

Марчук М. Психологічна парадигма як об’єкт гуманітарно-наукової 

методологічної рефлексії // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. 

кол. Т. Біленко (головний редактор), В. Здоровенко, Н. Скотна та ін. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012.  Випуск двадцять 

дев’ятий. Філософія.   С. 4-17. 

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

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

Центр учбової літератури, 2010.  352 с. 

Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. / О. П. Кириленко, 

В. В. Письменний. Тернопіль : ТНЕУ, 2013.  228 с.  

Панок В.Г. Прикладна психологія. Теоретичні проблеми : монографія. Київ: Ніка-

Центр. 2017. 188 с. 

Петренко В. С. Поняття та види плагіату // Часопис цивілістики.  2012.  Вип. 14.  

С. 128-131. 

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

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

 Положення про забезпечення академічної доброчеснісності у Львівському 

національному університеті Івана Франка від 14 травня 2019 

року. URL: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ 

Словарь-справочник по психологической диагностике / Бурлачук Л.Ф., Морозов 

С.М.; Отв. Ред.. Крімский С.Б.  Киев : Наук. Думка, 2000.  200 с. 

Суїменко Є.І. Анкетне опитування: мистецтво ставити запитання [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://isoc.com.ua/school/suimenko_ank.pdf 

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник.  2-ге 

вид., стереотипне.  Київ: Наша культура і наука, 2006. 560 с. 

Толстих. Н. Експертні опитування [Електронний ресурс].   Режим доступу: http://i-

soc.com.ua/school/Tolstyh_Expert.pdf 

Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ: 

Видавничий Дім «Слово», 2004.  240 с. 

Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 3 видання.  Львів: Кальварія, 2003.  544 с. 

Alberto Martín-Martín, Enrique Orduna-Malea , Mike Thelwall, Emilio Delgado López-

Cózar Google Scholar, Web of Science, and Scopus: a systematic comparison of 

citations in 252 subject categories // Journal of Informetrics.  2018.  vol. 12, no. 4.  P. 

1160-1177. https://doi.org/10.1016/J.JOI.2018.09.002 

Rose M.B., Holmbeck G.N., Coakley R.M., Franks E.A. Mediator and moderator effects 

in developmental and behavioral pediatric research // Journal of Developmental & 

Behavioral Pediatrics. 2004. - Volume 25. - Issue 1. - P 58-67. 

 Wu D., Zumbo B. D. Understanding and Using Mediators and Moderators // Social 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09
http://isoc.com.ua/school/suimenko_ank.pdf
http://i-soc.com.ua/school/Tolstyh_Expert.pdf
http://i-soc.com.ua/school/Tolstyh_Expert.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rose+BM&cauthor_id=14767360
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Holmbeck+GN&cauthor_id=14767360
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Coakley+RM&cauthor_id=14767360
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Franks+EA&cauthor_id=14767360
https://journals.lww.com/jrnldbp/toc/2004/02000


 4 

Indicators Research. 2008.  87.  P. 367-92. 

 

Теоретичні та методологічні проблеми психології 

Калюжна Є.М. Теоретико-методологічні проблеми психології : навчальний 

посібник. Київ : ІПК ДСЗУ, 2019 136 с. https://ipk.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/04/2-Posibnyk_Kaliuzhna-2019.pdf 

Корольчук М., Трофімов Ю, Оседло В. Методологічні та теоретичні проблеми 

психології: Київ : Ніка-Центр, 2013. 336 с. 

Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження: навч.- метод. 

посіб. / О. Л. Туриніна. Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. С.-39-

49http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/metod_psih_dosl.pdf 

Татенко В.О.Сучасна психологія: теоретико-методологічні проблеми: навч. посіб. 

/ В.  О.Татенко. – Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009.  288 с. 

Ушакова І.М. Теоретико- методологічні проблеми психології. Харків :НУЦЗУ, 

2016. 191 с. Режим доступу: 

http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/1242/Teoretiko_metodolog_problemi_psih_(Ush

akova)_Kurs_lekc.pdf 

 

Методика викладання психології у вищій школі 

Бондаренко Л. В. Методологічні та теоретичні проблеми вивчення психології: 

навч.-метод. комплекс / Л. В. Бондаренко// Методологічні та теоретичні проблеми 

вивчення психології.  Херсон : ХФ ВМУРоЛ «Україна», 2008.  С. 5–9. 

