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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять, завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

6 Програмні компетентності 

Фахові ФК-

20 

використовувати програмно методичні матеріали і документи щодо 

обсягу, рівня освіти, розвитку школярів, вимоги до нормативного 

забезпечення навчально-виховного процесу початкової школи, 

основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-

педагогічної науки 

7 Програмні результати навчання 

 Знання та розуміння 

 1) сутності понять «Державний стандарт початкової загальної 

освіти», «Організація навчально-виховного процесу у 

початковій школі», «лідерство» та «управління» у початковій 

освіті; 

2) змісту основних змістових лінії освітніх галузей у 

початковій освіті; 

3) вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних 

особливостей дітей молодшого шкільного віку; 

4) сутності конфлікту; причини і сутність людської 

агресивності; 

5) сучасних вимог до проведення уроків та позаурочної роботи 

у початковій школі; 

6) знання основних вимог до підготовки учнів та норми 

оцінювання знань, умінь, навичок учнів початкової школи. 

 

 

  



ВИТЯГИ З ОПП 

ОКР «Бакалавр» 

6- Програмні компетентності 

 

Інтегральна компетентність 

ІК-1 здатність до продукування нових ідей у 

сфері професійної компетенції, вироблення 

оптимальної стратегії діяльності і вирішення 

проблем у нових і нестандартних професійних 

ситуаціях з урахуванням соціальної і етичної 

відповідальності за прийняті рішення з різних 

напрямків дошкільної освіти. 

ІК-2 здатність визначати наукову і практичну 

цінність розв’язуваних дослідницьких завдань 

у процесі практичної діяльності. 

 

Загальні компетентності 

ЗК -14 здатність складати практичні 

рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень 

ЗК-15 здатність складати практичні 

рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень 

Фахові компетентності ФК-5 здатність пояснити загальні уявлення 

про особливості пізнавальної діяльності, 

емоційно-вольової сфери та всієї особистості в 

цілому різних категорій дітей з особливостями 

психофізичного розвитку; 

ФК-6 здатність надавати консультативну 

допомогу дітям та батькам дітей, які мають 

труднощі під час навчання; 

ФК-9 здатність діагностувати 

психофізіологічні аспекти поведінки дитини; 

ФК-17 здатність розробляти комплексні та 

індивідуальні психологічні проекти для 

залучення додаткових фінансових коштів 

(фандрайзінг); 

ФК-18 здатність створювати психологічні 

проекти для роботи з людьми у важких 

життєвих ситуаціях, для забезпечення їхнього 

фізичного, психічного і соціального здоров'я 

ФК-19 здатність складати практичні 



рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень; 

ФК-20 здатність враховувати специфіку 

простору і характеру життєдіяльності різних 

психологічних груп як об'єктів соціально-

проектної діяльності дитячого навчального 

закладу; 

 ФК-21 здатність розробляти інноваційні 

психологічні проекти в межах заходів 

державної та корпоративної політики; 

ФК-22 здатність забезпечувати високий рівень 

психологічної культури технологій 

психологічного захисту дітей дошкільного 

віку; 

ФК-23 здатність здійснювати посередницьку, 

психолого-профілактичну, консультаційну 

діяльність з проблем розвитку в дитини 

пізнавальних психічних процесів, емоційно-

вольової сфери та індивідуально-

психологічних особливостей; 

ФК-24 здатність забезпечувати психологічний 

захист, допомогу та підтримку дитині; 

ФК-25 здатність створювати психологічно 

сприятливе середовище в дошкільному 

навчальному закладі; 

ФК-26 здатність систематично 

використовувати результати наукових 

досліджень для забезпечення ефективності 

діяльності вихователів, забезпечення 

психічного здоров'я дитини; 

ФК-27 здатність враховувати в процесі 

здійснення організаційно-управлінської 

діяльності психологічні та статевовікові 

особливості дітей; 

ФК-28 здатність забезпечувати високу 

психологічну культуру своєї участі в 

соціально-проектній діяльності дошкільного 

навчального закладу; 

ФК-29 здатність ефективно застосовувати 



психолого-педагогічні знання для побудови 

ефективного навчально-виховного процесу, 

здійснювати психолого-педагогічний супровід 

навчальної діяльності; 

ФК-30 здатність розробляти психолого-

педагогічні рекомендації вихователю 

(вчителю) на основі даних психологічного 

аналізу заняття, (уроку), складати психолого-

педагогічну характеристику на дитину (учня) 

та навчальну групу; 

ФК-31 здатність визначати психологічні 

особливості навчання дітей за різними 

методиками, визначати індивідуальні 

особливості научіння дітей, тип спрямованості 

особистості, особливості пізнавального 

стилю; 

ФК-37 здатність створювати психологічно 

сприятливе середовище в освітніх установах, 

толерантно ставитися до етнічних 

особливостей дітей, сприяти міжкультурній 

взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу; 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

психологічних досліджень та математичні методи в психології» складена 

Шапошниковою Ю.Г. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів галузі 01 Освіта  напрямку підготовки 012 Дошкільна 

освіта. 

Мета – сформувати у майбутніх вихователів знання про основи 

методології та методологічні принципи психологічної науки, математичні 

методи психологічного дослідження, різні підходи до психологічних 

досліджень і можливі варіанти інтерпретації їх результатів;  сприяти 

оволодінню студентами знаннями та практичними уміннями у проведенні 

психологічних досліджень різного ступеня складності; сформувати знання з 

основ застосування математико-статистичного апарата для розв’язування 

теоретичних і практичних завдань.  

Знання теоретичних концепцій потребує наукової систематизації та 

взаємоузгодження на основі створення інтегруючих методологічних 

конструкцій, підходів; вміння адекватно вибирати та використовувати 

методи, технології, аналізувати та інтерпретувати нові експериментальні 

факти та емпіричні дані сприятиме краще зрозуміти складну психологічну 

реальність. Вивчення дисципліни «Основи психологічних досліджень та 

математичні методи в психології» пов’язане з вивченням таких курсів і 

дисциплін, як:  «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Соціальна 

психологія», «Основи наукових досліджень» та ін.  

Основні завдання курсу: 

 навчити загальній методології психологічного дослідження, грамоті 

психологічного експерименту;  

 надати необхідних знань та сформувати необхідні навички для 

проведення психологічних досліджень;  

 ознайомити студентів із можливостями використання математичних 

методів як в теорії психологічних досліджень, так і у психологічній практиці; 

 ознайомити з теорією і практикою психодіагностичних досліджень; 

 сформувати адекватні уявлення про роль і місце відповідних 

методик в системі психологічної роботи, оцінити їх можливості і обмеження; 

 формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, 

первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, використання 

кореляційного, дисперсійного, кластерного і факторного аналізу.  

 використання програми SPSS для статистичної обробки даних 

дослідження. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

Загальні:  
Критичність та самокритичність. Робити міркування і умовиводи в 

рамках наукових понять і термінології, формулювати задачі, збирати дані, 

аналізувати їх та пропонувати рішення. 



Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно висловлювати 

думку письмово і усно з використанням різних комунікативних стилів і 

засобів (повідомлення, розмірковування, полеміка, диспут, доповідь, 

аналітична інтерпретація, діагностична інтерпретація). 

Працювати з іншими. Використовувати навички спільної діяльності, 

цільової комунікації, інтерактивної діяльності. 

Фахові: 
Базові загальні знання. Володіти понятійним апаратом психології, 

знаннями про теоретичні і прикладні надбання сучасної психології 

(концептуальні моделі, методи, діагностичний інструментарій, аналітичні 

прийоми). 

Застосування знань на практиці. Використовувати фонову інформацію, 

інформаційно-пошукові навички, діагностичні засоби для формулювання 

психологічної задачі та алгоритму її розв’язання. 

Знати зв'язок між індивідуально-особистісними, діяльнісними 

(професійними), соціальними проблемами сучасної людини. 

Знати загальні психологічні основи навчання, виховання, професійної 

підготовки, формування особистості. 

Володіти спеціальними знаннями з психології для інтерпретації 

соціально-психологічних явищ. 

Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних джерел 

(спостереження, електронних, письмових, усних, діагностичних і 

експериментальних даних) згідно з задачею, формуючи цю інформацію 

критично в обґрунтований висновок. 

Здатність використовувати відповідну термінологію та способи 

вираження психології в усній та письмовій формі для визначення, 

формулювання та інтерпретації психологічних аспектів інших навчальних 

дисциплін. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

1. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Поняття методу в науці. Парадигма наукових методів 

Тема 1. Поняття методу в науці. Види загальнонаукових методів; теоре-

тичні та конкретно-наукові методи, їх характеристика. Поняття методології 

та методу, різниця між ними. Рівні методологічного аналізу та їх особливості 

в психологічних дослідженнях. Взаємодія між загальнонауковими підходами 

та конкретними методами проведення наукових досліджень 

Тема 2. Методологічні та теоретичні проблеми психологічного 

дослідження. Загальна характеристика психологічного дослідження. Рівні 

психологічного дослідження. Види дослідження (фундаментальні, при 

кладні, розробки). Основні методологічні та теоретичні проблеми психології: 

системний підхід (проблема закону у психології, системна детермінація 

поведінки та психіки); категорія відображення; теорія, експеримент і 

практика; спілкування (функції та структура спілкування, особливості 



психічних процесів при спілкуванні); категорія діяльності (будова 

індивідуальної діяльності, проблема спільної діяльності); особистість 

(суспільні відносини як загальна основа властивостей особистості; 

спрямованість особистості); соціальне і біологічне в детермінації психіки 

людини (психологічні аспекти проблеми антропогенезу). 

Тема 3. Методологічні принципи психологічного дослідження. Принципи 

філософсько-психологічного рівня: можливості пізнання внутрішнього світу 

особистості; єдності суб’єкта і об’єкта психологічного пізнання; 

відображення; визначальна роль практики у психологічному пізнанні. 

Принципи теоретико-психологічного рівня (за О. М. Ткаченко): 

детермінізму; відображення; єдності психіки та діяльності; розвитку психіки; 

системно-структурний. Принципи експериментально-психологічного рівня: 

адекватності; паралельності; екстремальності; реєстрації градієнта; 

референтності; послідовного пояснення; розвитку, особистісного підходу; 

творчої самодіяльності та ін. 

Кредит 2. Варіативність методів та методик. Етапність психологічного 

дослідження.  
Тема 4. Методи психологічного дослідження. Поняття про метод науки. 

Методологія як вчення про метод. Спів відношення теоретичного та 

емпіричного рівнів дослідження. Спів відношення об’єкта, предмета та 

методу дослідження. Класифікація методів психологічного дослідження. 

Загальна характеристика методів психологічного дослідження. Методи 

теоретичного дослідження: системний аналіз; історичний та аксіоматичний 

методи, формалізація; ідеалізація та ін. Об’єктивні методи психології: 

загальнонаукові (спостереження, експеримент), конкретно-наукові 

(тестування, опитування, аналіз продуктів діяльності), метанаукові 

(математичне моделювання, статистичний аналіз). Методи описової 

психології: інтроспекція, самозвіт, включене спостереження, емпатійне 

слухання, ідентифікація, бесіда як діалог, біографічний метод, інтерпретація 

внутрішнього світу іншого, інтуїція, герменевтика. Методи практичної 

психології (психологічної практики): психологічне консультування, 

психологічна корекція, психотерапія, психотренінг. Взаємодоповнюваність, 

надійність та валідність методів і методик дослідження. Особливості 

застосування методів суміжних дисциплін у психології. 

Тема 5. Етапи психологічного дослідження. Загальна структура 

психологічного дослідження. Вибір та обґрунтування теми дослідження. 

Актуальність дослідження. Мета дослідження. Гіпотеза і постановка завдань 

дослідження. Вибір методів і методик дослідження. Планування 

дослідження. Вибірка для дослідження. Збирання та нагромадження 

матеріалу. Аналіз літературних джерел. Організація і проведення 

експерименту. Аналіз та інтерпретація зібраних даних. Факт і артефакт у 

психологічному дослідженні 

Кредит 3. Конкретні методики експериментальної роботи та обробки 

даних. 



Тема 6. Специфіка психологічного експерименту. Експеримент і емпіричне 

дослідження. Психодіагностичне об стеження. Процедура експерименту і 

обстеження. Завдання, функції експерименту, обстеження. Вимоги до 

експериментатора і діагноста. Принципи побудови констатуючого і 

формуючого експериментів. Принципи побудови експериментально-

генетичного дослідження. Розвивальні можливості експериментального 

впливу. 

Тема 7. Обробка даних та оформлення результатів дослідження. 

Первинна обробка даних. Складання таблиць. Перевірка даних. Математико-

статистична обробка. Аналіз первинних статистик. Оцінка достовірності 

відмінностей. Нормування даних. Комп’ютерна обробка даних. 

Послідовність викладу матеріалів дослідження. Подання текстового 

матеріалу. Оформлення ілюстративного матеріалу. Оформлення табличного 

матеріалу. Подання формул і символів. Оформлення списку використаних 

джерел. Використання і оформлення цитат. Упорядкування додатків, 

приміток, допоміжних покажчиків 

Кредит 4. Математичне моделювання в психологічних 

дослідженнях 

Тема 8. Статистичне оцінювання та статистична гіпотеза. 
Статистичний висновок: оцінювання та перевірка гіпотез. Поняття гіпотези. 

Наукові та статистичні гіпотези. Надійність зв’язку. Статистична значущість. 

Статистичний критерій та ступінь свободи. Перевірка гіпотез за допомогою 

статистичних критеріїв. Види гіпотез. Нульова та альтернативна гіпотези. 

Перевірка гіпотез про рівність двох середніх генеральних сукупностей. 

Статистичні рішення та ймовірність помилки. Помилки першого та помилки 

другого роду. Таблиці критичних значень. Традиційна інтерпретація рівнів 

значущості. Змістовна інтерпретація статистичного рішення. 

Форми розподілу та виявлення відмінностей у розподілі ознаки. 

Психологічна задача виявлення відмінностей між двома, трьома та більше 

вибірками. Співставлення рівневих показників у різних вибірках. Q – 

критерій Розенбаума. U- критерій Манна – Уітні. 

Тема 9. Дисперсійний аналіз експериментальних даних. 

Однофакторний дисперсійний аналіз. Призначення та загальні поняття 

дисперсійного аналізу. Загальні принципи дисперсійного аналізу. 

Однофакторний дисперсійний аналіз для незв’язаних вибірок. 

Однофакторний дисперсійний аналіз для зв’язаних вибірок. 

Багатофакторний дисперсійний аналіз. Призначення багатофакторного 

дисперсійного аналізу. Двофакторний дисперсійний аналіз для незв’язаних 

вибірок. Двофакторний дисперсійний аналіз для зв’язаних вибірок. 

Тема 10. Дослідження ймовірного взаємозв’язку двох або більше 

змінних. 

Кореляційний аналіз. Поняття кореляції та кореляційний аналіз. 

Кореляція метричних змінних. Перевірка гіпотез про відмінність кореляції. 

Порівняння кореляцій для залежних та незалежних вибірок. Кореляція 

рангових змінних. Аналіз кореляційних матриць. 



Лінійний регресійний аналіз. Призначення та класифікація 

багатомірних методів. Емпіричні математичні моделі. Математико-

статистичні ідеї метода. Класифікація багатомірних методів за призначенням. 

Класифікація багатомірних методів за вихідними припущеннями про 

структуру даних. Класифікація багатомірних методів за видом вихідних 

даних. Множинний регресійний аналіз. 

Вивчення зв’язку категоріальних змінних. Емпіричний та теоретичний 

розподіл різних значень ознак. Критерій узгодження χ
2
. Можливості 

застосування критерію. Алгоритм вивчення зв’язку. Висування гіпотез. 

Кредит 5. Психодіагностика в практиці психологічного 

дослідження. 

Тема 11. Психодіагностика особистості. Поняття про риси 

особистості як про змінні, що фіксують інтегральну стратегію поведінки 

людини. Види опитувальників, форми опитувальників і представлення 

результатів. Достовірність особистісних опитувальників і чинники, що 

впливають на неї. Фальсифікація та установки на відповіді. Розуміння питань 

і варіативність відповідей. Узагальнений аналіз чинників, що детермінують 

відповідь. Особистісні опитувальники і теорії особистості. Характеристики 

особистісного опитувальника Р. Кеттелла, опитувальника Г. Айзенка, 

методики ММРІ, тест-опитувальника Г. Шмішека 

Тема 12. Психолого-педагогічна діагностика інтелектуального 

розвитку і пізнавальних процесів. Основні підходи до вимірювання 

інтелекту. Теорії структури інтелекту. Ієрархічні теорії структури інтелекту. 

Моделі інтелекту за Терстоуном, Гілфордом, Айзенком, Кеттеллом, 

Стернбергом. Чинники, які впливають на інтелект. Класифікація основних 

методів психодіагностики інтелекту. Тест Біне–Сімона — родоначальник 

сучасних методів визначення рівня інтелекту. Робота психолога з 

конкретними тестами визначення рівня інтелекту: тестом Г. Айзенка, тестом 

Дж. Равена. Технологія використання методики Д. Векслера у вивченні 

інтелекту особистості. Психодіагностика здібностей. Об’єкт і методи. Тест 

Амтхауера. Тест «Штур». Сфери застосування тестів здібностей. Параметри 

творчої обдарованості. Діагностика креативності. 

Діагностика пізнавальної сфери особистості (індивідуальні якості, 

перцептивні, мнемічні, імаженативні, атенційні здібності, розумовий 

розвиток). 

Тема 13. Діагностика психічних станів і емоційно-особистісної 

дезадаптації. Поняття психічного стану та його характеристика. 

Класифікація психічних станів. Основні види психічних станів. 

Дослідження особливостей стресових станів, агресивності, рівня 

тривожності. Оцінка нервово-психічного напруження, астенії, зниженого 

настрою. Діагностика агресивності. Карта спостережень. Проективні 

методики (малюнок неіснуючої тварини, тест руки, кінетичний малюнок 

сім’ї). Методика Басса-Даркі. 

Тема 14. Діагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 

Психодіагностика індивідуальної свідомості. Методики, спрямовані на 



виявлення якісних особливостей індивідуальної свідомості, системи 

смислових параметрів, що лежать в основі сприйманням людиною себе і 

інших людей, об’єктів і ставлень. Репертуарні особистісні тести. Тест Келлі. 

Самосвідомість як об’єкт психодіагностики. Я-концепція особистості. 

Діагностика самоставлення особистості. Основні класи методик 

психодіагностики самосвідомості: стандартизовані самозвіти в формі описів і 

самоописів, вільні самоописи з наступною обробкою за допомогою контекст-

аналізу, ідеографічні методики типу репертуарних матриць, проективні 

методики. Шкала «Я-концепції» Теннессі, шкала дитячої «Я-концепції» 

Пірса-Харріса, шкала самоповаги Розенберга, опитувальнику самоставлення 

(Столін В.В.). Методика Q-сортування. Методи вимірювання локусу контролю. 

Проективна методика «Намалюй людину». Методика керованої проекції. 