Власова О.І. Методика викладання психології. Підручник / О. І. Власова.  Київ 

:Геопринт, 2011.  340 с.  Режим доступу: 

https://info.lekciya.com.ua/psihologiya/545/index.html 

Гапон Н. Психологія взаємин викладача зі студентами у світлі ціннісних засад 

европейської освіти/ Н. Гапон // Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» :збірник 

наукових праць.  Вип. 38. Психологія.  2016. № 1.  С. 30-38.  Режим доступу до 

ресурсу : https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/article/view/122/116 

Гапон Н. Ставлення до виявів академічної нечесності у студентів як соціально-

психологічна проблема / Н. Гапон// Humanitarium. Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди/ Серія 

«Психологія». 2018.  Том 39.  Вип. 1. С. 56-63.  Режим доступу до ресурсу: 

http://humanitarium.online/index.php/hum/issue/view/8 

Методика викладання психології у вищій школі : [навч. посіб.] / Ю. Ю. Бойко-

Бузиль, С. Л. Горбенко та ін.  Київ : Атіка, 2012. С. 5-20.  272 с.  

Романовський О. Г. Методика викладання психології :навчально-методичний 

посібник / Романовський О. Г., Резнік С. М. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. – 

С. 5-6. – 51 с.  Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/185669298.pdf 

Chudzicka-Czupała,A.,Application of the theory of planned behaviorin academic cheat 

ingresearch: a cross-culturalcomparison // A. Chudzicka-Czupała, D. Grabowski, A.L. 

Mello, J. Kuntz, D. Zaharia, N. Hapon, A. Lupina-Wegener, D. Börü // Application of 

the theory of planned behavior in academic cheat in gresearch: a cross-cultural 

comparison// Ethics&Behavior. 2016. Volume 26 (8).  Р. 638-659.  Режим доступу до 

ресурсу:https://doi.org.10.1080/10508422.2015.1112745 

 

Геронтопсихология 

Гаркавенко Н.В., Собкова С.І. Соціальна психологія пізньої зрілості: навчальний 

https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/2-Posibnyk_Kaliuzhna-2019.pdf
https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/2-Posibnyk_Kaliuzhna-2019.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/metod_psih_dosl.pdf
https://info.lekciya.com.ua/psihologiya/545/index.html
https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/article/view/122/116
http://humanitarium.online/index.php/hum/issue/view/8
https://core.ac.uk/download/pdf/185669298.pdf
https://doi.org.10.1080/10508422.2015.1112745
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посібник.  Чернівці : Чернівец. нац. у-т, 2020.  240 с. 

Горецька О. Геронтопсихологія: навчальний посібник.  Харків: Видавництво 

Іванченка І.С., 2017. – 210 с. 

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2008  

С. 719-818. 

Малкина-Пых И.Г. Кризисы пожилого возраста: справочник практического 

психолога.  Москва : Эксмо, 2005.  366 с. 
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Тривалість курсу 90 год. 3 кредити за Європейською Кредитно Трансферною Системою ECTS). 

Обсяг курсу Кваліфікаційний екзамен здійснюється у формі особистої презентації студентом 

здобутих компетентностей, які дозволяють визначити рівень досягнення 

програмних теоретичних результатів навчання. На іспит винесено питання з 

навчальних дисциплін циклів загальної, професійної та практичної підготовки  

«Теоретичні та методологічні проблеми психології», «Методика та організація 

наукового дослідження», «Методика викладання психології у вищій школі», 

«Геронтопсихологія» 

Очікувані 

результати 

навчання 

Практичні результати навчання: 

Кваліфікаційний іспит  має сприяти досягненню таких результатів: 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 

різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.  

Пр4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.  

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, 

оцінювати якість.  

ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній 

та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про 

звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності.  

ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми 

наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.  

ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.   

Ключові слова Атестаційний екзамен за фахом, Теоретичні та методологічні проблеми 

психології, Методика та організація наукового дослідження, Методика 

викладання психології у вищій школі, Геронтопсихологія. 

https://www.yakaboo.ua/ua/gerontopsihologija-mediko-biologichni-ta-social-no-psihologichni-aspekti-starinnja.html
https://www.yakaboo.ua/ua/gerontopsihologija-mediko-biologichni-ta-social-no-psihologichni-aspekti-starinnja.html
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Формат курсу Очний /заочний  

  

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у формі усної відповіді магістрантів  

Пререквізити На іспит винесено питання з навчальних дисциплін циклів загальної, професійної 

та практичної підготовки  «Теоретичні та методологічні проблеми психології», 

«Методика та організація наукового дослідження», «Методика викладання 

психології у вищій школі», «Геронтопсихологія» 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Питання, що сформульовані в екзаменаційних білетах, уточнюючі питання, 

дискусія, задачі, ситуаційні вправи 

Необхідне 

обладнання 

За дистанційного формату іспиту: комп'ютери або інші пристрої, що забезпечують 

надійний зв'язок і оснащені програмою Teams 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Атестаційний екзамен за фахом з дисциплін ЗК 1.1.01; ЗК 1.1.02; ПП 1.2.01; ПП 

1.2.02 проводиться в усній формі і перевіряє досягнення результатів навчання, 

визначених Стандартом вищої освіти та освітньо-професійною програмою. 