Тема 15. Діагностика міжособистісних стосунків. Мала соціальна 

група, її динаміка та види. Основні системи відносин в малій соціальній 

групі. Структура взаємодії та спілкування людей. Систематика методик 

психодіагностики міжособистісних відносин. Особистість в системі 

міжособистісних відносин. Соціометричне вимірювання. Аутосоціометричні 

методи (варіант для дошкільників, для молодших школярів). Ретроспективна 

аутосоціометрія. Референтометрія. Діагностика рівня розвитку групи як 

колективу. Вивчення ціннісно-орієнтовної єдності. Діагностика соціально-

психологічного клімату групи. Діагностика тактики поведінки в конфліктній 

ситуації. Тест К.Томаса. Лідерство. Ефективність лідерства. Прийняття 

рішення в різних життєвих ситуаціях. Експертна оцінка психологічних 

характеристик керівника. 
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6. Максименко С.Д. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д. 

Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 360 с.  

7. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 



8. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології: 

кваліфікаційні та дипломні роботи : навч. посіб. / Л.П. Сергієнко. – К.: 

Професіонал, 2009. – 240 с. 

9. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика: підручник / Л.Г. 

Терлецька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 608 с. 

Допоміжна література 

1. Бондарчук О. І. Навчальна програма дисципліни 

“Експериментальна психологія” (для бакалаврів). — К.: ДП “Вид. дім 

“Персонал”, 2010. - 15 с.  

2. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень з 

психології:  навч. посіб. для студентів спеціальності 8.040101 - психологія / 

В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 360 с. 

3. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. 

Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.  

4.  Готтсданкер Р.  Основы психологического эксперимента / Р. 

Готтсданкер. – М: МГУ, 1982. 

5.  Дружинин В.Н. Экспериментальная психология / В.Н. Дружинин. – 

СПб: Питер, 2000. – 320 с. 

6.  Кемпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 

прикладных исследованиях / Д. Кемпбелл. – М: Прогресс, 1980. 

7. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. 

– К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 

8. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 

психологии. // Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А., 2-е издание,  СПб., 

2000. -  560 с. 

9. Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть I. Методы исследования времени реакции человека.”. 

Сост. Грушевский В.А.. Николаев, 2001. - 28 c. 

10.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІ. “Ощущения”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001. - 52 с. 

11.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІІ. ”Восприятие”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001. - 40 с. 

12.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть VI. ”Эмоции ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001.- 

52 с. 

13.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть V. ”Мышление и речь ”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001.- 48 с. 

14. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. – Вып. 1, П-

66г., Вып. Ш-70 г., Вып.IV-73г., Вып. V-75 г. 

15. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2009. 



16. Экспериментальная психология памяти: основные методики и 

результаты исследований / Е. В. Заика // Практична психологія та соціальна 

робота: Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 

71-73.  

17.  Экспериментальная психология памяти: основные методики и 

результаты исследований / Е. В. Заика // Практична психологія та соціальна 

робота: Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 

56-63.  

18.  Экспериментальная психология памяти: основные методики и 

результаты исследований / Е. В. Заика // Практична психологія та соціальна 

робота: Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2010. - N 3. - С. 

27-32.  

19. Юрченко В. М. До проблеми психологічного вивчення сенсорно-

перцептивної сфери людини // Проблеми загальної та педагогічної 

психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка 

НАПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Т. ХІІІ, част. 6. – Київ. – 
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2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 01 Освіта  

 Нормативна 

 Спеціальність 012 

Дошкільна освіта  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 2 
012 Дошкільна освіта 

Рік підготовки: 

2-й ; 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 150 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Ступінь 

магістра 

16  

Практичні, семінарські 

34  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

100  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

аудиторної роботи становить: для денної форми навчання – 50 год. – 

аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (30% / 70%). 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

психологічних досліджень та математичні методи в психології» складена 

Шапошниковою Ю.Г. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів галузі 01 Освіта та бакалаврів напряму 6.010101 

Дошкільна освіта, спеціальності Дошкільна освіта. 

Мета викладання курсу – сформувати у майбутніх вихователів знання 

про основи методології та методологічні принципи психологічної науки, 

математичні методи психологічного дослідження, різні підходи до 

психологічних досліджень і можливі варіанти інтерпретації їх результатів;  

сприяти оволодінню студентами знаннями та практичними уміннями у 

проведенні психологічних досліджень різного ступеня складності; 

сформувати знання з основ застосування математико-статистичного апарата 

для розв’язування теоретичних і практичних завдань.  

Знання теоретичних концепцій потребує наукової систематизації та 

взаємоузгодження на основі створення інтегруючих методологічних 

конструкцій, підходів; вміння адекватно вибирати та використовувати 

методи, технології, аналізувати та інтерпретувати нові експериментальні 

факти та емпіричні дані сприятиме краще зрозуміти складну психологічну 

реальність. Вивчення дисципліни «Основи психологічних досліджень та 

математичні методи в психології» пов’язане з вивченням таких курсів і 

дисциплін, як:  «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Соціальна 

психологія», «Основи наукових досліджень» та ін.  

Основні завдання курсу: 

 навчити загальній методології психологічного дослідження, грамоті 

психологічного експерименту;  

 надати необхідних знань та сформувати необхідні навички для 

проведення психологічних досліджень;  

 ознайомити студентів із можливостями використання математичних 

методів як в теорії психологічних досліджень, так і у психологічній практиці; 

 ознайомити з теорією і практикою психодіагностичних досліджень; 

 сформувати адекватні уявлення про роль і місце відповідних 

методик в системі психологічної роботи, оцінити їх можливості і обмеження; 

 формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, 

первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, використання 

кореляційного, дисперсійного, кластерного і факторного аналізу.  

 використання програми SPSS для статистичної обробки даних 

дослідження. 



У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

Загальні:  

Критичність та самокритичність. Робити міркування і умовиводи в 

рамках наукових понять і термінології, формулювати задачі, збирати дані, 

аналізувати їх та пропонувати рішення. 

Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно висловлювати 

думку письмово і усно з використанням різних комунікативних стилів і 

засобів (повідомлення, розмірковування, полеміка, диспут, доповідь, 

аналітична інтерпретація, діагностична інтерпретація). 

Працювати з іншими. Використовувати навички спільної діяльності, 

цільової комунікації, інтерактивної діяльності. 

Фахові: 

Базові загальні знання. Володіти понятійним апаратом психології, 

знаннями про теоретичні і прикладні надбання сучасної психології 

(концептуальні моделі, методи, діагностичний інструментарій, аналітичні 

прийоми). 

Застосування знань на практиці. Використовувати фонову інформацію, 

інформаційно-пошукові навички, діагностичні засоби для формулювання 

психологічної задачі та алгоритму її розв’язання. 

Знати зв'язок між індивідуально-особистісними, діяльнісними 

(професійними), соціальними проблемами сучасної людини. 

Знати загальні психологічні основи навчання, виховання, професійної 

підготовки, формування особистості. 

Володіти спеціальними знаннями з психології для інтерпретації 

соціально-психологічних явищ. 

Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних джерел 

(спостереження, електронних, письмових, усних, діагностичних і 

експериментальних даних) згідно з задачею, формуючи цю інформацію 

критично в обґрунтований висновок. 

Здатність використовувати відповідну термінологію та способи 

вираження психології в усній та письмовій формі для визначення, 

формулювання та інтерпретації психологічних аспектів інших навчальних 

дисциплін 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 
 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Поняття методу в науці. Парадигма наукових методів 

Тема 1. Поняття методу в науці. Види загальнонаукових методів; теоре-

тичні та конкретно-наукові методи, їх характеристика. Поняття методології 

та методу, різниця між ними. Рівні методологічного аналізу та їх особливості 

в психологічних дослідженнях. Взаємодія між загальнонауковими підходами 

та конкретними методами проведення наукових досліджень 

Тема 2. Методологічні та теоретичні проблеми психологічного 

дослідження. Загальна характеристика психологічного дослідження. Рівні 

психологічного дослідження. Види дослідження (фундаментальні, при 

кладні, розробки). Основні методологічні та теоретичні проблеми психології: 

системний підхід (проблема закону у психології, системна детермінація 

поведінки та психіки); категорія відображення; теорія, експеримент і 

практика; спілкування (функції та структура спілкування, особливості 

психічних процесів при спілкуванні); категорія діяльності (будова 

індивідуальної діяльності, проблема спільної діяльності); особистість 

(суспільні відносини як загальна основа властивостей особистості; 

спрямованість особистості); соціальне і біологічне в детермінації психіки 

людини (психологічні аспекти проблеми антропогенезу). 

Тема 3. Методологічні принципи психологічного дослідження. Принципи 

філософсько-психологічного рівня: можливості пізнання внутрішнього світу 

особистості; єдності суб’єкта і об’єкта психологічного пізнання; 

відображення; визначальна роль практики у психологічному пізнанні. 

Принципи теоретико-психологічного рівня (за О. М. Ткаченко): 

детермінізму; відображення; єдності психіки та діяльності; розвитку психіки; 

системно-структурний. Принципи експериментально-психологічного рівня: 

адекватності; паралельності; екстремальності; реєстрації градієнта; 

референтності; послідовного пояснення; розвитку, особистісного підходу; 

творчої самодіяльності та ін. 

Кредит 2. Варіативність методів та методик. Етапність психологічного 

дослідження.  

Тема 4. Методи психологічного дослідження. Поняття про метод науки. 

Методологія як вчення про метод. Спів відношення теоретичного та 

емпіричного рівнів дослідження. Спів відношення об’єкта, предмета та 

методу дослідження. Класифікація методів психологічного дослідження. 

Загальна характеристика методів психологічного дослідження. Методи 

теоретичного дослідження: системний аналіз; історичний та аксіоматичний 

методи, формалізація; ідеалізація та ін. Об’єктивні методи психології: 

загальнонаукові (спостереження, експеримент), конкретно-наукові 



(тестування, опитування, аналіз продуктів діяльності), метанаукові 

(математичне моделювання, статистичний аналіз). Методи описової 

психології: інтроспекція, самозвіт, включене спостереження, емпатійне 

слухання, ідентифікація, бесіда як діалог, біографічний метод, інтерпретація 

внутрішнього світу іншого, інтуїція, герменевтика. Методи практичної 

психології (психологічної практики): психологічне консультування, 

психологічна корекція, психотерапія, психотренінг. Взаємодоповнюваність, 

надійність та валідність методів і методик дослідження. Особливості 

застосування методів суміжних дисциплін у психології. 

Тема 5. Етапи психологічного дослідження. Загальна структура 

психологічного дослідження. Вибір та обґрунтування теми дослідження. 

Актуальність дослідження. Мета дослідження. Гіпотеза і постановка завдань 

дослідження. Вибір методів і методик дослідження. Планування 

дослідження. Вибірка для дослідження. Збирання та нагромадження 

матеріалу. Аналіз літературних джерел. Організація і проведення 

експерименту. Аналіз та інтерпретація зібраних даних. Факт і артефакт у 

психологічному дослідженні 

Кредит 3. Конкретні методики експериментальної роботи та обробки 

даних. 

Тема 6. Специфіка психологічного експерименту. Експеримент і емпіричне 

дослідження. Психодіагностичне об стеження. Процедура експерименту і 

обстеження. Завдання, функції експерименту, обстеження. Вимоги до 

експериментатора і діагноста. Принципи побудови констатуючого і 

формуючого експериментів. Принципи побудови експериментально-

генетичного дослідження. Розвивальні можливості експериментального 

впливу. 

Тема 7. Обробка даних та оформлення результатів дослідження. 

Первинна обробка даних. Складання таблиць. Перевірка даних. Математико-

статистична обробка. Аналіз первинних статистик. Оцінка достовірності 

відмінностей. Нормування даних. Комп’ютерна обробка даних. 

Послідовність викладу матеріалів дослідження. Подання текстового 

матеріалу. Оформлення ілюстративного матеріалу. Оформлення табличного 

матеріалу. Подання формул і символів. Оформлення списку використаних 

джерел. Використання і оформлення цитат. Упорядкування додатків, 

приміток, допоміжних покажчиків 

Кредит 4. Математичне моделювання в психологічних 

дослідженнях 

Тема 8. Статистичне оцінювання та статистична гіпотеза. 

Статистичний висновок: оцінювання та перевірка гіпотез. Поняття гіпотези. 



Наукові та статистичні гіпотези. Надійність зв’язку. Статистична значущість. 

Статистичний критерій та ступінь свободи. Перевірка гіпотез за допомогою 

статистичних критеріїв. Види гіпотез. Нульова та альтернативна гіпотези. 

Перевірка гіпотез про рівність двох середніх генеральних сукупностей. 

Статистичні рішення та ймовірність помилки. Помилки першого та помилки 

другого роду. Таблиці критичних значень. Традиційна інтерпретація рівнів 

значущості. Змістовна інтерпретація статистичного рішення. 

Форми розподілу та виявлення відмінностей у розподілі ознаки. 

Психологічна задача виявлення відмінностей між двома, трьома та більше 

вибірками. Співставлення рівневих показників у різних вибірках. Q – 

критерій Розенбаума. U- критерій Манна – Уітні. 

Тема 9. Дисперсійний аналіз експериментальних даних. 

Однофакторний дисперсійний аналіз. Призначення та загальні поняття 

дисперсійного аналізу. Загальні принципи дисперсійного аналізу. 

Однофакторний дисперсійний аналіз для незв’язаних вибірок. 

Однофакторний дисперсійний аналіз для зв’язаних вибірок. 

Багатофакторний дисперсійний аналіз. Призначення багатофакторного 

дисперсійного аналізу. Двофакторний дисперсійний аналіз для незв’язаних 

вибірок. Двофакторний дисперсійний аналіз для зв’язаних вибірок. 

Тема 10. Дослідження ймовірного взаємозв’язку двох або більше 

змінних. 

Кореляційний аналіз. Поняття кореляції та кореляційний аналіз. 

Кореляція метричних змінних. Перевірка гіпотез про відмінність кореляції. 

Порівняння кореляцій для залежних та незалежних вибірок. Кореляція 

рангових змінних. Аналіз кореляційних матриць. 

Лінійний регресійний аналіз. Призначення та класифікація 

багатомірних методів. Емпіричні математичні моделі. Математико-

статистичні ідеї метода. Класифікація багатомірних методів за призначенням. 

Класифікація багатомірних методів за вихідними припущеннями про 

структуру даних. Класифікація багатомірних методів за видом вихідних 

даних. Множинний регресійний аналіз. 

Вивчення зв’язку категоріальних змінних. Емпіричний та теоретичний 

розподіл різних значень ознак. Критерій узгодження χ
2
. Можливості 

застосування критерію. Алгоритм вивчення зв’язку. Висування гіпотез. 

Кредит 5. Психодіагностика в практиці психологічного 

дослідження. 

Тема 11. Психодіагностика особистості. Поняття про риси 

особистості як про змінні, що фіксують інтегральну стратегію поведінки 

людини. Види опитувальників, форми опитувальників і представлення 



результатів. Достовірність особистісних опитувальників і чинники, що 

впливають на неї. Фальсифікація та установки на відповіді. Розуміння питань 

і варіативність відповідей. Узагальнений аналіз чинників, що детермінують 

відповідь. Особистісні опитувальники і теорії особистості. Характеристики 

особистісного опитувальника Р. Кеттелла, опитувальника Г. Айзенка, 

методики ММРІ, тест-опитувальника Г. Шмішека 

Тема 12. Психолого-педагогічна діагностика інтелектуального 

розвитку і пізнавальних процесів. Основні підходи до вимірювання 

інтелекту. Теорії структури інтелекту. Ієрархічні теорії структури інтелекту. 

Моделі інтелекту за Терстоуном, Гілфордом, Айзенком, Кеттеллом, 

Стернбергом. Чинники, які впливають на інтелект. Класифікація основних 

методів психодіагностики інтелекту. Тест Біне–Сімона — родоначальник 

сучасних методів визначення рівня інтелекту. Робота психолога з 

конкретними тестами визначення рівня інтелекту: тестом Г. Айзенка, тестом 

Дж. Равена. Технологія використання методики Д. Векслера у вивченні 

інтелекту особистості. Психодіагностика здібностей. Об’єкт і методи. Тест 

Амтхауера. Тест «Штур». Сфери застосування тестів здібностей. Параметри 

творчої обдарованості. Діагностика креативності. 

Діагностика пізнавальної сфери особистості (індивідуальні якості, 

перцептивні, мнемічні, імаженативні, атенційні здібності, розумовий 

розвиток). 

Тема 13. Діагностика психічних станів і емоційно-особистісної 

дезадаптації. Поняття психічного стану та його характеристика. 

Класифікація психічних станів. Основні види психічних станів. 

Дослідження особливостей стресових станів, агресивності, рівня 

тривожності. Оцінка нервово-психічного напруження, астенії, зниженого 

настрою. Діагностика агресивності. Карта спостережень. Проективні 

методики (малюнок неіснуючої тварини, тест руки, кінетичний малюнок 

сім’ї). Методика Басса-Даркі. 

Тема 14. Діагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 

Психодіагностика індивідуальної свідомості. Методики, спрямовані на 

виявлення якісних особливостей індивідуальної свідомості, системи 

смислових параметрів, що лежать в основі сприйманням людиною себе і 

інших людей, об’єктів і ставлень. Репертуарні особистісні тести. Тест Келлі. 

Самосвідомість як об’єкт психодіагностики. Я-концепція особистості. 

Діагностика самоставлення особистості. Основні класи методик 

психодіагностики самосвідомості: стандартизовані самозвіти в формі описів і 

самоописів, вільні самоописи з наступною обробкою за допомогою контекст-

аналізу, ідеографічні методики типу репертуарних матриць, проективні 



методики. Шкала «Я-концепції» Теннессі, шкала дитячої «Я-концепції» 

Пірса-Харріса, шкала самоповаги Розенберга, опитувальнику самоставлення 

(Столін В.В.). Методика Q-сортування. Методи вимірювання локусу контролю. 

Проективна методика «Намалюй людину». Методика керованої проекції. 

Тема 15. Діагностика міжособистісних стосунків. Мала соціальна 

група, її динаміка та види. Основні системи відносин в малій соціальній 

групі. Структура взаємодії та спілкування людей. Систематика методик 

психодіагностики міжособистісних відносин. Особистість в системі 

міжособистісних відносин. Соціометричне вимірювання. Аутосоціометричні 

методи (варіант для дошкільників, для молодших школярів). Ретроспективна 

аутосоціометрія. Референтометрія. Діагностика рівня розвитку групи як 

колективу. Вивчення ціннісно-орієнтовної єдності. Діагностика соціально-

психологічного клімату групи. Діагностика тактики поведінки в конфліктній 

ситуації. Тест К.Томаса. Лідерство. Ефективність лідерства. Прийняття 

рішення в різних життєвих ситуаціях. Експертна оцінка психологічних 

характеристик керівника. 

3. 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. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р

. 

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

3 

Кредит 1. Поняття методу в науці. Парадигма наукових методів 

Тема 1. Поняття методу 

в науці 

8  2   6       

Тема 2. Методологічні 

та теоретичні проблеми 

психологічного 

дослідження. 

10 2 2   6       

Тема 3. Методологічні 

принципи психологічного 

дослідження. 

8  2   6       

Разом за кредитом 1 26 2 6   18       



Кредит 2. Варіативність методів та методик. Етапність психологічного дослідження. 

Тема 4. Методи 

психологічного 

дослідження. 

10 2 2   6       

Тема 5. Етапи 

психологічного 

дослідження. 

10  2   8       

Разом за кредитом 2 20 2 4   14       

Кредит 3. Конкретні методики експериментальної роботи та обробки даних. 

Тема 6. Специфіка 

психологічного 

експерименту. 

10 2 2   6       

Тема 7. Обробка даних та 

оформлення результатів 

дослідження 

 

10 

2 2   6       

Разом за кредитом 3 20 4 4   12       

Кредит 4. Математичне моделювання в психологічних дослідженнях 

Тема 8. Статистичне 

оцінювання та 

статистична гіпотеза. 

12 2 4   6       

Тема 9. Дисперсійний 

аналіз експериментальних 

даних. 

12 2 4   6       

Тема 10. Дослідження 

ймовірного взаємозв’язку 

двох або більше змінних. 

10  2   8       

Разом за кредитом 4 34 4 10   20       

Кредит 5. Психодіагностика в практиці психологічного дослідження. 

Тема 11. 

Психодіагностика 

особистості 

10  2   8       

Тема 12. Психолого-

педагогічна діагностика 

інтелектуального 

розвитку і пізнавальних 

процесів 

10 2 2   6       

Тема 13. Діагностика 

психічних станів і 

10  2   8       



емоційно-особистісної 

дезадаптації. 

Тема 14. Діагностика 

індивідуальної свідомості 

та самосвідомості 

10 2 2   6       

Тема 15. Діагностика 

міжособистісних 

стосунків 

10  2   8       

Разом за кредитом 5 50 4 10   36       

Усього годин 150 16 34   100       

 

4. Теми практичних  занять 
№ з-

п 

Тема К-ть 

годин 

1.  Тема 1. Поняття методу в науці 2 

2.  Тема 2. Методологічні та теоретичні проблеми психологічного дослідження. 2 

3.  Тема 3. Методологічні принципи психологічного дослідження. 2 

4.  Тема 4. Методи психологічного дослідження. 2 

5.  Тема 5. Етапи психологічного дослідження. 2 

6.  Тема 6. Специфіка психологічного експерименту. 2 

7.  Тема 7. Обробка даних та оформлення результатів дослідження 2 

8.  Тема 8. Статистичне оцінювання та статистична гіпотеза. 4 

9.  Тема 9. Дисперсійний аналіз експериментальних даних. 4 

10.  Тема 10. Дослідження ймовірного взаємозв’язку двох або більше змінних. 2 

11.  Тема 11. Психодіагностика особистості 2 

12.  Тема 12. Психолого-педагогічна діагностика інтелектуального розвитку і 

пізнавальних процесів 

2 

13.  Тема 13. Діагностика психічних станів і емоційно-особистісної дезадаптації. 2 

14.  Тема 14. Діагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості 2 

15.  Тема 15. Діагностика міжособистісних стосунків 2 

 Разом 34 



5. Самостійна робота 

№ з-

п 

Тема К-ть 

годин 

1.  
Специфічні особливості психологічного дослідження.  5 

2.  
Рівні та види психологічного дослідження 

5 

3.  
Основні методологічні проблеми психології. 

5 

4.  
Принципи психологічного дослідження.  

5 

5.  
Загальна характеристика методів психологічного дослідження.  

5 

6.  
Співвідношення теоретичного та емпіричного рівнів дослід ження.  

5 

7.  
Співвідношення об’єкта, предмета та методу дослідження.  

5 

8.  
Методи теоретичного дослідження.  

5 

9.  
Методи емпіричного дослідження.  

5 

10.  
Загальна структура психологічного дослідження. Характеристика етапів 

дослідження.  

5 

11.  
Актуальність, мета, гіпотеза та завдання дослідження.   

5 

12.  
Вибір методів і методик дослідження.  

5 

13.  
Планування дослідження.  

5 

14.  
Вимоги до вибірки для дослідження.  

5 

15.  
Факт і артефакт у психологічному дослідженні. 

5 

16.  
Експеримент і емпіричне дослідження: загальна характеристика.  

5 

17.  
Експеримент і психодіагностичне обстеження: процедура, завдан ня та 

функції.  

5 

18.  
Принципи побудови констатуючого і формуючого експери ментів 

5 

19.  
Первинна обробка даних. Складання таблиць. Перевірка даних.  

5 

20.  
Математико-статистична обробка. Аналіз первинних статистик. 

5 

 Всього: 100 

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором студентів) 

1. Проведення психологічного дослідження із застосуванням математичних 

методів по вивченню певних психічних процесів у одногрупників (за 

вибором студентів). 



2. Доповідь за однією з тем (із проблемним викладом): 

2.1. Особливості застосування методів суміжних дисциплін у психології. 

2.2. Теорія, експеримент і практика у психології. 

2.3. Психодіагностичне обстеження: сутність, особливості. 

2.4. «Модель» у психології. 

2.5. Проблема індивідуальної та спільної діяльності в психології.  

2.6. Проблеми мотивації діяльності. 

2.7. Поняття про суб’єкт-суб’єктні відносини в психології.  

2.8. Застосування математичних методів у практичній діяльності вихователя.  

2.9. Категорії значення та смислу в психології.  

2.10. Поняття «норма» в психології.  

7. Методи навчання 

Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій 

за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, синтетичний, 

індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової 

діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.  

Семінарські заняття, які включають семінари для закріплення і систематизації 

знань, та семінари для вивчення нового матеріалу. За формою проведення – 

семінар-бесіда; семінар-обговорення (реферативний), семінар-дискусія, 

семінар-практикум. 

Використовується метод «мозкового штурму» та виконування творчих 

завдань. 

8. Методи контролю 

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді та 

реферати, участь у дискусіях та обговореннях, творчі завдання, тестовий 

контроль.  

Залік – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід під час 

екзаменаційної сесії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F


9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МКР Т 6 Т 7 

20 20 20 20 20 50 20 20 

Поточне тестування та самостійна робота 

Кредит 4 Кредит 5 ІНДЗ Заг. к-ть балів За шкалою 

університет

у 

Т8 Т9 Т10 МК

Р 

Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 МКР    

20 20 20 50 20 20 20 20 20 50 50 500 100 

10.  Рекомендована література 

Базова 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. – К.: 

Академвидав, 2011. – 464 с.  

2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: 

Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2009. — 208 с. 

3. Експериментальна психологія: навчальний посібник. Для студентів 

вищих навчальних закладів / О.І. Галян, І.М.Галян. – Київ: Академвидав, 

2012. - 400 с. 

4. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник / 

Л.В. Копець. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 

283 с.  

5. Корольчук М.С. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло; [за заг. ред. 

М.С.Корольчука]. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 400 с. 

6. Максименко С.Д. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д. 

Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 360 с.  

7. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 

8. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології: 

кваліфікаційні та дипломні роботи : навч. посіб. / Л.П. Сергієнко. – К.: 

Професіонал, 2009. – 240 с. 



9. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика: підручник / Л.Г. 

Терлецька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 608 с. 

Допоміжна  

20. Бондарчук О. І. Навчальна програма дисципліни “Експериментальна 

психологія” (для бакалаврів). — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2010. - 15 с.  

21. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень з психології:  

навч. посіб. для студентів спеціальності 8.040101 - психологія / В. Й. 

Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 360 с. 

22. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. 

Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.  

23.  Готтсданкер Р.  Основы психологического эксперимента / Р. Готтсданкер. – 

М: МГУ, 1982. 

24.  Дружинин В.Н. Экспериментальная психология / В.Н. Дружинин. – СПб: 

Питер, 2000. – 320 с. 

25.  Кемпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 

прикладных исследованиях / Д. Кемпбелл. – М: Прогресс, 1980. 

26. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 

27. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. // 

Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А., 2-е издание,  СПб., 2000. -  560 с. 

28. Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть I. Методы исследования времени реакции человека.”. 

Сост. Грушевский В.А.. Николаев, 2001. - 28 c. 

29.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІ. “Ощущения”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001. - 52 с. 

30.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІІ. ”Восприятие”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001. - 40 с. 

31.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть VI. ”Эмоции ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001.- 

52 с. 

32.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть V. ”Мышление и речь ”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001.- 48 с. 

33. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. – Вып. 1, П-66г., 

Вып. Ш-70 г., Вып.IV-73г., Вып. V-75 г. 



34. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

Підручник. – К.: Знання-Прес, 2009. 

35. Экспериментальная психология памяти: основные методики и результаты 

исследований / Е. В. Заика // Практична психологія та соціальна робота: 

Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 71-73.  

36.  Экспериментальная психология памяти: основные методики и результаты 

исследований / Е. В. Заика // Практична психологія та соціальна робота: 

Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 56-63.  

37.  Экспериментальная психология памяти: основные методики и результаты 

исследований / Е. В. Заика // Практична психологія та соціальна робота: 

Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2010. - N 3. - С. 27-32.  

38. Юрченко В. М. До проблеми психологічного вивчення сенсорно-

перцептивної сфери людини // Проблеми загальної та педагогічної 

психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка 

НАПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Т. ХІІІ, част. 6. – Київ. – 

2011. – С. 420-429. 

11. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

12. Засоби діагностики успішності навчання: модульні-контрольні 

роботи (МКР), поточне опитування, тестування, індивідуальне навчально-

наукове завдання, реферати. 

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та 

умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового 

видів контролю. 

Поточний контроль здійснюється періодично в межах поточної та 

минулих навчальних тем та має навчальний характер. 

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння студентами  

теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснюється в рамках 

навчальної дисципліни наприкінці вивчення окремого модуля. Модульний 

контроль проводиться у формі тестування. 

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену після закінчення 

вивчення навчальної дисципліни.  
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Контроль є невід’ємною складовою навчального процесу і проводиться 

з метою оцінки навчальних досягнень студентів згідно з визначеним чинною 

програмою рівнем досягнень, оцінки ефективності навчального процесу, 

підвищення мотивації до навчання. 

Поточний контроль реалізується на практичних заняттях, при 

виконанні тестів і контрольних робіт, написання творчих завдань тощо. 

Завдання для проведення поточного контролю розробляються 

викладачами кожного окремого курсу з урахуванням особливостей навчання 

на відповідному курсі. 

Метою підсумкового контролю, що проводиться наприкінці кожного 

кредитного модуля, є визначення рівня володіння студентами володіння 

навчальним матеріалом відповідно до рейтингової системи оцінювання 

знань, яка додається до кожної робочої програми кредитного модуля. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку, який складається з 

двох частин – письмової та усної. Письмова частина проводиться у формі 

комбінованого тесту. Усна частина проводиться у формі бесіди за вивченими 

темами. Обидві частини застосовуються з метою перевірки сформованості 

конкретних навичок і вмінь. 

Зразки робіт підсумкового контролю та залікових білетів, а також 

засоби оцінювання додаються. 

Запитання до заліку 

1. Мета математичної обробки результатів психологічного дослідження.  

2. Математизація психологічних досліджень. 

3. Методи психологічних досліджень. 

4. Емпіричні психологічні дослідження 

5. Методи збору даних.  

6. Обробка експериментальних даних. 

7. Поняття про вимірювання.  



8. Роль вимірювання у психології, джерела даних (самоспостереження, 

експертна оцінка, інструментальне вимірювання, об’єктивне 

тестування).   

9. Вимірювання як фіксація кількості, інтенсивності та тривалості.  

10. Номінативна шкала та її одиниці вимірювання.  

11. Порядкова шкала та її одиниці вимірювання.  

12. Інтервальна шкала та її одиниці вимірювання.  

13. Шкала рівних відношень та її одиниці вимірювання.   

14. Ознаки та змінні (неперервні, дискретні, категоріальні, дихотомічні).   

15. Табличне та графічне подання даних психологічного дослідження.  

16. Закони розподілу вибіркових характеристик.   

17. Способи формування вибіркових сукупностей.   

18. Статистична оцінка вибіркових характеристик.   

19. Поняття про статистичні гіпотези.   

20. Основна (нульова) та альтернативна (конкуруюча) гіпотези.   

21. Спрямовані та неспрямовані гіпотези.   

22. Рівні статистичної значущості.   

23. Параметричні та непараметричні критерії перевірки статистичних 

гіпотез.   

24. Дослідження погоджених змін засобами кореляційного аналізу.   

25. Дослідження погоджених змін для зв’язаних та незв’язаних вибірок 

засобами дисперсійного аналізу.  

26. Особливості підготовки даних до  дисперсійного аналізу.  

27. Особливості постановки мети експериментального дослідження.   

28. Формулювання лінійної гіпотези експериментального дослідження.   

29. Перевірка гіпотези експерименту методом регресійного аналізу.   

30. Використання факторного аналізу для прогнозування параметрів 

експериментального дослідження.  
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Тема 1. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЛАН 

1. Види загальнонаукових методів; теоретичні та конкретно-наукові 

методи, їх характеристика.  

2. Поняття методології та методу, різниця між ними.  

3. Рівні методологічного аналізу та їх особливості в психологічних 

дослідженнях.  

 

Характер предмета і принципів психологічної науки визначає її методи. 

Сучасна наукова психологія зосереджує свої зусилля як на подальшому 

вивченні психіки, дослідженні теоретичних проблем розвитку й діяльності 

особистості, так і на розв'язанні практичних завдань оптимізації поведінки та 

діяльності особистості у сфері науки, виробництва, культури, освіти, 

медицини тощо.  

За своїми методами психологія суттєво відрізняється від інших наук. 

Специфіка психічної дійсності вимагає розробки й застосування спеціальних 

методів її пізнання та формування. Тому у створенні свого методичного 

інструментарію психологічна наука спирається на певні методологічні 

принципи. Найголовнішими такими вимогами є об'єктивність, генетичний 

підхід, системність, особистісний підхід, індивідуалізація, єдність теорії 

та практики.  

Вимога об'єктивності полягає у вивченні об'єктивних умов виникнення 

та функціонування, об'єктивних проявів психічних явищ. Психічні функції 

неможливо безпосередньо сприймати внутрішнім зором. Наукове вивчення 

психіки стає можливим завдяки опосередкованому аналізу і синтезу 

об'єктивних проявів психіки у процесах та продуктах діяльності й поведінки 

людини.  

Психологічне дослідження – вид наукового дослідження з метою 

встановлення в поведінці й діяльності людей психологічних 

закономірностей,  а також психологічних характеристик самих цих груп. 

Не варто перебільшувати роль безпосереднього самоспостереження, 

інтроспекції у пізнанні власної психіки. Самоспостереженню властива певна 

суб'єктивність, небезсторонність, а отже й невірогідність. Адже психіка 

формувалась у філогенезі як функція сигнального відображення, орієнтації 

живих істот переважно в зовнішньому світі і значно менше - як засіб 

відображення внутрішнього світу. Самоспостереження як метод 



самопізнання може бути корисним, якщо спирається на самозвіт людини про 

те, що насправді коїться з нею, що вона переживає, чого бажає тощо.  

Цінність самоспостереження зростає, якщо його дані поєднуються з 

результатами об'єктивного дослідження власної психіки засобами 

планомірного спостереження, експерименту, тестування тощо. 

Генетичний підхід полягає у вивченні психічних явищ у динаміці, при 

переході у філогенезі та онтогенезі з одного рівня розвитку на інший.  

Вимога системності передбачає вивчення психічного явища як 

своєрідної системи, що має свої специфічні закономірності. Ця система може 

включатись у макросистему і складатись із микросистем, законам яких має 

відповідати. Метод психології полягає в урахуванні багатовимірності, 

ієрархічності психічних явищ. Психолог у дослідженні та в практичній 

роботі стикається з пірамідою психічних властивостей різного гатунку. Б. Ф. 

Ломов виділяє три основні підсистеми — когнітивну (в якій реалізується 

функція пізнання), регулятивну (що забезпечує регуляцію діяльності та 

поведінки) й комунікативну (яка формується і реалізується в процесі 

спілкування).  

Багаторівневий характер має і детермінація психічних явищ. 

Однією з форм реалізації системного підходу в психологічному дослідженні 

є особистісний підхід, що передбачає вивчення конкретної особистості в 

конкретній соціальній ситуації. Кожне психічне явище має розглядатися в 

контексті цілісної системи психічних властивостей індивіда — його потреб, 

знань, цілей, продуктивного боку діяльності та поведінки, емоційно-

почуттєвої сфери, здібностей до спілкування, особливостей сфери 

спрямованості, рис характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту, 

психофізіології — відповідно до конкретного вікового етапу розвитку.  

Вимога індивідуалізації полягає у розкритті своєрідності кожної 

особистості, притаманного їй індивідуального стилю діяльності та поведінки, 

у визначенні психологічних проблем конкретної особистості та засобів їх 

розв'язання.  

Вимога єдності теорії та практики передбачає здійснення корекції, 

реабілітації, вдосконалення розвитку особистості на основі розкритих 

закономірностей психіки.  

У психології розрізняють три рівні дослідження: емпіричний, 

теоретичний і методологічний. Емпіричний рівень являє собою збір 

первинної інформації, яка фіксує соціально-психологічні факти, і опис 

отриманих даних, звичайно в рамках певних теоретичних концепцій. 

Теоретичний рівень дослідження забезпечує пояснення емпіричних даних 

шляхом співвіднесення їх з результатами інших робіт. Це рівень побудови 



концептуальних, теоретичних моделей соціально-психологічних процесів і 

явищ. Методологічний рівень зі змістовної сторони розглядає багаторівневу, 

системну організацію соціально-психологічних явищ і складових їхніх 

елементів, співвідношення принципів і категорій, визначає вихідні принципи 

вивчення цих явищ. 

Поняття „методологія” може трактуватися у широкому та вузькому 

змістах. 

У широкому змісті слова методологія – це сукупність найбільш 

загальних, насамперед світоглядних, принципів у їхньому застосуванні до 

рішення складних теоретичних і практичних завдань, це світоглядна позиція 

дослідника. 

У вузькому змісті слова методологія – це вчення про методи 

наукового дослідження. 

Методологія науки дає характеристику компонентів наукового 

дослідження – його об'єкта, предмета, завдань дослідження, сукупності 

дослідницьких методів, засобів і способів, необхідних для їхнього рішення, а 

також формує подання про послідовність руху дослідника в процесі рішення 

наукового завдання. 

Етапи наукового дослідження 

Кожне більш-менш ґрунтовне дослідження має чотири основних етапи: 

Перший етап – підготовка дослідження: 

 Вивчення стану проблеми. Постановка проблеми, вибір об'єкта й 

предмета дослідження. Огляд наявних з даної проблеми публікацій. 

 Розробка або уточнення вихідної дослідницької концепції. 

Побудова загалом моделі явища, що цікавить. Висування гіпотез. 

 Планування дослідження. Визначення цілей і завдань. Вибір 

методів і методик. 

Другий етап – збір первинної інформації: 

 Збір даних і їхній опис. 

 У теоретичному дослідженні: пошук і відбір фактів, їхня 

систематизація, опис під новим кутом зору. 

Третій етап – обробка інформації. 

Четвертий етап – аналіз отриманої інформації: 

 Оцінювання результатів перевірки гіпотез, інтерпретація 

результатів у рамках вихідної дослідницької концепції. 

 Співвіднесення результатів з існуючими концепціями й теоріями. 

 Уточнення моделі досліджуваного явища. 

 Формулювання загальних висновків і рекомендацій. 



 Оцінювання перспектив подальшої розробки проблеми 

(самотужки й не тільки). 

Послідовне проходження перерахованих етапів досить умовне в 

реальному дослідженні, оскільки практично завжди виникає необхідність 

коригувати результати попередніх етапів. Важливим є етап вибору методів і 

методик. Слід розрізняти поняття „метод” та „методика”. 

Метод –спосіб виконання чого-небудь, упорядкована робота з фактами 

й концепціями, принцип і спосіб збору, обробки або аналізу даних, а також 

принцип впливу на об'єкт. 