Академічна доброчесність при складанні іспиту: очікується, що магістранти під 

час підготовки до відповіді на іспиті будуть представляти їхні знання та 

міркування. Списування, втручання в роботу інших студентів, відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел тощо становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності під час підготовки до відповіді студента є підставою 

для її незарахуванння екзаменаційною комісією, незалежно від масштабів 

списування чи обману в будь-якій формі.  

Політика виставлення балів. Враховуються відповіді на питання 

екзаменаційного білета та додаткові запитання членів комісії. Кожен член комісії 

виставляє оцінку за відповідь магістранта у межах 100 балів, оцінки усіх членів 

комісії сумуються і виводиться середня оцінка, яка затверджується голосуванням 

членами комісії та оголошується магістранту як результуюча. 

 Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до 

кваліфікаційного 

іспиту. 

 ЗК 1.1.02 Теоретичні та методологічні проблеми психології 

1. Загальнонаукова методологія як засадниче підґрунтя методології психології. 

2. Структура та різновиди наукових теорій.Концепція. Понятття і концепт. 

3. Наукова парадигма. Дискурс. 

4. Методологічна вертикаль психології. Поняття, функції методології.  

5. Особливості методологізму психології на сучасному етапі науки.  

6. Аналіз методологічних підходів у психології (віковий, 

індивідуалістський,діяльнісний тощо) 

7. Класифікація методологічних принципів у праці О. М. Ткаченка «Категорії та 

принципи психології», їхня характеристика.  

8. Принципи онтологічно-орієнтованої психології. 

9. Толерантність як засадничий принцип методологічних підходів у 

вітчизняних ґендерних дослідженнях 

10. Проблема методу: кількісні та якісні методи в психології.  

11. Категорії психології. Наукові понятття «психіка», «душа», «дух» у сучасній 
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психології.  

12. Категорії особистість, діяльність, спілкування в психології.  

13. Категорія особистісного досвіду у модерній та пізньомодерній науці.  

14. Категорія досвіду у психології. Людина без свідомого досвіду у Д. К. Деннета 

15. Категорія свідомості у руслі сучасних когнітивістських теорій.  

16. «Важка проблема свідомості» Д. Дж.Чалмерса. 

17. Інтенційність станів свідомості та її сутнісні властивості (Дж. Сьорль). 

18. Теоретичні та методологічні проблеми особистості. Понятття, структура 

особистості, класифікація теорій. 

19. Типологія особистості. Недоліки типологій. Невизначеність категоріального 

статусу Я-концепції.  

20. Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії 

«свобода – детермінізм», «раціональність – ірраціональність», «холізм – 

елементалізм», «конституціоналізм – інвайронментализм» 

21.  Аналіз теорій особистості, які пояснюють сутність особистості в дихотомії 

«змінюваність–незмінність», «суб'єктивність – об'єктивність», «проактивність 

– реактивність»,«гомеостаз – гетеростаз», «пізнаванність –непізнаваність» 

22. Критерії оцінки теорій особистості: верифікованість, еврістична цінність, 

внурішня економність й узгодженість. 

23. Критерії оцінки теорій особистості: ширина охоплення, функціональна 

цінність 

24. Криза в модерн психології та її форми. Психологія в час постмодерності.  

25. Методологічні проблеми психології ХХІ столітті 

ЗК 1.1.01 Методика та організація наукового дослідження 

1. Види знання за рівнем науковості (наукове та позанаукове знання). 

2. Особливості наукового знання в психології. 

3. Теоретичний та емпіричний рівні пізнання в психології. 

4. Шляхи формування поглядів і переконань (за Ч. Пірсом). 

5. Цілі психологічних досліджень. 

6. Види психологічних досліджень (фундаментальні і прикладні, польові і 

лабораторні, кількісні і якісні). 

7. Поняття методології, методу та методики. Вибір методологічної парадигми 

наукового дослідження. 

8. Об’єкт і предмет психологічного дослідження. 

9. Етапи психологічного дослідження. 

10. Підготовчий етап психологічного дослідження. 

11. Наукова проблема. Формулювання наукової проблеми. 

12. Змінні в експериментальному та кореляційному дослідженнях. 

13. Підбір групи досліджуваних. Експериментальна і контрольна група.  

14. Мета та завдання дослідження.  

15. Гіпотеза як передбачення майбутніх результатів дослідження, вимоги до 

гіпотез. 

16. Поєднання опитування, тестування та експерименту в емпіричному 

дослідженні  

17. Етичні аспекти збору і представлення емпіричних даних. 

18. Опис емпіричної процедури в науковій роботі (вимоги і доцільність).  