Методика – форма реалізації методу, сукупність прийомів і операцій 

(їхня послідовність і взаємозв'язок), процедура або набір процедур для 

досягнення певної мети. 

Вибір методів дослідження обумовлений особливостями об'єкта й 

предмета дослідження й поставленими цілями. Весь набір методів можна 

розділити на дві великі групи: 

1. методи збору інформації 

2. методи обробки. 

Існує й багато інших класифікацій методів соціально-психологічного 

дослідження. Так, В.Семенов розрізняє три групи методів: 

1. методи емпіричного дослідження, 

2. методи моделювання, 

3. управлінсько-виховні методи 

При цьому до першої групи відносяться всі ті методи, про які піде мова 

далі. Що ж стосується інших, то вони не мають якої-небудь особливої 

специфіки саме в соціальній психології. 

Методи емпіричного дослідження 

1. спостереження; 

2. аналіз документів (методика контент-аналізу); 

3. опитування (анкетування, інтерв'ювання (метод фокус-груп)); 

4. тестування (у тому числі найпоширеніший соціометричний тест); 

5. експеримент. 

Спостереження є „старим” методом соціальної психології, який іноді 

протиставляється експерименту як недосконалий метод. Спостереження – це 

описовий метод, що полягає в цілеспрямованому й організованому 

сприйнятті й реєстрації поведінки досліджуваного об’єкта. Головна 

проблема, що постає при застосуванні методу спостереження, полягає в тім, 

як забезпечити фіксацію певних класів характеристик, таким чином, щоб 

протокол спостереження був зрозумілий й іншому дослідникові. Інше 

принципове питання – це часовий інтервал, який можна вважати достатнім 



для фіксації одиниць спостереження. Однак, метод спостереження не такий 

примітивний, як здається на перший погляд, і, безсумнівно, може з успіхом 

бути застосований у ряді соціально-психологічних досліджень для отримання 

попередньої первинної інформації, уточнення напрямку планованого 

дослідження, та отримання ілюстративних матеріалів 

Аналіз документів має велике значення, оскільки за допомогою цього 

методу можливий аналіз продуктів людської діяльності. Найважливішу роль 

при вивченні документа грає здатність до розуміння тексту. Проблема 

розуміння – це особлива проблема психології, але тут вона включається в 

процес застосування методики, отже, не може не прийматися до уваги. Для 

подолання „суб'єктивності” при інтерпретації документа дослідником 

використовують особливий прийом, що одержав назву „контент-аналіз” 

(аналіз змісту).  

Контент-аналіз – формалізований метод якісно-кількісного аналізу 

змісту документів з метою виявлення або виміру різних фактів і тенденцій, 

відбитих у цих документах.
 
Це особливий спосіб аналізу документа, коли в 

тексті виділяються спеціальні одиниці, а потім підраховується частота їхньої 

появи. Контент-аналіз доречно застосовувати тільки в тих випадках, коли 

дослідник має справу з великим масивом інформації, коли доводиться 

аналізувати численні тексти. Практично цей метод застосовується в 

соціальній психології при дослідженнях в області масових комунікацій. 

Опитування – метод, який передбачає отримання відповідей 

досліджуваного на конкретні питання дослідника.Даний метод є досить 

розповсюдженим у соціально-психологічних дослідженнях. Серед численних 

видів опитувань у соціальній психології найбільше поширення 

мають інтерв'ю (усне опитування) й анкети (письмове опитування).Головні 

методологічні проблеми, які виникають при застосуванні цих методів, 

полягають у конструюванні опитувальника. На противагу розповсюдженому 

непрофесійному погляду, що опитування – самий легкий для застосування 

метод, можна стверджувати, що гарне опитування – це один із самих 

складних методів соціально-психологічного дослідження. 

Специфічним для соціальної психології є метод фокус-групи як 

специфічний вид групового інтерв’ю.  

Фокусоване групове глибинне інтерв'ю відносять до числа так 

званих „гнучких” або „якісних” методів соціологічного дослідження.Основна 

сфера застосування фокус-групових досліджень - це традиційний маркетинг 

товарів і послуг, маркетинг некомерційних організацій, пов'язаний в 

основному з оцінкою ефективності різних соціальних проектів і програм, 



політичний маркетинг, пов'язаний з вивченням іміджів політичних діячів, 

організацій і їхніх програм ті документів. 

Тестування – метод, під час застосування якого досліджувані 

виконують певні дії відповідно завданню дослідника. Тести не є специфічним 

соціально-психологічним методом, вони широко застосовуються в різних 

областях психології. Коли говорять про застосування тестів у соціальній 

психології, мають на увазі найчастіше так звані особистісні тести. Але й цей 

різновид тестів, як відомо, застосовується й у загальнопсихологічних 

дослідженнях особистості, тому ніякої особливої специфіки в соціально-

психологічному дослідженні для застосування цього методу не має. У 

соціальній психології тести можуть застосовуватися як допоміжний засіб 

дослідження. Дані їх обов'язково повинні зіставлятися з даними, отриманими 

за допомогою інших методів. Однак, широке поширення у соціальній 

психології отримав соціометричний тест.  

Соціометрія – метод соціальної психології, який використовується для 

діагностики взаємних симпатій та антипатій, статусно-рольових відносин між 

членами групи, який дозволяє виявити: соціально-психологічну структуру 

взаємовідносин в малих групах; конкретні позиції її членів в структурі цих 

взаємовідносин; формальних і неформальних лідерів й аутсайдерів у групі; 

наявність мікрогруп і зв’язків між ними. Соціометрія передбачає проведення 

опитування всіх членів групи з наступною математичною та статистичною 

обробкою його результатів і побудовою соціограми (схема взаємовідносин в 

групі). 

Експеримент виступає в якості одного з основних методів дослідження 

в соціальній психології.  

Експеримент – метод, який передбачає активне втручання дослідника 

в діяльність досліджуваних з метою створення кращих умов для вивчення 

конкретних соціально-психологічних явищ і процесів. Полеміка навколо 

можливостей і обмежень експериментального методу в цій області є однією 

із самих гострих. Суть методу: довільне введення експериментатором 

незалежних змінних і контроль за ними, а також за змінами залежних 

змінних. Загальною є також вимога виділення контрольної й 

експериментальної груп, щоб результати вимірів можна було порівняти з 

деяким еталоном. В соціальній психології розрізняють такі основні види 

експерименту: лабораторний (організований у спеціально створених 

штучних умовах) і природний (у природних умовах); констатуючий 

(вивчаються необхідні соціально-психологічні явища) і формуючий 

(розвиток певних якостей і властивостей у досліджуваний та групи. 
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Вступ 

Характер предмета і принципів психологічної науки визначає її методи. 

Сучасна наукова психологія зосереджує свої зусилля як на подальшому 

вивченні психіки, дослідженні теоретичних проблем розвитку й діяльності 

особистості, так і на розв'язанні практичних завдань оптимізації поведінки та 

діяльності особистості у сфері науки, виробництва, культури, освіти, 

медицини тощо. 

За своїми методами психологія суттєво відрізняється від інших наук. 

Специфіка психічної дійсності вимагає розробки й застосування спеціальних 

методів її пізнання та формування. Тому у створенні свого методичного 

інструментарію психологічна наука спирається на певні методологічні 

принципи. Найголовнішими такими вимогами є об'єктивність, генетичний 

підхід, системність, особистісний підхід, індивідуалізація, єдність теорії та 

практики. 

Вимога об'єктивності полягає у вивченні об'єктивних умов виникнення 

та функціонування, об'єктивних проявів психічних явищ. Психічні функції 

неможливо безпосередньо сприймати внутрішнім зором. Наукове вивчення 

психіки стає можливим завдяки опосередкованому аналізу і синтезу 

об'єктивних проявів психіки у процесах та продуктах діяльності й поведінки 

людини. Не варто перебільшувати роль безпосереднього самоспостереження, 

інтроспекції у пізнанні власної психіки. Самоспостереженню властива певна 

суб'єктивність, небезсторонність, а отже й невірогідність. Адже психіка 

формувалась у філогенезі як функція сигнального відображення, орієнтації 

живих істот переважно в зовнішньому світі і значно менше — як засіб 

відображення внутрішнього світу. Самоспостереження як метод 

самопізнання може бути корисним, якщо спирається на самозвіт людини про 

те, що насправді коїться з нею, що вона переживає, чого бажає тощо. 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЇ 

Методи психології доцільно розділити на дві групи: 

• пізнавальні (дослідницькі) методи; 

• методи активного впливу на людей. 



Розглянемо першу групу методів. Процес психологічного дослідження 

складається з низки етапів: підготовки, збирання, обробки, інтерпретації 

фактичних даних і формулювання висновків. 

На підготовчому етапі вивчають стан досліджуваної проблеми, 

проводять попередні спостереження, бесіди, анкетування, визначають мету й 

завдання дослідження. Важливим елементом цього етапу стає гіпотеза - 

уявлення про очікуваний результат. 

Усі вихідні моменти зумовлюють планування дослідження, вибір 

контингенту і кількість піддослідних, місця та часу проведення дослідів, 

технічне оснащення, отримання попередніх експериментальних даних, 

форми протоколів, план кількісної (статистичної) та якісної обробки й 

інтерпретації даних. 

На етапі збирання фактичних даних використовують емпіричні методи 

(експеримент, спостереження, тестування, бесіди тощо). Експериментальні 

дані фіксують у протоколі, що має бути досить повним і цілеспрямованим, 

включаючи реєстрацію всіх необхідних параметрів експериментальної 

ситуації та психічних властивостей. 

Етап обробки даних передбачає кількісний та якісний аналіз і синтез 

зафіксованих даних. 

На останньому етапі дослідження здійснюють інтерпретацію даних та 

формулювання висновків, встановлюють їхню відповідність чи 

невідповідність вихідній гіпотезі, виявляють нові питання та проблеми, на 

основі яких формують програму дослідження. 

Відповідно до етапів психологічного дослідження, доцільно розрізняти 

чотири групи методів: 

• організаційні; 

• емпіричні; 

• методи обробки даних; 

• інтерпретаційні методи. 

До організаційних методів належать: порівняльний метод, який 

реалізується зіставленням груп піддослідних, які відрізняються за віком, 

видом діяльності тощо; лонгітюдний метод, що виявляється у багаторазових 

обстеженнях тих самих осіб упродовж тривалого часу; комплексний метод, 

коли той самий об'єкт вивчають різними засобами представники різних наук, 

що дає змогу різнобічно характеризувати особистість. 

До групи емпіричних методів входять: спостереження і 

самоспостереження; експериментальні методи; психодіагностичні методи 

(тести, анкети, питальники, соціометрія, референтометрія, інтерв'ю, бесіда); 

аналіз продуктів діяльності; біографічний метод; трудовий метод. 

Методи обробки даних - це кількісні та якісні методи. До кількісних 

методів належать, наприклад, визначення середніх величин і міри 

розсіювання, коефіцієнтів кореляції, факторний аналіз, побудова графіків, 

гістограм, схем, таблиць, матриць тощо. Якісний метод передбачає аналіз і 

синтез отриманих даних, їх систематизацію та порівняння з результатами 

інших досліджень. 



До інтерпретаційних методів належать генетичний метод аналізу 

психологічних даних у процесі розвитку - з виокремленням стадій, 

критичних моментів, суперечностей тощо, а також структурний, системний 

метод, який передбачає встановлення зв'язків між усіма психічними якостями 

індивіда. Останній полягає в реалізації особистісного підходу, коли всі 

психічні властивості розглядаються у цілісній системі. 

2. ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ФАКТИЧНИХ ДАНИХ 

ПРО ПСИХІКУ 

2.1. МЕТОД СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Метод спостереження полягає в тому, що експериментатор збирає 

інформацію, не втручаючись у ситуацію. Існує принципова відмінність 

наукового спостереження від життєвого, яке обмежується реєстрацією фактів 

і має випадковий, неорганізований характер. На противагу йому, наукове 

спостереження базується на певному плані, програмі, фіксації фактів та 

особливостей ситуації, на аналізі та інтерпретації. Для наукового 

спостереження характерні перехід від опису фактів до пояснення їхньої суті, 

формування психологічної характеристики особистості. 

Якщо ми вивчаємо явище без зміни умов, за яких воно здійснюється, то 

йдеться про просте об'єктивне спостереження. Спостереження поділяють за 

різними ознаками (рис. 1). Розрізняють пряме і непряме спостереження. 

Прикладом прямого спостереження може бути вивчення реакції людини на 

подразник або спостереження за поведінкою дітей у групі, якщо ми вивчаємо 

типи контактів. Прямі спостереження поділяють також на активні (наукові) й 

пасивні або звичайні (життєві). Багато разів повторюючись, життєві 

спостереження акумулюються в прислів'ях, приказках, метафорах і у зв'язку з 

цим становлять певний інтерес для культурологічного і психологічного 

вивчення. Наукове спостереження припускає цілком певну мету, завдання, 

умови спостереження. Проте якщо ми спробуємо змінити умови чи 

обставини, за яких здійснюється спостереження, то це вже буде експеримент. 

Непряме спостереження застосовують у ситуаціях, коли ми хочемо за 

допомогою об'єктивних методів вивчити психічні процеси, непіддатливі 

прямому спостереженню. Наприклад, встановити ступінь втомлюваності або 

напруженості під час виконання людиною певної роботи. Дослідник може 

скористатися методами реєстрації фізіологічних процесів 

(електроенцефалограми, електроміограми, шкірно-гальванічна реакція тощо), 

які самі не розкривають особливостей протікання психічної діяльності, але 

можуть відображати загальні фізіологічні умови, що характеризують 

протікання процесів, які вивчаються. 

У дослідницькій практиці об'єктивні спостереження розрізняють також 

за низкою інших ознак. 

За характером контакту - безпосереднє спостереження, коли 

спостерігач і об'єкт спостереження перебувають у безпосередньому контакті 

та взаємодії, та опосередковане, коли дослідник знайомиться зі 

спостережуваними суб'єктами побічно, за допомогою спеціально 

організованих документів - анкет, біографій, аудіо- або відеозаписів тощо. 



За умовами здійснення спостереження - польове спостереження, яке 

відбувається в умовах повсякденного життя, навчання або роботи, та 

лабораторне, коли за суб'єктом або групою спостерігають у штучних, 

спеціально створених умовах. 

За характером взаємодії з об'єктом розрізняють включене 

спостереження, коли дослідник стає членом групи, та його присутність і 

поведінка стають частиною спостережуваної ситуації, та невключене (з 

боку), тобто без взаємодії і встановлення яких-небудь контактів з особою чи 

групою, яку вивчають. 

Розрізняють також відкрите спостереження, коли дослідник відкриває 

спостережуваним свою роль (недоліком цього способу є зниження природної 

поведінки спостережуваних суб'єктів), і приховане (інкогніто), коли про 

присутність спостерігача групі або індивіду не повідомляють. 

За впорядкованістю в часі розрізняють спостереження суцільні, коли 

хід подій фіксується постійно, та вибіркові, коли дослідник фіксує процеси, 

які спостерігає, тільки в певні проміжки часу. 

За впорядкованістю в проведенні розрізняють спостереження 

структуровані, коли події, що відбуваються, фіксуються відповідно до раніше 

розробленої схеми спостереження, та довільні (неструктуровані), коли 

дослідник вільно описує події, що відбуваються, так, як він вважає за 

доцільне. Таке спостереження звичайно проводять на пілотажній 

(орієнтовній) стадії дослідження, коли потрібно сформувати загальне 

уявлення про об'єкт дослідження і можливі закономірності його 

функціонування. 

За характером фіксації розрізняють констатуюче спостереження, коли 

спостерігач фіксує факти так, як вони є, спостерігаючи їх безпосередньо або 

одержуючи від свідків події, та оцінювальне, коли спостерігач не тільки 

фіксує, а й оцінює факти щодо ступеня їхньої вираженості за заданим 

критерієм (наприклад, оцінює ступінь вираженості емоційних станів тощо). 

Помилки спостереження. Об'єктивні методи спостереження розробляли 

для отримання достовірного наукового знання. Проте проводить 

спостереження людина, і тому суб'єктивний фактор завжди присутній в її 

спостереженні. У психології більше, ніж в інших дисциплінах, спостерігач 

ризикує через свої помилки (наприклад, обмежень сприйняття) не помітити 

деяких важливих фактів, не взяти до уваги корисних даних, викривити факти 

внаслідок своїх упереджених уявлень тощо. Тому необхідно брати до уваги 

«підводне каміння», пов'язане з методом спостереження. 

Помилки спостереження з'являються через такі причини: 

• гала-ефект (ефект ореолу); 

• вплив усереднення; 

• логічні помилки (підміну аргументів); 

• помилки контрасту; 

• помилки, пов'язані з упередженнями та стереотипами (етнічними, 

професійними); 

• помилки некомпетентності спостерігача. 



Найчастіше помилки спостереження виникають через схильність до 

гала-ефекту (або ефекту ореолу), який базується на узагальненні одиничних 

вражень спостерігача, виходячи з того, подобається чи не подобається йому 

спостережуваний, його дії або поведінка. Такий підхід зумовлює некоректне 

узагальнення, оцінку в «чорно-білих тонах», перебільшення чи зменшення 

вираженості спостережуваних фактів. 

Помилки усереднення трапляються, коли спостерігач з тих чи інших 

причин почувається невпевнено. Тоді виявляється тенденція усереднювати 

оцінки спостережуваних процесів, оскільки відомо, що крайнощі 

трапляються рідше, ніж властивості середньої інтенсивності. 

Логічні помилки виявляються, коли, наприклад, роблять висновок про 

інтелект людини за її красномовством, або про те, що люб'язна людина 

одночасно добродушна; цю помилку побудовано на припущенні тісного 

зв'язку між поведінкою людини та її особистими якостями, що аж ніяк не 

завжди відповідає істині. 

Помилки контрасту може зумовити схильність спостерігача 

підкреслювати протилежні собі риси у спостережуваних індивідів. 

Трапляються також помилки, пов'язані з упередженнями, етнічними та 

професійними стереотипами, помилки некомпетентності спостерігача, коли 

опис факту підміняє думка спостерігача про нього тощо. 

Щоб підвищити достовірність спостереження й уникнути помилок, 

необхідно суворо дотримуватись факту, фіксувати конкретні дії і не 

піддаватися спокусі робити висновки про складні процеси на підставі перших 

вражень. У дослідницькій практиці для підвищення об'єктивності 

спостереження нерідко звертаються до декількох спостерігачів, які роблять 

незалежні записи. 

У науковій психології використовують також метод 

самоспостереження, який постає як засіб вивчення, аналізу та синтезу 

власних учинків і дій, порівняння своїх думок із думками інших людей. У 

процесі самоспостереження людина спирається на рефлексію, тобто на 

розмірковування та переживання щодо власних психічних станів і якостей 

особистості. Однак при цьому слід ураховувати схильність людини до 

суб'єктивізму і додатково застосовувати інші методи. 

2.2. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ГОЛОВНИЙ МЕТОД ПСИХОЛОГІЇ 

Головним методом психологічного пізнання вважають експеримент. 

Дослідник активно втручається в діяльність та поведінку піддослідного для 

створення необхідних умов, за яких виявляються ті чи інші психологічні 

факти, явища, якості. В експериментальному дослідженні має бути 

обов'язковий контроль за умовами перебігу експерименту, за подразниками, 

що діють на людину, за її реакціями на них. Для встановлення загальних 

закономірностей розвитку та функціонування психіки до експерименту 

залучають велику кількість піддослідних. Практикується й експеримент з 

однією особою. 

Залежно від рівня втручання дослідника в перебіг психічних явищ 

експеримент може бути констатуючим, коли вивчають наявні психічні 



особливості без зовнішнього втручання, та формуючим, коли психічні 

властивості особистості вивчають у процесі «штучного» цілеспрямованого 

розвитку з використанням засобів навчання і виховання людини. 

За схемою констатуючого експерименту можна також вивчати природу 

психічних властивостей у процесі їхнього розвитку, для чого застосовують 

так звані поперечні та поздовжні зрізи. При поперечному зрізі одночасно 

порівнюють психічні властивості кількох груп піддослідних, які 

відрізняються за віком, щоб розкрити динаміку вікового розвитку 

досліджуваної психічної властивості. Однак при такому підході залишаються 

поза увагою індивідуальні особливості розвитку психіки. 

При поздовжньому зрізі простежуються зміни у психічних 

властивостях певних людей упродовж тривалого часу (місяці й роки). Це 

допомагає вивчати розвиток особистості в її цілісності. 

За наявністю оснащення психологічний експеримент може бути 

лабораторним і природним. У лабораторному експерименті використовується 

спеціальна апаратура, наприклад, тахістоскоп - для обстеження обсягу уваги 

- або комп'ютер - для тестування. Дії піддослідного регламентовано 

інструкцією. Природному експерименту властиві звичайні умови, коли 

піддослідний не здогадується про власну участь у дослідах, а 

експериментальні умови обмежуються замаскованим включенням дій 

дослідника чи його асистента у спільну з піддослідним поведінку (скажімо, у 

гру дітей у дитсадку). 

Значного поширення набули тести, які використовують для визначення 

властивостей особистості, вимірювання рівня розвитку порівняно зі 

стандартом. Тест складається із завдань або запитань, що добирають за 

критеріями валідності (відповідності психічній якості, котра виявляється за 

його допомогою), надійності (сталості результатів вимірювання), 

стандартизованості (налагодженості в процесі перевірки на великій кількості 

піддослідних із визначенням достатнього рівня чутливості) тощо. Інколи тест 

для свого створення та апробування потребує багато років. За допомогою 

тестів - а їх уже налічується кілька тисяч - психологи мають змогу перевіряти 

здібності, навички, уміння, риси характеру й інші якості особистості з метою 

відбору, контролю, прогнозу, навчання тощо. 

Застосування анкет (питальників) допомагає збирати фактичний 

матеріал, що стосується характеру, змісту та спрямованості думок, оцінок, 

настроїв людей. Недоліком цього методу є певний суб'єктивізм, 

неможливість контролювати щирість респондентів (тих, хто відповідає на 

запитання анкети). Для підвищення рівня імовірності результатів опитування 

доцільно додатково застосовувати інші методи. 

Соціометричний та референтометричний методи забезпечують 

вивчення стосунків між членами груп, виявляють їхню структуру (лідерів, 

аутсайдерів тощо) на основі відносно простої процедури вибору одними 

членами групи інших за параметрами симпатії-антипатії, референтності 

(стосовно певних цінностей). 

 



 

2.3. ІНТЕРВ'Ю ТА БЕСІДА 

Інтерв'ю та бесіда як методи здобуття інформації про особистість, її 

погляди, самооцінку, ціннісні установки, психічні властивості спираються на 

попередньо розроблену програму, гнучку стратегію формування запитань 

залежно від очікуваних та отриманих відповідей. Вони вимагають значної 

підготовки інтерв'юера, певної майстерності, зокрема здатності викликати 

довіру до себе, налаштувати людину на відвертість тощо. 

Аналіз продуктів діяльності як метод дослідження можливий за 

наявності об'єктивних (матеріальних або матеріалізованих) наслідків 

діяльності людини, таких як архівні матеріали, чернеткові записи, 

щоденники, креслення, варіанти ескізів та малюнків. їх аналіз дає підстави 

ретроспективно відтворювати закономірності психічної діяльності 

особистості, її психічні властивості. Прикладом застосування цього методу є 

вивчення психологом Б.М. Кедровим наукового архіву Д.І. Менделєєва часів 

створення ним періодичної системи хімічних елементів та побудова на цій 

основі психологічної теорії наукового відкриття. 

Для біографічного методу характерні використання матеріалів, що 

стосуються особливостей життя людини, її розвитку як особистості, аналіз 

важливих подій у її дитинстві, юнацтві, навчанні та трудовій діяльності, 

внаслідок чого реконструюють характерні риси особистості. 

Трудовий метод передбачає включення дослідника в конкретну 

діяльність (професійну, громадську тощо), оволодіння її технологією, 

входження у відповідну роль з метою вивчення ніби зсередини її 

закономірностей. Ефективність трудового методу залежить від здатності 

дослідника до перенавчання, перевтілення, певного артистизму, рефлексії, 

об'єктивної фіксації дослідних даних тощо. 

 

3. МЕТОДИ АКТИВНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ 

Сучасній науковій психології властиві не лише великі методичні 

можливості у пізнанні закономірностей психіки, а й здатність при потребі 

активно впливати на психічні властивості особистості. Потреба у цьому 

виникає, коли людина потрапляє у психотравмуючі ситуації - внаслідок 

міжособистісних конфліктів, стихійного лиха чи техногенної катастрофи 

тощо. У цих випадках застосовують методи активного психологічного 

впливу на людину з метою поліпшення її стану, подолання негативних 

наслідків для психіки. Ці методи може застосовувати тільки професійно 

підготовлений психолог. 

Назвемо деякі з цих методів. 

Психологічну консультацію проводять з метою надання людині 

психологічної допомоги. Під час спеціально організованого спілкування 

може бути актуалізовано додаткові психологічні можливості виходу людини 

з важкої життєвої ситуації. Психологічну консультацію будують за певним 

планом, який передбачає виявлення причин виникнення проблеми, шляхів і 

прийомів її розв'язання та здатності до цього людини. 



Психологічна корекція передбачає подолання певних відхилень у 

поведінці та діяльності людини засобами вивчення індивідуальних 

особливостей особистості, їх відповідності вимогам навколишнього 

соціального та природного середовища, виявлення і подолання існуючих 

суперечностей, формування нових цілей, цінностей, мотивацій поведінки, 

розробки програми зміни способу життя, перетворення в процесі 

самопізнання і самовиховання, розвитку здатності до саморегуляції тощо. 

Психологічний тренінг (вправи, ділові ігри) застосовують для розвитку 

здібностей, наприклад уваги, пам'яті, мислення, уяви тощо. Зокрема, 

соціально-психологічний тренінг спрямований на розвиток комунікативних, 

перцептивних, інтеракційних здібностей, що поліпшує здатність людини до 

спілкування, забезпечує її особистісне зростання. Цей тренінг виконують за 

певним сценарієм у так званих групах дискусій, Т-групах тощо. 

Психологічна терапія та реабілітація - це система спеціальних 

психологічних методів оздоровчого впливу на людину для нормалізації її 

психічного стану — під час перебування у важкому стресі, при психогеніях 

(непатологічних станах психіки). У процесі психологічної терапії та 

реабілітації широко застосовують техніку гіпнозу, аутогенного тренування, 

арттерапію (оздоровлення мистецтвом), терапію творчим самовираженням, 

трудотерапію тощо. 

За останній час арсенал методів психологічного впливу значно 

розширився, чому сприяли насамперед виборчі, парламентські й 

президентські кампанії в колишніх республіках СРСР, особливо в Росії та 

Україні, а також психологічні війни, тероризм, військові конфлікти тощо. 

До методів активного психологічного впливу потрібно додати такі 

групи: 

• методи регулювання; 

• методи формування і спрямування поведінки та діяльності; 

• методи психологічного забезпечення (психологічної підготовки, 

психічного здоров'я тощо). 

Нині у працях деяких психологів поряд з поняттям методу з'явилося 

поняття технології психологічного впливу (М.Й.Варій). 

4. Математичні методи в психології 

Існує думка, неодноразово висловлена визначними вченими: область 

знань стає наукою, лише застосовуючи математику. З цією думкою, 

можливо, не погодяться багато гуманітаріїв. А дарма: саме математика 

дозволяє кількісно порівнювати явища, перевіряти правильність словесних 

тверджень і тим самим добиратися до істини або наближатися до неї. 

Математика робить осяжними довгі і часом туманні словесні описи, 

прояснює і економить думка. Математичні методи дозволяють обґрунтовано 

прогнозувати майбутні події, замість того, щоб гадати на кавовій гущі або як-

небудь інакше. Загалом, користь від застосування математики велика, але і 

праці на її освоєння потрібно багато. Однак вона окупаться сповна. 

Психологія в своєму науковому становленні неминуче повинна була пройти і 

пройшла шлях математизації, хоча не у всіх країнах і не в повній мірі. Точна 



дата початку шляху математизація, мабуть, не знає жодна наука. Однак для 

психології як умовну дату початку цього шляху можна прийняти 18 квітня 

1822 року. Саме тоді в Королівському німецькому науковому товаристві 

Йоганн Фрідріх Гербарт прочитав доповідь «Про можливості і необхідність 

застосовувати в психології математику». Основна ідея доповіді зводилася до 

згаданої вище думку: якщо психологія хоче бути наукою, подібно фізиці, їй 

необхідно застосовувати математику. Через два роки після цієї доповіді І. Ф. 

Гербарт видав книгу «Психологія як наука, заново заснована на досвіді, 

метафізиці та математиці». Ця книга примітна у багатьох відношеннях. Вона 

стала першою спробою створення психологічної теорії, що спирається на те 

коло явищ, які безпосередньо доступні кожному суб'єкту, а саме на потік 

уявлень, що змінюють один одного в свідомості. Гербарт за відсутності цих 

даних, як він сам писав, мав придумувати гіпотетичні моделі боротьби 

спливаючих і зникаючих в свідомості уявлень. Гербарт, маніпулюючи 

числовими значення параметрів, намагався описати можливі характеристики 

зміни уявлень. Мабуть, І. Ф. Гербарту першому належить думка про те, що 

властивості потоку свідомості – це величини і, отже, вони в подальшому 

розвитку наукової психології підлягають вимірюванню. Йому також 

належить ідея «порога свідомості», і він перший вжив вислів «математична 

психологія». У І. Ф. Гербарта в Лейпцігському університеті знайшовся учень 

і послідовник, який пізніше став професором філософії і математики, – 

Моріц- Вільгельм Дробиш. Він сприйняв, розвинув і по-своєму реалізував 

ідею вчителя. У словнику Брокгауза і Ефрона про Дробиш сказано, що ще в 

30-х роках ХIХ століття він займався дослідженнями з математики та 

психології і публікувався на латинській мові. В 1842 р. М.В.Дробіш видав в 

Лейпцигу німецькою мовою монографія під недвозначною назвою: 

«Емпірична психологія згідно природничо-наукового методу». Ця книга М.В. 

Дробиша дає чудовий приклад первинної формалізації знань в області 

психології свідомості. Там немає математики в сенсі формул, символіки і 

розрахунків, але там є чітка система понять про характеристики потоку 

уявлень в свідомості як взаємозалежні величини. Уже в передмові М.В. 

Дробиш написав, що ця книга передує іншій, вже готовій, – мається на увазі 

книга з математичної психології. Оскільки його колеги-психологи 

недостатньо підготовлені в математиці, він визнав за необхідне спочатку 

продемонструвати емпіричну психологію без будь-якої математики, а лише 

на установлених природничих основах. Не зрозуміло, подіяла ця книга на 

тодішніх філософів і богословів, що займалися психологією. Швидше за все – 

ні. Але вона, безсумнівно, вплинула на лейпцігських вчених з гуманітарною 

освітою. Через вісім років, в 1850 р в Лейпцігу вийшла в світ друга основна 

книга М.В. Дробіша – «Першооснови математичної психології». Треба 

визнати, що по частині новацій в математичній психології Дробиш 

поступається зробленому своїм вчителем Гербартом. Правда, Дробиш до 

двох борюючих в свідомості уявлень додав третє, а це сильно ускладнило 

рішення. Але головне в іншому. Більшу частину обсягу книги складають 

приклади чисельного моделювання. На жаль, ні сучасники, ні 6 нащадки не 



зрозуміли і не оцінили науковий подвиг, здійснений М.В. Дробиш: у нього ж 

не було комп'ютера для чисельного моделювання. А в сучасній психології 

математичне моделювання – це продукт другої половини XX століття. 

Основні методи тодішньої математики – диференційне й інтегральне 

вичислення, використання рівнянь порівняно нескладних залежностей. Цього 

було цілком достатньо для виявлення і опису найпростіших психофізичних 

законів і різних реакцій людини, але вони не годилися для вивчення складних 

психічних явищ і сутностей. Не дарма В.Вундт категорично заперечував 

можливості емпіричної психології в дослідженні вищих психічних функцій. 

Математичні засоби для вивчення складних багатовимірних об'єктів, в тому 

числі вищих психічних функцій – інтелект, здібності, особистість, стали 

створювати англомовні вчені. З'явилося поняття «регресія», і були отримані 

рівняння, що виражають цю залежність. Був вдосконалений коефіцієнт, 

раніше запропонований французом Браве. Цей коефіцієнт кількісно виражає 

співвідношення двох змінюючих змінний, тобто кореляція. Тепер цей 

коефіцієнт – один з найважливіших засобів багатовимірного аналізу даних. 

Ще будучи студентом Кембриджа, Френсіс Гальтон зауважив, що рейтинг 

успішності складання іспитів з математики, – а це був випускний іспит, – 

вимірюється від декількох тисяч до декількох сотень балів. Пізніше, 

пов'язавши це з розподілом талантів, Гальтон прийшов до думки про те, що 

спеціальні випробування дозволяють прогнозувати подальші життєві успіхи 

людей. Так в 80-х рр. XIX століття народився гальтоновский метод тестів. 

Ідею тестів підхопили і розвинули французи – А. Біне, В. Анрі та інші, 

створивши перші тести для селекції соціально відсталих дітей. Це послужило 

початком психометричної тестології, що, в свою чергу, спричинило за собою 

розвиток психологічних вимірювань. Великі масиви числових результатів 

вимірювань за тестами – бали, стали об'єктом численних досліджень, в тому 

числі математико- психологічних. Особлива роль тут належить англійському 

інженеру, що працював в Америці, – Чарльзу Спірмену. По-перше, Ч. 

Спірмену, який вважав, що для обчислення кореляції між рядами 

цілочисельних балів, або рангів, потрібна спеціальна міра. Він 

перепробувавши різні варіанти зупинився, нарешті, на тій формі коефіцієнта 

кореляції рангів, яка з тих пір носить його ім'я. По-друге, маючи справу з 

великими масивами числових результатів тестів і кореляцій між цими 

результатами, Ч. Спірмен припустив, що ці кореляції зовсім не виражає 

взаємовплив результатів, а виражають їх спільну мінливість під впливом 

загальної латентної психічної причини, або фактору, наприклад інтелект. 

Відповідно до цього Спирмен запропонував теорію «генерального» фактора, 

що визначає спільну мінливість змінних тестових результатів, а також 

розробив метод виявлення цього фактора за кореляційною матрицею. Це був 

перший метод факторного аналізу, який створений в психології і для 

психологічних цілей.  

У однофакторній теорії Ч. Спірмена швидко знайшлися опоненти. 

Протилежну багатофакторну теорію, що пояснює кореляції запропонував 

Леон Терстоун. Йому ж належить перший метод мультифакторногоаналізу, 



заснований на застосуванні лінійної алгебри. Після Ч. Спірмена і Л. 

Терстоуна факторний аналіз, не тільки став одним з найважливіших 

математичних методів багатовимірного аналізу даних в психології, а й 

вийшов далеко за її межі, перетворившись в загальнонаукових метод аналізу 

даних. З кінця 20-х років XX століття математичні методи все ширше 

проникають в психологію і творчо використовуються в ній. Інтенсивно 

розвивається психологічна теорія вимірювань. На основі апарату ланцюгів 

Маркова розробляються стохастичні моделі навчання в психології поведінки. 

Створений в області біології Рональда Фішера дисперсійний аналіз стає 

основними математичним методом в генетичній психології. Математичні 

моделі з теорії автоматичного регулювання та Шенноновская теорія 

інформації широко застосовуються в інженерній і загальній психології. В 

результаті сучасна наукова психологія в багатьох своїх галузях 

математизується. 

 

 

  



ЛЕКЦІЯ № 3. СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

План 

1. Експеримент і емпіричне дослідження.  

2. Процедура експерименту і обстеження.  

3. Завдання, функції експерименту, обстеження. Вимоги до експериментатора і діагноста.  

4. Принципи побудови констатуючого і формуючого експериментів.  

5. Принципи побудови експериментально-генетичного дослідження. Розвивальні 

можливості експериментального впливу. 

 

1. Експеримент і емпіричне дослідження.  

Найбільш важливою складовою частиною наукового дослідження є експеримент 

(лат. experimentum – проба, дослід) - метод емпіричного дослідження, що базується на 

активному та цілеспрямованому втручанні суб’єкта у процес наукового пізнання явищ та 

предметів реальної дійсності шляхом створення умов, що контролюються та 

управляються, які дозволяють встановлювати визначені якості та закономірні зв’язки в 

об’єкті, що досліджується, та багатократно їх відтворювати. 

Експеримент широко застосовують не лише в природничих науках, а й у соціальній 

практиці, де він відіграє значну роль у пізнанні та управлінні суспільними процесами. 

Від звичайного, щоденного, пасивного спостереження експеримент відрізняється 

активним впливом дослідника на явище, що вивчається. 

Основною метою експерименту є виявлення властивостей досліджуваних об’єктів, 

підтвердження наукових гіпотез і на цій основі більш широке та поглиблене вивчення 

теми наукового дослідження. 

Проведення експериментальних досліджень передбачає здійснення ряду 

пізнавальних операцій: 

визначення цілей експерименту на основі існуючих теоретичних концепцій з 

урахуванням потреб практики та розвитку самої науки; 

теоретичне обґрунтування умов експерименту; 

розроблення основних принципів, створення технічних засобів для проведення 

експерименту; 

спостереження, вимірювання та фіксація виявлених у ході експерименту 

властивостей, зв’язків, тенденцій розвитку досліджуваного об’єкта; 

статистична обробка результатів експерименту; 

попередня класифікація та порівняння статистичних даних. 

Які переваги має експеримент порівняно із спостереженням та іншими 

методами емпіричного рівня наукового пізнання? 

Експеримент дає можливість досліджувати, по-перше, об’єкти в так званому 

чистому вигляді; по-друге, в екстремальних умовах, що сприяє більш глибокому 

проникненню в їхню сутність; по-третє, важливою перевагою експерименту є його 

повторюваність. 

Класифікація експериментів 

1 За призначенням об’єкта експерименту: природничонаукові (хімічні, біологічні, 

фізичні), виробничі, педагогічні, соціологічні, економічні тощо. 

2 За характером зовнішніх впливів на об’єкт дослідження: речовинні, енергетичні, 

інформаційні. 



Речовинний експеримент передбачає вивчення впливу різних речовинних факторів 

на стан об’єкта дослідження, наприклад, вплив різних домішок на якість сталі. 

Енергетичний експеримент використовується для вивчення впливу різних видів 

енергії (електромагнітної, механічної, теплової тощо) на об’єкт дослідження. 