19. Опис розподілу змінної (вимірюваної ознаки) в досліджуваній групі. 

20. Використання статистичних методів для обробки емпіричного матеріалу. 

Підбір засобів статистики для опрацювання даних. 
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21. Вибір показників та параметрів оцінки досліджуваного явища (вимоги 

об’єктивності, адекватності, нейтральності). 

22. Зовнішня та внутрішня валідність дослідження (на прикладі експерименту). 

23. Види експериментальних планів. 

24. Ймовірнісна та неймовірнісна вибірки в емпіричному дослідженні. Методи 

формування неймовірнісної вибірки.  

25. Заходи забезпечення внутрішньої валідності експерименту (при 

міжсуб’єктному експериментальному плані). 

26. Заходи забезпечення внутрішьної валідності експерименту (при 

внутрішньосуб’єктному експериментальному плані). 

27. Основний ефект та ефект взаємодїі в експериментальному дослідженні. 

28. Помилка першого та помилка другого роду в психологічному дослідженні 

(визначення та причини виникнення). 

ПП 1.2.01 Методика викладання психології у вищій школі 

1. Предмет, завдання методики викладання у вищій школі. 

2. Концептуальне підгрунтя навчального предмету «Методика викладання у 

вищій школі». 

3. Психологічні проблеми викладання. Егоцентризм педагога.  

4. Професійно-педагогічні та особистісні характеристики викладача вищої 

школи.  

5. Психолого-педагогічні рекомендації щодо врахування характерологічних 

особливостей студентів у процесі викладання.  

6. Індивідуальний підхід до студентів у процесі викладання. 

7. Психолого-педагогічні основи лекційного заняття. 

8. Види та структура лекції.  

9. Параметри оцінювання якості прочитаної лекції. 

10. Види семінарських занять та психолого-педагогічні вимоги до проведення 

семінарів. 

11. Колоквіум як традиційна форма навчальних занять. 

12. Шкала оцінок якості проведення семінарських занять.  

13. Семінарське заняття в активній формі та  план його проведення.  

14. Технологія проведення просемінарів.  

15. Психолого-педагогічні вимоги до проведення практичних занять. 

16. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лабораторних занять.  

17. Види, форми самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів. 

18. Методика організації самостійної роботи студентів з вивчення психології 

19. Форми і види педагогічного контролю в процесі викладання у вищій школі.  

20. Види організаційних форм контролю: контроль здійснюваний викладачем 

(фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований), самоконтроль 

студентів.  

21. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ). 

ПП 1.2.02 Геронтопсихологія 

1. Періодизація життя людей похилого віку. Основні закономірності 

геронтогенезу. 

2. Максимальна та нормальна тривалість життя людини. Середня та ймовірна 

тривалість життя населення. Фактори, що їх зумовлюють.  

3. Поняття про старіння та старість. Біологічне, патологічне та психологічне 

старіння. Соціальні установки та стереотипи стосовно людей похилого 

віку. 
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4. Біологічні, соціальні та психологічні теорії старіння. 

5. Зниження ефективності роботи відчуттів та сприймань у похилому віці. 

6. Особливості уваги, пам’яті та мовлення у похилому віці. 

7. Позитивні та негативні інтелектуальні зміни в старості. Модель мудрості Б. 

Балтеса. 

8. Об’єктивні та суб’єктивні фактори динаміки пізнавальних функцій у 

похилому віці. 

9. Специфічні зміни емоційної сфери в старечому віці. Стратегії емоційного 

старіння. Емоційні проблеми виходу на пенсію. 

10. Переживання самотності літніми людьми. Її причини та наслідки. 

11. Фізичні, соціально-демографічні та психологічні чинники задоволеності 

життям у пізній дорослості. 

12. Зміна потреб, мотивів і ціннісних орієнтацій у старості. Мотиваційні 

дефекти. 

13. Мотивація сімейних відносин у похилому віці: подружні стосунки, 

стосунки з дітьми та онуками, з братами/сестрами. 

14. Завдання особистісного та соціокультурного розвитку людини у похилому 

віці.  

15. Криза пізньої дорослості; її психологічний зміст. 

16. Я-концепція в структурі самосвідомості літньої людини. Особливості 

темпераменту та характеру. 

17. Проблеми соціалізації та соціально-психологічної адаптації в осіб похилого 

віку. 

18. Теорія дисоціалізації. Джерела дисоціалізації. Фактори соціально-

психологічної адаптації у похилому віці. 

19. Типологія особистості людей похилого віку. 

20. Психологічні аспекти завершення життєвого шляху людини. Помирання та 

смерть як психологічна проблема. Проблема страху смерті. 

 

Опитування Анкету зворотного зв’язку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

 