Інформаційний експеримент використовується для вивчення впливу інформації на 

об’єкт дослідження. 

3 За характером об’єктів та явищ, що вивчаються в експерименті: технологічні, 

соціометричні тощо. 

Технологічний експеримент спрямований на вивчення елементів технологічного 

процесу (продукції, обладнання, діяльності робітників тощо) або процесу в цілому. 

Соціометричний експеримент використовується для вимірювання існуючих 

міжособистісних соціально-психологічних відносин у малих групах з метою їх подальшої 

зміни. 

4 За структурою об’єктів та явищ, що вивчаються в експерименті: прості та 

складні. 

Простий експеримент використовується для вивчення простих об’єктів, які мають у 

своєму складі невелику кількість взаємозв’язаних та взаємодіючих елементів, що 

виконують прості функції. 

У складному експерименті вивчаються явища або об’єкти з розгалуженою 

структурою та великою кількістю взаємозв’язаних та взаємодіючих елементів, що 

виконують складні функції. 

5 За способом формування умов проведення експерименту: природні та штучні. 

Природні експерименти характерні для біологічних, соціальних, педагогічних, 

психологічних наук, наприклад, при вивченні соціальних явищ (соціальний експеримент) 

в обставинах, наприклад, виробництва, побуту тощо. 

Штучні експерименти широко використовуються в багатьох природничонаукових 

або технічних дослідженнях. У цьому випадку вивчаються явища, що ізольовані до 

потрібного стану, для того щоб оцінити їв в кількісному та якісному відношеннях. 

6 За організацією проведення експерименту: лабораторні, натурні, польові, 

виробничі, відкриті або закриті тощо. 

Лабораторні досліди проводять з використанням типових приладів, спеціальних 

моделюючих установок, стендів, обладнання тощо. 

Натурний експеримент проводиться в природних умовах та на реальних об’єктах. 

Залежно від місця проведення натурні експерименти поділяють на виробничі, польові, 

полігонні тощо. 

Експерименти можуть бути відкритими та закритими. Такі типи експериментів 

значно поширені в психології, соціології, педагогіці. У відкритому експерименті його 

завдання відкрито пояснюються тим, хто досліджується, у закритому – для одержання 

об’єктивних даних завдання експерименту приховуються. 

7 За характером взаємодії засобу експериментального дослідження з об’єктом 

дослідження: звичайні та модельні. 

Звичайний (класичний) експеримент включає експериментатора, об’єкт або 

предмет експериментального дослідження та засоби, за допомогою яких проводиться 

експеримент. 



Модельний експеримент базується на використанні як об’єкта, що досліджується, 

моделі, яка може не тільки заміщувати в дослідженні реальний об’єкт, але і умови, в яких 

він вивчається. 

8 За типом моделей, що досліджуються в експерименті: матеріальні та розумові. 

Матеріальний експеримент є формою об’єктивного матеріального зв’язку 

свідомості з зовнішнім світом. У матеріальному експерименті використовуються 

матеріальні об’єкти дослідження. 

Розумовий (ідеалізований, уявний) експеримент є однією з форм розумової 

діяльності суб’єкта, у процесі якої в його уяві відтворюється структура реального 

експерименту, тобто засобами розумового експерименту є розумові моделі (чуттєві 

образи, образно-знакові моделі, знакові моделі). 

9 За величинами, що контролюються в експерименті: пасивні та активні. 

Пасивний експеримент передбачає вимірювання тільки вибраних показників 

(параметрів, змінних) в результаті спостереження за об’єктом без втручання в його 

функціонування. 

Активний експеримент пов’язаний з вибором спеціальних вхідних сигналів 

(факторів) та контролює вхід та вихід системи, що досліджується. 

10 За числом факторів, що варіюються в експерименті: однофакторні та 

багатофакторні. 

Однофакторний експеримент передбачає: виділення необхідних факторів; 

стабілізацію факторів, що заважають; почергове варіювання факторів, що цікавлять 

дослідника. 

Стратегія багатофакторного експерименту полягає в тому, що варіюються всі 

змінні відразу, і кожний ефект оцінюється за результатами всіх дослідів, що були 

проведені в даній серії досліджень. 

11 За метою дослідження: перетворюючі, констатуючі, контролюючі, пошукові, 

вирішальні. 

Перетворюючий (творчий) експеримент включає активну зміну структури та 

функцій об’єкта дослідження у відповідності до висунутої гіпотези, формування нових 

зв’язків та відносин між компонентами об’єкта або між досліджуваним об’єктом та 

іншими об’єктами. 

Констатуючий експеримент використовується для перевірки відповідних 

передбачень. У процесі такого експерименту констатується наявність визначеного зв’язку 

між впливом на об’єкт дослідження та результатом. 

Контролюючий експеримент зводиться до контролю за результатами зовнішніх 

впливів на об’єкт дослідження з урахуванням його стану, характеру впливу та ефекту, що 

очікується. 

Іноді виникає необхідність провести пошукові експериментальні дослідження. 

Вони необхідні в тому випадку, якщо виникають труднощі в класифікації всіх факторів, 

що впливають на явище, яке вивчається внаслідок відсутності достатньої кількості 

попередніх даних. 

Вирішальний експеримент ставиться для перевірки справедливості основних 

положень фундаментальних теорій у тому випадку, коли дві або декілька гіпотез однаково 

узгоджуються з багатьма явищами. Така узгодженість призводить до труднощів у 

визначеності правильності гіпотез. Вирішальний експеримент відповідає на питання «так 

чи ні?». 



Методологія експериментальних досліджень 

Методологія експерименту - це загальна структура (методика) експерименту, тобто 

постановка та послідовність виконання експериментальних досліджень. 

Експеримент включає такі основні етапи: 

1) розроблення плану - програми експерименту; 

2) оцінку вимірювання та вибір засобів для проведення експерименту; 

3) проведення експерименту; 

4) обробку та аналіз експериментальних даних. 

Наведена кількість етапів характерна для традиційного експерименту. Разом з цим 

останнім часом широко використовують математичну теорію експерименту, яка дозволяє 

значно підвищити точність та зменшити обсяг експериментальних досліджень. 

У цьому випадку експеримент включає такі етапи: розроблення плану – програми 

експерименту; оцінку вимірювання та вибір засобів для проведення експерименту; 

математичне планування експерименту з одночасним проведенням експериментального 

дослідження, обробкою та аналізом одержаних даних. 

Зупинимося дещо детальніше на окремих етапах експериментального дослідження. 

Розроблення плану-програми експерименту. План-програма включає найменування 

теми дослідження, робочу гіпотезу, методику експерименту, план створення 

експериментальної ситуації, перелік необхідних матеріалів, приладів, установок, список 

виконавців експерименту, календарний план робіт і кошторис витрат на виконання 

експерименту. В ряді випадків до плану-програми включають роботи з конструювання та 

виготовлення приладів, апаратів, пристроїв, їх методичне обстеження, а також програми 

дослідних робіт на підприємствах. 

Одним з найбільш важливих етапів складання плану-програми є визначення мети і 

завдань експерименту. Чітко обґрунтовані завдання – це вагомий внесок у їх вирішення. 

Кількість завдань повинне бути невеликим. Для конкретного (некомплексного) 

експерименту оптимальна кількість завдань 3 – 4. У великому комплексному експерименті 

їх може бути 8 – 10. 

Основа плану-програми - методика проведення експерименту. В методиці детально 

проектують процес проведення експерименту. Спочатку складають послідовність 

(черговість) проведення операцій вимірювань та спостережень. 

Потім ретельно описують кожну операцію окремо з урахуванням вибраних засобів 

для проведення експерименту. Особливу увагу приділяють методам контролю якості 

операцій, які повинні забезпечувати при мінімальній(раніше встановленій) кількості 

вимірів високу надійність та задану точність. Розробляють форми журналів для запису 

результатів вимірів та спостережень. 

Важливим розділом методики є вибір методів обробки та аналізу 

експериментальних даних. Обробка даних зводиться до систематизації всіх цифр, 

класифікації, аналізу. Результати експериментів повинні бути зведені до таких форм 

запису – таблиць, графіків, формул, номограм, які дозволяють швидко та доброякісно 

співвідносити одержані результати. 

Особливу увагу в методиці повинно бути приділено математичним методам 

обробки та аналізу одержаних дослідних даних – встановленню емпіричних 

залежностей, апроксимації зв’язків між варіюючими характеристиками, 

встановленню критеріїв тощо. 



Після розроблення методики визначають обсяг та трудомісткість 

експериментальних досліджень, які залежать від глибини теоретичних розробок, ступеня 

точності прийнятих засобів вимірювання. Чим чіткіше сформульована теоретична частина 

дослідження, тим менший обсяг експерименту. На обсяг та трудомісткість експерименту 

істотно впливає і вид експерименту. 

Після встановлення обсягу експериментальних робіт складають перелік необхідних 

засобів вимірювання, матеріалів, список виконавців, календарний план та кошторис 

витрат. 

Не менш важливим є неодмінне розроблення в рамках плану-програми 

експериментального дослідження, так званого плану створення експериментальної 

ситуації. 

Експериментальна ситуація – це сукупність умов, за яких проводиться 

експеримент. 

План створення експериментальної ситуації завжди пов’язаний не лише з 

завданнями, методикою, але і з конкретним об’єктом, на якому потрібно вирішувати 

поставлені завдання та реалізовувати саму методику. 

На завершення план-програму експериментального дослідження розглядає 

науковий керівник, обговорюють в науковому колективі та затверджують в 

установленому порядку. 

Оцінка вимірювання та вибір засобів для проведення експерименту. Обґрунтування 

засобів вимірювання – це вибір необхідних для спостережень та вимірювань приладів, 

обладнання, машин, апаратів тощо. Засоби вимірювання можуть бути вибрані стандартні 

або за їх відсутності виготовлені самостійно. 

Дуже відповідальною частиною є встановлення точності вимірів та похибок. 

Методи вимірювання повинні базуватися на законах спеціальної науки – метрології. 

Проведення експерименту. Проведення експерименту є найважливішим та 

трудомістким етапом. Експериментальні дослідження необхідно проводити у 

відповідності до затвердженого плану-програми і особливо методики експерименту. 

Розпочинаючи експеримент, остаточно уточнюють методику його проведення, 

послідовність випробувань. 

Обробка та аналіз експериментальних даних. Завершується експеримент 

переходом від емпіричного вивчення до обробки отриманих даних, логічних узагальнень, 

аналізу і теоретичної інтерпретації отриманого фактичного матеріалу. 

Загальні вимоги до проведення експерименту 

При проведенні експерименту потрібно дотримуватися таких загальних вимог: 

об’єкт дослідження повинен допускати можливість опису системи змінних, що 

визначають його функціонування; 

потрібно мати можливість проведення якісних та кількісних вимірів факторів, які 

впливають на об’єкт дослідження, зміну його стану або поведінки під час експерименту; 

опис об’єкта експериментального дослідження потрібно проводити в системі його 

складових; 

потрібне обов’язкове визначення та опис умов існування об’єкта дослідження 

(галузь, тип виробництва, умови праці тощо); 

потрібно мати чітко сформульовану експериментальну гіпотезу про наявність 

причинно-наслідкових зв’язків; 

необхідне предметне визначення понять сформульованої гіпотези експерименту; 



потрібне обґрунтоване виділення незалежної та залежної змінних; 

потрібний обов’язковий опис специфічних умов діяльності об’єкта дослідження 

(місце, час, соціально-економічна ситуація тощо). 

Типові помилки в проведенні експерименту 

1 Сформульовані гіпотези не відбивають проблемну ситуацію, суттєві залежності у 

даного об’єкта. 

2 Як незалежну змінну виділено фактор, який не може бути причиною, сталою 

детермінантою процесів, що відбуваються у даному об’єкті. 

3 Зв’язки між залежною та незалежною змінною мають випадковий характер. 

4 Допущено помилки в попередньому описі об’єкта, що призвело до неправильної 

емпіричної інтерпретації змінних і вибору неадекватних показників. 

5 Допущено помилки при формулюванні дослідних і контрольних вихідних 

результатів експерименту, виявляється значна їх різниця, що викликає сумніви в 

можливості порівняти ці групи за складом змінних. 

6 Важко підібрати контрольний об’єкт за однорідними або схожими з 

експериментальними параметрами. 

7 При аналізі результатів експерименту переоцінюється вплив незалежної змінної 

на залежну без урахування впливу випадкових факторів на зміни в експериментальній 

ситуації. 

Робоче місце експериментатора та організація експерименту 

Робочим місцем експериментатора називається частина робочого простору, на яке 

поширюється безпосередній вплив експериментатора в процесі дослідження. 

Робочий простір – це частина лабораторного або виробничого приміщення, 

оснащена необхідними експериментальними засобами, що обслуговується одним або 

групою дослідників. Робочий простір може бути стаціонарним (в лабораторіях, науково-

дослідних закладах, полігонах тощо); умовно-стаціонарним (у пересувних лабораторіях, 

на тимчасових полігонах); мобільним (у ходових лабораторіях). 

Лабораторія являє собою спеціально обладнане приміщення, в якому проводяться 

експериментальні дослідження. 

Дослідник (експериментатор) в лабораторії виконує відповідальну роботу, від якої 

залежить правильність вирішення теоретичної або практичної задачі в цілому. Точність 

при виконанні методики дослідження, акуратність, старанність при плануванні і 

підготовці експерименту, уважність при його проведенні – основні умови ефективності 

експериментальної роботи. 

Особливе місце серед причин невдач експериментальних досліджень займають 

суб’єктивні, джерелами яких є психологічні або психофізіологічні причини. Наприклад, 

психологічними причинами похибок можуть бути психологічні бар’єри та інерційність 

мислення. Часто нові неочікувані результати експерименту дослідник намагається 

пояснити з позицій старих уявлень, і якщо вони не вкладаються в старі уявлення, то 

розглядаються ним як помилки та відкидаються. Тут має місце інерційність мислення, віра 

в досконалість та універсальність старих уявлень, іноді страх перед новим. Іноді 

дослідник у процесі аналізу результатів експерименту позасвідомо підганяє 

експериментальні дані, щоб підтвердити раніше висунуту гіпотезу. Іноді помилки в 

експерименті пов’язані з тим, що дослідник не уявляє чітко, що він має одержати у 

результаті експерименту. 



Все це свідчить про необхідність ретельної підготовки експерименту та 

багаторазової перевірки його результатів. Розпочинаючи експеримент, дослідник повинен 

ще раз обдумати та уточнити методику, підготувати всю необхідну документацію (акти, 

лабораторні зошити, журнали), яка призначена для реєстрації ходу та результатів 

експерименту. 

Обов’язковою вимогою до проведення експерименту є ведення журналу. Форма 

журналу може бути довільною, але найкраще відповідати процесу, що досліджується для 

максимальної фіксації всіх факторів. 

У процесі експериментальних робіт необхідно строго дотримуватися вимог 

промислової санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки. Особливо ретельно потрібно 

виконувати ці вимоги при проведенні виробничих експериментів. Результати деяких 

лабораторних та більшості виробничих експериментів оформлюються протоколом, який 

підписується керівником виробництва та експериментатором. Якщо досліджуються люди, 

то протокол підписують і піддослідні. 

 

  



ЛЕКЦІЯ №4. 

ОБРОБКА ДАНИХ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ПЛАН 

1. Методи зведення й обробки результатів наукових досліджень: Табличні та графічні 

методи зведення результатів соціально-педагогічного дослідження 

2. Статистичні методи обробки результатів соціально-педагогічного дослідження  

3. Форми узагальнення результатів соціально-педагогічних досліджень 

4. Правила оформлення списку літературних джерел. 

 

1. Методи зведення та обробки результатів соціально-педагогічних досліджень  

Зведення дослідних даних, одержаних на основі проведеного експерименту, являє собою 

їх систематизацію та встановлення якісних І кількісних залежностей між факторами, що 

досліджувались. 

Для обробки результатів досліджень найчастіше застосовують статистичні, 

табличні і графічні методи. 

Табличні і графічні методи зведення результатів соціально-педагогічного 

дослідження 

Щоб кількісні показники результатів дослідження дали можливість виявити 

наявність деяких залежностей між у досліджуваними факторами, їх потрібно певним 

чином упорядкувати Придатними для цього можуть стати статистичні методи ранжування 

і групування. 

Ранжування полягає у розподілі кількісних показників у певному порядку 

(наприклад, за ступенем їх важливості чи значимості або у послідовності зростання, чи 

навпаки - зменшення).На основі ранжування виключають всі другорядні і випадкові дані, 

що не впливають на результати проведеного дослідження. 

Групування передбачає поділ дослідних даних на основі певних показників 

(показники групування) на групи із однотипних або близьких за значеннями елементів. 

Показники групування можуть бути кількісними і якісними. 

При групуванні за кількісними ознаками (кількісне групування) за основу беруть 

ознаки, які можна охарактеризувати кількісно (наприклад, результати тестування чи 

опитування, швидкість процесів продуктивність праці, точність виготовлення виробів і 

т.ін). Кількісні ознаки завжди можна вимірювати якимись одиницями вимірювання а 

результати вимірювання упорядковувати за певною послідовністю (зростання, зменшення, 

періодична повторюваність тощо). 

При групуванні за якісними ознаками (атрибутивне групування) за основу беруть 

ознаки, які неможливо охарактеризувати кількісно, але вони можуть так повторюватись, 

що це стає можливим визначати (наприклад, національність або соціальне походження 

опитуваних). З якісних ознак неможливо скласти якусь послідовність. 

Дослідні дані можуть бути згруповані за однією або кількома ознаками. За 

кількістю ознак розрізняють просте і комбіноване групування. Просте групування 

відбувається за однією ознакою (наприклад, всіх учасників експерименту можна поділити 

за стажем роботи). Комбіноване групування конкретної сукупності даних одночасно 

здійснюють на основі кількох ознак (коли вже поділених за стажем роботи працівників 

поділити ще й за рівнем освіти - то це вже буде групування за двома ознаками. Третьою 



ознакою групування можуть стати вікові категорії тощо). Доцільним вважається 

групування не більше ніж за трьома ознаками. 

Статистичне упорядковані дослідні дані для зручності подальшого використання 

заносять до таблиць. Таблиці дають можливість відображати кількісні ознаки 

досліджуваного об'єкта у стислому вигляді, компактно, систематизовано і наочно. 

Наведені у таблиці дані зручно порівнювати та аналізувати. Таблиця може бути не тільки 

засобом відображення зібраних під час експерименту даних, а й засобом їх інтерпретації. 

Тому важливо знати, як правильно скласти таблицю, який її вид доцільно обрати. 

Кожна таблиця складається з двох частин: текстової і цифрової. До текстової 

частини відносяться Заголовок таблиці і необхідні словесні пояснення. До цифрової 

частини відносяться статистичні числові дані, номер таблиці. 

Інформативність таблиці залежить від вдалої її побудови. Правильний вибір 

структури таблиці допомагає краще розкрити сутність вміщених до неї даних і зв'язки між 

ними. За структурою розрізняють прості, групові, комбіновані, складені, шахові та деякі 

інші таблиці. 

Проста таблиця містить перелік даних, зібраних про окремі фактори 

досліджуваного об'єкта.  

У груповій таблиці окремі з досліджуваних факторів групують за якоюсь певною 

ознакою. 

У комбінованій таблиці досліджувані фактори можуть бути згруповані за 

кількома ознаками. Комбінована таблиця створює кращі умови для порівняння і аналізу 

дослідних даних, ніж прості і групові таблиці. 

Складену таблицю утворюють шляхом об'єднання кількох простих або групових 

таблиць 

Шахова таблиця являє собою різновид комбінаційних таблиць. За допомогою 

такої таблиці стає можливим зручно показати зв'язки між досліджуваними ознаками. 

Розміщують таблиці у науковій праці безпосередньо після посилання на них у 

тексті. Коли таблиця займає багато місця, тоді її виконують на окремій сторінці і 

розміщують відразу після тієї сторінки, де є посилання на неї. Якщо таблиця 

безпосередньо з текстом не пов'язана, то її можна навести у додатках. Над таблицею 

пишуть її назву, яка коротко і стисло характеризує значення зібраних у таблиці даних. 

Назву таблиці розміщують симетрично до тексту.  

Усі таблиці нумерують арабськими цифрами. Номер таблиці пишуть й один рядок 

вище І праворуч від назви таблиці (як на наведених зразка: таблиць 1-5). Назву і слово 

"Таблиця" починають з великої літери. не підкреслюють. Таблицю з великою кількістю 

рядків переносять на інший аркуш (ч| аркуші). У цьому випадку назву таблиці 

розміщують над її першок частиною. Над іншими частинами таблиці пишуть слова 

"Продовжений табл." і вказують номер таблиці. 

 

Таблиця 1  

ПРОСТА ТАБЛИЦЯ (зразок) 

Джерела прибутків американської сім7 

(1989р.) 

Частка у загальному обсязі 

прибутків (%) 

Заробітна плата 73 



Прибутки власників 8 

Прибутки корпорацій 8 

Відсотки від вкладів на^іахунки банків 10 

Рента 1 

Всього 100 

 

Таблиця 2.  

ГРУПОВА ТАБЛИЦЯ (зразок) 

Розподіл кандидатів при повторних виборах народних депутатів України 

10 грудня 1995 року за фахом (за даними ЦВК) 
Кількість 

  ЙП 

  56 

Юристи 45 

  39 

Медичні працівники 
24 

22 

Архітектори, будівельники 2017 

 

Таблиця 3.  

КОМБІНОВАНА ТАБЛИЦЯ (зразок)  

 
Таблиця 4  

СКЛАДЕНА ТАБЛИЦЯ (зразок) 

 
Таблиця 5  

ШАХОВА ТАБЛИЦЯ (зразок) 

 
Для посилання на стовпчики таблиці їх нумерують (так, як це зроблено на зразку 

табл. 3). 



Графічний метод обробки дослідних даних полягає у побудові графічних 

залежностей між досліджуваними факторами (величинами). Графічні залежності можуть 

мати вигляд графіків і діаграм. Вони дають можливість стисло і наочно подати результати 

досліджень, в конкретній і зрозумілій формі пояснити цифрові дані і взаємозв'язок між 

ними. За допомогою вдало побудованих графіків чи діаграм можна відобразити не тільки 

конкретні дані, а й закономірності, які вони відображають. 

Графічні зображення результатів досліджень найчастіше будують на основі 

системи прямокутних координат. Для побудови графіків застосовують рівномірні і 

нерівномірні (функціональні) шкали. Рівномірною вважається шкала, протягом якої 

відстань між двома сусідніми поділками не змінюється. У функціональної шкали відстань 

між двома сусідніми поділками постійно змінюється за певним математичним законом 

(прикладом такої шкали може бути логарифмічна). Застосовують нерівномірні шкали для 

більш наочного зображення окремих графічних залежностей.  

Побудова графіка включає три етапи: 

1) вибір шкали і побудова координатної сітки з урахуванням доцільного масштабу 

графічного зображення;  

2) відкладання дослідних точок (тобто числових значень результатів експерименту) 

на координатній сітці;  

3) з'єднання дослідних точок плавною лінією так, щоб вона, по можливості, 

проходила якнайближче до них;  

4) різкі викривлення на графіку можна пояснити похибками вимірювань у процесі 

дослідження.  

Крім графічного образу, графік містить деякі допоміжні елементи:  

 - загальний заголовок графіка;  

 - словесне пояснення умовних знаків і окремих елементів графічного образу;  

 - осі координат, шкалу із масштабами і числові сітки;  

 - числові дані, що доповнюють або уточнюють величину нанесених на графік 

показників.  

Більш наочно, ніж лінійні графіки, залежності між досліджуваними факторами 

відображають діаграми. За формою представлення залежностей діаграми 

бувають стовпчикові (вертикальні і горизонтальні) та секторні. Секторні доцільно 

використовують, коли прагнуть особливо підкреслити частини цілого.  

Ступінь наочності діаграм значно підвищується за рахунок їх об'ємності, 

можливості нанесення словесних пояснень та різноманітних умовних позначень. 

Докладно про складання таблиць та побудову графічних залежностей можна дізнатись із 

спеціальних видань. Широкі можливості для надання допомоги досліднику у складанні 

таблиць і побудови графічних залежностей надають програмні засоби персональних 

комп'ютерів. 

Статистичні методи обробки результатів соиіально-педагогічного дослідження  

Соціально-педагогічна дійсність має два боки - якісний і кількісний. Якість - це 

сукупність властивостей, які показують, що собою являє певний об'єкт, чим він є. 

Кількість визначає розміри, величину цієї якості. Якість традиційно розкривається через 

опис ознак, а кількість ототожнюється з мірою, числом.  

Необхідно розглядати два головні напрями застосування кількісних методів у соціально-

педагогічному дослідженні для обробки результатів досліджень і для формалізації 

процесу та висновків. Для першої мети застосовуються переважно статистичні методи, 



для іншої такі методики:  

1. Реєстрація — виявлення належності певних об'єктів до певного класу і підрахунок їх 

кількості за належністю (наявністю або відсутністю певної якості). Приклад — кількість 

встигаючих і невстигаючих учнів у класі.  

2. Ранжування — розміщення зібраних фактів (об'єктів, подій тощо) у певній 

послідовності (зростання або спадання зафіксованих показників), визначення місця в 

цьому ряду досліджуваних об'єктів. Приклад — список учнів у залежності від кількості 

пропущених ними уроків.  

3. Шкалювання — присвоєння балів або інших цифрових (умовних) показників 

досліджуваним об'єктам чи їхнім характеристикам. Цим досягається більша визначеність, 

точніше окреслення меж. Приклад — оцінювання учнів: Авраменко — 4, Петренко — 2, 

Гончаренко — 5 і т. ін.  

Відомі чотири основні типи вимірних шкал:  

1) шкали найменувань (або номінальні);  

2) шкали порядку (або рангові);  

3) інтервальні шкали;  

4) шкали відношень.  

 

      Засоби первинної статистичної обробки результатів дослідження 

Засобами статистичної обробки результатів дослідження називаються математичні 

прийоми, формули, засоби кількісних розрахунків, з допомогою яких одержувані 

показники можна узагальнювати, привести в систему, виявляючи приховані в них 

закономірності. Йдеться про такі статистичного характеру, що існують між змінними 

величинами, що вивчаються.  

Деякі з засобів математико-статистичного аналізу дозволяють обчислювати так звані 

елементарні математичні статистики, що характеризують вибірковий розподіл даних, 

наприклад вибіркова середня, вибіркова дисперсія, мода, медіана і ряд інших. Інші засоби 

математичної статистики, наприклад дисперсійний аналіз, регресійний аналіз, дозволяють 

визначати динаміку зміни окремих статистик вибірки. З допомогою третьої групи засобів: 

кореляційного аналізу, факторного аналізу, засобів порівняння вибіркових даних, - можна 

вірогідно свідчити про статистичні зв'язки, існуючі між змінними величинами, що 

досліджуються.  

      Всі засоби математико-статистичного аналізу умовно діляться на первинні і 

вторинні. Первинними називають засоби, з допомогою яких можна отримати показники, 

безпосередньо результати. Вторинними називаються засоби статистичної обробки, з 

допомогою яких на базі первинних даних виявляють приховані в них статистичні 

закономірності.  

      До первинних засобів статистичної обробки відносять, наприклад, визначення 

вибіркової середньої величини, вибіркової дисперсії, вибіркової моди і вибіркової 

медіани. В число вторинних засобів звичайно включають кореляційний аналіз, 

регресійний аналіз, засоби порівняння первинних статистик у двох або декількох 

вибірках.  

      Розглянемо засоби обчислення елементарних математичних статистик, почавши з 

вибіркового середнього.  

      Вибіркове середнє значення як статистичний показник являє собою середню оцінку 

якості, що вивчається. Ця оцінка характеризує ступінь розвитку в цілому групи 



піддослідних, що пройшла психодіагностичне обстеження. Порівнюючи безпосередньо 

середні значення двох або декількох виборів ми можемо міркувати про відносний ступінь 

розвитку у людей, що складають ці вибірки.  

      Вибіркове середнє визначається за допомогою наступної формули:  

      де х — вибіркова середня величина або середнє арифметичне значення по вибірці; n — 

кількість досліджуваних у вибірці або власних психодіагностичних показників, на основі 

яких обчислюється середня величина; хк — власні значення показників у окремих 

досліджуваних. Всього таких показників я, тому індекс к даної змінної приймає значення 

від 1 до <<; ∑ — прийнятий в математиці знак складання величин тих змінних, що 

знаходяться праворуч від цього знаку. Вираз 2д> відповідно означає суму всіх х з 

індексом А від 1 до п.  

      Приклад. Припустимо, що в результаті застосування психодіагностичної методики для 

оцінки деякої психологічної властивості у десяти досліджуваних ми отримали наступні 

власні показники ступеня розвитку даної властивості у окремих досліджуваних: х1 = 

5, х2 = 4, х3 = 5, х4 = 6, дсз = 7, Х( = 3, де 7 = 6, дс« = 2, л= 8, х1а = 4. Отже, й = 10, а індекс 

1с змінює свої значення від 1 до 10 в наведеній вище формулі. Для даної вибірки середнє 

значення, обчислене за цією формулою, буде рівне:  

      В психодіагностиці і в експериментальних соціально-педагогічних дослідженнях 

середнє, як правило, не обчислюється з точністю, що перевищує один знак після коми, 

тобто з більшої, ніж десяті частки одиниці.  

      Дисперсія як статистична величина характеризує, наскільки власні значення 

відхиляються від середньої величини в даній вибірці. Чим більша дисперсія, тем більше 

відхилення даних. Перш ніж представляти формулу для розрахунку дисперсії, розглянемо 

приклад. Скористуємось тими первинними даними, що були наведені раніше і на основі 

яких обчислювалася в попередньому прикладі середня величина. Ми бачимо, що всі вони 

різні і відрізняються не тільки між собою, але і від середньої величини. Міру їхньої 

загальної різниці від середньої величини і характеризує дисперсія, її визначають для того, 

щоб можна було відрізняти між собою величини, що мають однакову середню, але різний 

розхил. Уявімо собі іншу, відмінну від попередньої вибірку первинних значень, наприклад 

таку: 5, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 4, 5, 5. Легко переконатися, що її середня величина також рівна 5.0. 

Але в даній вибірці її окремі власні значення відрізняються від середньої значно менше, 

ніж в першій вибірці.  

 

      2. Форми узагальнення результатів соціально-педагогічних досліджень  

      Результати наукового дослідження узагальнюються з метою перетворення їх у 

джерело інформації. Формою узагальнення результатів дослідження може бути усний 

виклад або друкована праця. Усний виклад являє собою повідомлення або виступ перед 

аудиторією. Друкованою працею може бути реферат, стаття, науковий звіт, дисертація, 

монографія. За результатами дослідження його автори також можуть підготувати до друку 

навчальний чи методичний посібник.  

      Усний виклад 3 усним викладом науковець може виступити на науковій нараді, 

семінарі, конференції, симпозіум та ін. Зазвичай, час виступу обмежений. Тому 

повідомлення, а тим більше доповідь, повинні бути стислими, конкретними, чіткими і 

якнайповніше відображати суть виступу. Для досягнення цього виступ доцільно будувати 

за такою схемою:  



      Вихідні позиції. Показується, яку наукову концепцію покладено в основу наукового 

дослідження. Коротко дається виклад стану досліджуваної проблеми, обґрунтовується 

вибір теми дослідження і її актуальність.  

      –Гіпотеза, завдання і мета дослідження.  

      -Методи дослідження. Показується, які методи було обрано для вирішення конкретних 

завдань дослідження.  

      -Основні аргументовані результати дослідження. Дається виклад основних кількісних 

результатів дослідження, аргументується їх достовірність, наводиться коротка 

інтерпретація і обгрунтованість цих результатів.  

      -Висновки та пропозиції. Наводяться основні висновки з результатів дослідження і 

висуваються пропозиції щодо вдосконалення об'єкта дослідження.  

      -Теоретична і практична значимість дослідження та його новизна. Показується, що 

нового вносять результати дослідження у наукову галузь, до якої воно відноситься, яку 

практичну цінність мають ці результати, які невідомі раніше науці факти відкриті у 

процесі дослідження.  

      -Впровадження результатів дослідження у практику. Виклад того, як результати 

дослідження відображено у публікаціях, які доповіді зроблено на нарадах, семінарах, 

конференціях.  

      -Перспективи дослідження. Відкриваються перспективи подальших досліджень у 

даній роботі. Слід підкреслити, що усний виступ повинен розкривати тільки основну ідею 

проведеного дослідження і ні в якому разі не деталізувати окремі його положення. Для 

цього дослідник повинен глибоко усвідомлювати одержані результати, знайти 

найдоцільнішу форму їх викладу, глибоко аргументувати і обґрунтувати їх як фактичним 

матеріалом, так і логічними міркуваннями. Головним у науковому виступі повинна бути 

його змістовність і наукова аргументація. Зайві слова, маловідомі терміни тільки 

знижують якість повідомлення чи виступу.  

      Часто виступи учасників наукових зібрань публікують у вигляді тез і доповідей. Обсяг 

тез доповіді зазвичай не перевищує 1-2 друкованих сторінок тексту. Тому тези доповіді 

повинні відобразити тільки головні думки виступу.  

      Реферат. Являє собою одну з найпростіших форм узагальнення результатів 

дослідження у письмовій формі. Рефератом називають короткий і стислий виклад 

основних положень дослідження. У рефераті найчастіше розкривається теоретичне і 

практичне значення досліджуваної теми, аналізуються наявні публікації з даної теми, 

робиться оцінка і формулюються висновки щодо проаналізованого наукового матеріалу. 

Реферат повинен відобразити ерудицію його автора, уміння самостійно проаналізувати, 

систематизувати й узагальнити існуючу наукову інформацію.  

      Реферат, зроблений автором своєї наукової праці, називають авторефератом 

(наприклад, автореферат дисертації).  

      Наукова стаття. Вважається найпоширенішою формою друкованої продукції 

дослідника. Статті публікуються у наукових журналах, наукових або науково-методичних 

збірниках. Обсяг статті зазвичай сягає 10-12 сторінок друкованого тексту. Текст статті 

доповнюється ілюстративними матеріалами - таблицями, графіками, діаграмами, 

малюнками тощо.  

      У науковій статті викладають в основному такі ж компоненти, що і в науковій 

доповіді. Виклад змісту статті повинен бути систематичним і послідовним, відповідати 

науковому стилю (зрозумілість і виразність викладу, відповідність термінів їх суті, чітке 



дотримання наукової термінології, лаконізм, послідовність викладу позицій, логічність, 

взаємозв'язок положень, виразність мови).  

      Думки автора статті повинні бути зрозумілими, точними і короткими. Особлива увага 

повинна бути приділена синтаксису і редакції тексту. Зовсім помилково вважати, що 

тільки складна лексика і часте вживання запозичених слів надає статті науковості.  

      Для наукового стилю недоречні пишномовні вислови, надмірні підкреслювання 

дрібниць. Кожне речення наукової статті повинне мати конкретний зміст – голослів'я 

далеке від наукового стилю.  

      Особливого значення у науковій статті набуває виклад наукових висновків і 

пропозицій. Заключна частина статті повинна бути занадто чіткою, стислою, науково 

підкреслювати суттєві аспекти результатів дослідження і розкривати шляхи їх практичної 

реалізації.  

      У науково-методичній статті головними є методичні поради з якогось конкретного 

питання. Фактичний матеріал, одержаний на основі дослідження, у такій статті носить 

ілюстративний характер.  

      Науковий звіт. Являє собою документ, у якому містяться вичерпні відомості про 

виконане дослідження. Будь-який науковий звіт повинен відповідати певним вимогам, до 

яких відносять: чіткість побудови; логічність побудови викладу матеріалу; переконлива 

аргументація; стислість і точність формулювань; конкретність і доказовість викладу 

результатів дослідження; обгрунтованість пропонованих рекомендацій.  

      Конкретний зміст звіту залежить від галузі науки, у якій проводилось дослідження, та 

від мети і завдань самого дослідження. Але узагальнена структура наукового звіту 

повинна включати такі складові частини: титульну сторінку встановленого зразка, список 

виконавців проведеного дослідження; реферат, зміст, основну частину (виклад результатів 

дослідження), список літератури і додатки. При необхідності додається також перелік 

скорочень, символів і спеціальних термінів з їх визначеннями.  

      Реферат звіту повинен відображати основні відомості про звіт: обсяг, кількість і 

характер ілюстративних матеріалів і таблиць, перелік ключових слів, сутність виконаної 

роботи, методи дослідження, короткі висновки і можливості застосування результатів 

дослідження. Мета реферату - стисло і конкретно передати сутність проведеного 

дослідження.  

      Основна частина звіту включає: вступ; аналітичний огляд; обґрунтування обраного 

напрямку дослідження; розділи звіту, що відображають методику, зміст і результати 

проведеного дослідження (їх кількість визначається логікою проведеного дослідження); 

заключна частина (висновки і пропозиції).  

      У вступі коротко характеризують стан проблеми на момент початку її дослідження, 

мету, новизну та актуальність дослідження, доцільність його проведення.  

      В аналітичному огляді систематизовано і критично аналізують стан питання, якому 

присвячене дослідження. Сюди включають тільки ті відомості, які мають безпосереднє 

відношення до теми звіту і, у першу чергу, нові ідеї та проблеми, а також можливі підходи 

до вирішення цих проблем. Суперечливі відомості, одержані з різних джерел, повинні 

бути проаналізовані й оцінені особливо ретельно. Іноді аналітичний огляд складають і як 

самостійний звіт.  

      Обґрунтування вибору теми дослідження випливає з аналітичного огляду, на основі 

якого зроблено аргументовані та переконливі висновки. Не слід змішувати обґрунтування 

вибору теми дослідження і обґрунтування доцільності (необхідності) самого дослідження. 



Адже останнє визначається завданням на проведення дослідження, про що йде мова ще у 

вступі звіту.  

      У розділах звіту дається докладний і послідовний виклад змісту проведеного 

дослідження, наводяться одержані результати, у тому числі й негативні. До розділів 

включають теоретичний аналіз літературних джерел, методику дослідження. За 

результатами експериментальних досліджень розкривають мету і сутність експериментів, 

оцінюють точність і вірогідність одержаних даних, наводять аналіз цих даних, 

інтерпретують їх і порівняють з теоретичними даними. Завершують ці розділи звіту 

трактуванням одержаних результатів дослідження і описом їх можливого застосування.  

      До заключної частини (висновки і пропозиції) включають оцінку результатів 

проведеного дослідження з точки зору їх відповідності вимогам завдань дослідження. Тут 

також можуть розглядатись шляхи та мета подальшої роботи, а також відзначається 

наукова і практична цінність результатів дослідження в цілому.  

      До списку літератури включають всі використані джерела, у тому числі й малотиражні 

відомчі документи і звіти. Бібліографічний опис використаних джерел складають 

відповідно до існуючих вимог (про це йтиме мова далі).  

      Додатки можуть включати найрізноманітніші додаткові матеріали звіту: проміжні 

математичні розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; описи апаратури і 

приладів, що були використані у процесі дослідження; приклади анкет, тестів, інструкцій, 

контрольних робіт тощо, розроблених для даного дослідження; ілюстративні матеріали 

допоміжного характеру. Розміщують додаткові матеріали у послідовності їх появи у тексті 

основних розділів змісту.  

      Дисертація (від латинського (розвідка, дослідження) являє собою кваліфікаційну 

наукову працю, виконану особисто здобувачем наукового ступеня у вигляді спеціально 

підготовленого рукопису. Вона містить висунуті автором для прилюдного захисту 

науково обгрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові положення, а 

також характеризується єдністю змісту і свідчить про особистий внесок здобувача в 

науку.  

      Монографія. Являє собою ґрунтовну друковану наукову працю, у якій один 

досліджуваний предмет, процес або явище розглядаються досить різнобічне і разом з тим 

цілісно і поглиблено. Авторство монографії може належати одній особі або колективу 

дослідників.  

      У монографії завжди розкривається стан досліджуваної проблеми, дається аналіз того, 

як вона вирішується на момент початку проведення дослідження. Далі розкривається 

сутність теоретичних і практичних ідей авторів дослідження, дається виклад методики 

дослідження, наводяться результати експериментальних досліджень. Результати 

дослідження докладно систематизуються і теоретично аналізуються. На основі цього 

робляться аргументовані висновки і наводяться обґрунтовані рекомендації щодо 

практичної реалізації одержаних у процесі дослідження результатів. У кінці наводять 

список використаних літературних джерел.  

      У закінченому вигляді монографія являє собою наукову книгу.  

      3. Правила оформлення списку літературних джерел  

      Список літературних джерел є обов'язковим елементом наукової праці. Він є ключем 

до використаних дослідником джерел, певною мірою відбиває наукову етику і культуру 

наукової праці. Змістовність списку дає уявлення про те, наскільки глибоко її автор зумів 

вивчити стан досліджуваної проблеми, наскільки глибоко він володіє предметом 



дослідження. За рахунок включеного у наукову працю списку літератури стає можливим 

скоротити деякі цитовані матеріали та виклад окремих положень у тексті наукової праці.  

      До списку літератури, вміщеного у наукову працю, включають використані, цитовані і 

(або) рекомендовані літературні джерела. Рекомендовані джерела включають головним 

чином до навчальних і методичних видань. Розміщують списки літератури у кінці видання 

(крім наукових збірників статей, деяких довідників і методичних посібників. Побудова 

списку літератури може бути різною. У наукових працях найбільш поширеними є такі 

варіанти:  

      за алфавітом, алфавітно-хронологічний, у послідовності першого згадування робіт і 

систематичний.  

      Список літератури в науковій праці свідчить про обсяг використаних автором джерел, 

про рівень стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою. 

Такий список - одна з суттєвих частин наукової праці, що віддзеркалює самостійну творчу 

працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.  

      Список використаних літературних джерел розміщують після основного тексту 

наукової праці. Його обсяг не перевищує 5% загального обсягу рукопису. Відомості про 

кожне літературне джерело записують відповідно до існуючих правил бібліографічного 

опису друкованої праці. В Україні залишаються бути чинними правила бібліографічного 

опису друкованих праць, встановлені стандартом ГОСТ 7.1-84 "Библиогра-фическое 

описание документа: Общие требования й правила составления". Правила 

бібліографічного опису друкованих праць є обов'язковими для всіх, у кого виникає 

потреба складати списки літературних джерел. Складають бібліографічний опис кожного 

джерела мовою, на якій його видано.  

      Бібліографічний опис друкованої праці являє собою сукупність відомостей про неї (а 

також її частину або групу праць), які дають можливість ідентифікувати працю, одержати 

уявлення про її зміст, читацьке призначення, обсяг та ще деякі дані.  

      Бібліографічні описи складаються з певних елементів, які поділяють на обов'язкові і 

факультативні (тобто такі, які застосовують при необхідності додатково розкрити 

особливості видання). Послідовність запису всіх елементів чітко визначена і не може 

довільно змінюватись.  

      Залежно від того, з яких елементів складається бібліографічний опис, він може бути:  

      коротким — складатись тільки з обов'язкових елементів;  

      розширеним — включати як обов'язкові, так і деякі факультативні елементи;  

      повним — складатись з обов'язкових і всіх факультативних елементів.  

      Різницю між ними можна побачити з такого прикладу (описи наведено у такому 

порядку: короткий-розширений-повнии):  

      Фрейд 3. Введение в психоанализ. — М., 1991. — 456 с.  

      Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. — М.: Наука, 1991. —456 с.  

      Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции / Автори очерка о З.Фрейде Ф.В.Бассин й 

МТ.Ярошевский. - М.: Наука. 1991. - 456с. - (Серия "Классики науки").  

      Узагальнено бібліографічний опис книги включає відомості про автора (чи авторів), 

назву видання, його характер і призначення, відомості про авторство, відомості про 

повторність видання, місце видання (місто, видавництво або установа, що здійснили 

видання), рік видання, кількість сторінок та деякі інші (їх ми не будемо розглядати, тому 

що вони виходять за межі даної навчальної дисципліни).  



      Відомості про автора (чи авторів) включають його прізвище (у називному відмінку) та 

ініціали: Савченко В.П При потребі вказують додаткові відомості про автора (батько, син, 

спеціальність тощо).  

      Назву видання вказують у такому вигляді і послідовності, як і на його титульній 

сторінці. Скорочувати слова у назві не дозволяється. У додаткових елементах 

бібліографічного опису застосовують уніфіковані скорочення (їх буде наведено у 

конкретних прикладах бібліографічних описів далі).  

      У кожному конкретному виданні елементи бібліографічного | опису конкретизуються І 

мають деякі специфічні особливості.  

      Бібліографічний опис книги одного автора включає прізвище та ініціали автора, назву 

книги, відомості, що уточнюють зміст, призначення та повторність видання книги, місце 

видання, рік видання і кількість сторінок у книзі.  

 

  



ЛЕКЦІЯ №5  

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ПСИХОЛОГІЇ 

ПЛАН 

1. Етапи математизації психологічної науки. 

2. Види математичного моделювання. 

3. Математичні методи в емпіричних і теоретичних психологічних 

дослідженнях. 

 

1. Етапи математизації психологічної науки. 

Оснащеність наукового дослідження адекватними математичними 

методами, тобто рівень його математизації, свідчить про інноваційний 

характер певної наукової галузі у сучасних умовах. 

На першому етапі здійснюють кількісну обробку первинного 

емпіричного матеріалу. Основна мета цього етапу — узагальнення 

інформації для представлення її у компактному вигляді (емпіричних 

класифікацій, узагальнень, статистичних тенденцій, варіативностей, 

кореляцій та ін.). Їхній кількісний опис зумовлює подальше пояснення і 

прогноз у межах теоретичної схеми. На цьому етапі математичні методи 

виступають складовою емпіричного пізнання і не мають самостійного 

значення у розгортанні теоретичних систем. 

Змістом другого етапу математизації є розроблення й емпірична 

перевірка часткових математичних моделей, які пояснюють і прогнозують 

«поведінку» досліджуваного об’єкта в певних ситуаціях за певних умов. Ці 

моделі — формально-логічні системи, що забезпечують отримання 

дедуктивним шляхом наслідків, які важко або неможливо отримати без 

використання математики. 

На третьому етапі створюють загальну математичну модель, яка 

повністю описує різні стани, у яких може перебувати досліджуваний об’єкт. 

Наприклад, математична теорія навчання Естета (W. Estes), за допомогою 

якої можна отримати декілька різних моделей (одноелементну модель, 

лінійну модель і т. д.). 

Етапи математизації відповідають трьом стадіям теоретизування науки: 

емпіричній, перехідній, теоретичній. На цих стадіях спостерігають якісні 

перетворення наукового знання: від спостережуваних даних до теоретичних 

конструктів; від емпіричних класифікацій до теоретичних типологій; від 

описових теорій і первинних концептуалізацій до пояснювальних і 

прогнозуючих теорій; від емпіричних законів до законів теоретичних. 

Щодо цих стадій застосовують різні математичні методи. Емпіричній 

стадії науки відповідає перший етап математизації (аналіз даних, які 



отримані на основі первинного осмислення). Перехідну стадію 

теоретизування науки зіставляють з другим етапом математизації — 

розробленням «часткових» математичних моделей. Стадію розвиненої 

теоретичної науки — з третім етапом, тобто побудовою «загальних» 

математичних моделей. 

Ці етапи математизації можна виявляти, аналізуючи існуючі типи 

застосування математики в сучасній психологічній науці. Так, з метою 

формалізації опису психологічних процесів людської поведінки Кларк Халл 

розробляв математичну теорію научіння. Курт Левін запроваджував 

векторно-топологічні поняття-аналоги відомих психологічних фактів. У 

«знаковій моделі» Джемса пов’язані самоповага індивіда з його успіхом і 

рівнями домагань. Особливістю цих математичних підходів є описове 

застосування математики як зручного засобу для виразу змістовних ідей без 

спроб застосування математичної дедукції з метою прогнозування поведінки. 

Упровадженню математичних методів у психологію сприяли теорія 

ймовірностей і математична статистика, за допомогою яких розв’язують 

проблеми ймовірнісного аналізу особистісних рис, здібностей та поведінки. 

Прикладами є «Політична арифметика» В. Петті (середина XVII ст.), «Досвід 

моральної арифметики» Ж. Бюффона (кінець XVIII ст.), «Людина і розвиток 

її здібностей або досвід суспільної фізики» А. Кетле (середина ХІХ ст.) тощо. 

Залучення цих методів стимулювала не внутрішня логіка розвитку 

наукових психологічних ідей, а суб’єктивне бажання математиків 

застосувати ймовірнісно-статистичні методи до гуманітарно-соціальних 

явищ на основі здорового глузду. Із XX ст. починають цілеспрямовано 

розробляти й ефективно використовувати статистичні методи для аналізу 

емпіричних даних (при вимірюванні, перевірці причинно-наслідкових гіпотез 

і т. д.). 

Математичні методи у фундаментальних та прикладних 

психологічних дослідженнях 

Усі наукові дослідження поділяють на фундаментальні й прикладні. 

Фундаментальні дослідження спрямовані на пізнання реальності без 

урахування безпосередньо практичного ефекту від застосування їх 

результатів. Прикладні дослідження проводять з метою отримання і 

використання нового знання для розв’язання завдань. Оскільки цілі і 

завдання фундаментальних і прикладних досліджень у психології відмінні, 

відрізняються і застосування математичних методів у двох типах досліджень. 

На сучасному етапі розвитку психологічної науки для неї характерний 

високий рівень диференціації, внаслідок чого з’являються нові галузі 

психології. Наприклад, у межах психології спілкування, психології малих 



груп, психології особистості розробляють описові й пояснювальні теорії, 

досліджують специфічні й окремі механізми поведінки. 

Разом з диференціацією відбувається процес інтеграції наук, тобто 

виникають нові прикладні дисципліни (наприклад, психологія праці, 

інженерна психологія, психологія прийняття рішень). Їх особливістю є 

дослідження результату певної людської діяльності. За цих умов основна 

мета зміщується з пояснення психологічних механізмів на прогнозування 

результатів психологічної ситуації. 

Оскільки теорії виступають вищими формами наукового знання, 

відповідно їх класифікують на описові, пояснювальні, прогнозування, 

управління та планування. Проте в науці немає «чистих» типів теорій, тобто 

описові теорії можуть мати водночас статус пояснювальної і такої, що 

передбачає. Відповідно і математичні методи, і математичні моделі 

змістовних теорій, спрямовані на пояснення деякого феномену, як правило, 

виконують прогнозування. 

Адекватний прогноз можна здійснити без пояснювальної теорії або 

моделі. Прикладом статистичної моделі прогнозування є регресійний аналіз і 

канонічна кореляція, параметри яких перебувають від впливом неврахованих 

змінних. У кореляційних дослідженнях, що виявляють лише статистичні 

зв’язки, ставлять завдання спрогнозувати можливості вимірюваних 

психологічних характеристик індивіда або групи. 

Застосовують математичні методи і у прикладній психології. 

Наприклад, професійний відбір здійснюють, вимірюючи деякі особистісні 

характеристики службовців із наступним розв’язанням відповідних 

регресійних рівнянь. Шляхом статистичного аналізу можна отримати 

значення таких критеріальних змінних, як виробнича задоволеність, 

ефективність тощо, проте механізм взаємозв’язку залежних і незалежних 

змінних не пояснено. 

Розробляють фундаментальні теорії шляхом застосування 

математичних моделей, що досліджують об’єкти як відносно прості системи. 

Ефективне прогнозування реалізують або при використанні статистичних 

моделей типу моделей дискримінантного і регресійного аналізу, або методи 

імітаційного моделювання, які поєднують пояснювальні і прогностичні 

функції. 

У прикладних дослідженнях застосування статистичних моделей 

прогнозу (регресійний, дискримінантний аналіз) комбінують з іншими 

методами багатомірного статистичного аналізу (факторним, компонентним, 

кластерним). Так, перед використанням багатомірного регресійного аналізу з 

метою прогнозування рекомендовано провести факторний аналіз, щоб 



зменшити кількість початкових змінних; виявити змінні, що корелюють і 

знижують точність прогнозу. 

Методи багатомірного статистичного аналізу використовують у 

фундаментальних дослідженнях, вимірюючи латентні змінні на основі 

кореляції спостережуваних змінних. У прикладних дослідженнях 

застосування цих методів найчастіше пов’язане з розв’язанням задач 

класифікації об’єктів. 

Математичні методи в емпіричних і теоретичних психологічних 

дослідженнях 

У психології розрізняють емпіричні і теоретичні дослідження. 

Емпіричні дослідження проводять із самим об’єктом для перевірки 

правильності теоретичних побудов. Теоретичні дослідження пов’язані не із 

реальністю, а з її знаково-символічним або просторово-образним аналогом, 

тобто формулами, моделями, схемами. Проте не існує строгих критеріїв 

відмінності між емпіричними і теоретичними дослідженнями, їх 

розмежовують умовно. Як правило, більшість наукових досліджень має 

теоретико-емпіричний характер. 

У будь-якому емпіричному (пов’язаному зі збором і аналізом даних) 

дослідженні послуговуються математичними методами. У теоретичних 

дослідженнях також використовують математичні засоби для з’єднання своїх 

структур (конструктів, гіпотез, типологій тощо) з емпіричними даними 

(результатами спостережень, вимірювань, експериментів тощо). 

Математичні методи — засоби створення математичних моделей, які 

описують і пояснюють функціонування певного психічного процесу. 

Існують три основні види математичного моделювання. 

1. Аналітичне моделювання. Існує у вигляді алгебраїчних, інтегро-

диференціальних, кінцево-різницевих та інших рівнянь або логічних умов. 

Розрізняють власне аналітичне моделювання у вигляді явних залежностей 

для шуканих характеристик; числове — як числові результати для окремих 

конкретних умов; якісне — деякі властивості цього розв’язання (його 

стійкість, значущість). 

2. Імітаційне моделювання. Воно дає змогу за вихідними даними 

отримувати інформацію про стан процесу у визначені моменти часу 

або стан системи у цілому. 

3. Комбіноване моделювання. Такий вид моделювання об’єднує 

переваги аналітичного й імітаційного моделювання. 

Ці види можна класифікувати на стохастичні і детерміновані, статичні і 

динамічні, дискретні і безперервні. 



Стохастичне моделювання відображає ймовірнісну природу процесів і 

явищ, особливо в соціально-психологічних дослідженнях. Цим 

моделям притаманні певні ймовірнісні характеристики (вірогідність, 

рівень значущості тощо). 

На відміну від стохастичного детерміноване моделювання 

характеризується однозначністю, коли за певних вхідних умов на виході 

моделі існує конкретний (як правило, єдиний) результат. 

За допомогою статичного моделювання здійснюють опис поведінки 

об’єкта у певний фіксований момент часу. 

Динамічне моделювання уможливлює вивчення динаміки розвитку 

поведінки об’єкта протягом певного часу. 

Дискретне моделювання передбачає дослідження процесів і явищ, 

параметри яких можуть набувати лише дискретних значень. 

Зв’язок величин у будь-якому безперервному діапазоні значення 

здійснюють шляхом безперервного моделювання. 

Математичні методи у психології також умовно поділяють на два 

основні класи відповідно до двох типів математичних моделей: моделей 

вимірювання і моделей структур та процесів (С. Паповян), які можуть 

належати як до теоретичних, так і до емпіричних структур (рис. 1.1). 

 
Теоретичні описові моделі є формалізацією описової теорії. Їх аналіз 

може зумовлювати змістовні твердження на основі дедукції та ізоморфізму 

між теорією і відповідною математичною структурою. Прикладом 

теоретичної описової моделі є «теорія поля» Курта Левіна, у якій для опису 

поведінки індивідів і груп автор запровадив декілька векторно-топологічних 

понять («зв’язність», «енергія», «напруга», «валентність» і т. д.). Проте у 

математичних підрахунках Левін ігнорує форми, розмір, відстань та інші 
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характеристики, лише описуючи, оскільки за їх допомогою не можливо 

пояснити або спрогнозувати поведінку. 

На основі математичної дедукції побудовані пояснювальні гіпотетико-

дедуктивні моделі, коли формулюють твердження про взаємозв’язок змінних. 

Внаслідок цього виникає математична гіпотеза, яка потребує емпіричної 

перевірки. Якщо перевірка дає позитивні результати, збільшується 

вірогідність істинності тих постулатів, на яких ґрунтується теорія. 

Пояснювальні аксіоматичні моделі — перелік аксіом, яким повинні 

відповідати емпіричні дані. За допомогою них доводять теореми, що 

встановлюють існування й одиничність відповідних числових представлень. 

Якщо аксіоми задовольняються, то правильними вважають й усі подальші 

висновки (теореми). 

Відмінність аксіоматичних моделей від гіпотетико-дедуктивних полягає в 

тому, що аксіоми перевіряють емпірично як початкові постулати (аксіоми), а 

гіпотези — як висновок з початкових постулатів (гіпотези). Обов’язковою 

умовою є процедура перевірки гіпотез. 

Емпіричні математичні моделі характеризуються тим, що емпіричні 

дані слугують не стільки для перевірки гіпотез, скільки для розробки моделі. 

Після того як модель сформована і підтверджена її емпірична адекватність, 

вона може індуктивним шляхом сприяти висуненню теоретичних гіпотез. 

Застосовуючи кількісні емпіричні узагальнення, описують деяку 

емпіричну закономірність, зв’язок між змінними. Закономірності такого типу 

мають винятково описовий характер і пояснюють феномен, який сприятиме 

виникненню гіпотез, що обґрунтовують емпіричні дані. 

За допомогою прогнозуючих емпіричних моделей передбачають 

значення деякого зовнішнього критерію. На їх основі можуть розробляти 

пояснювальні моделі. 

У практиці соціально-психологічних досліджень переважають індексні 

моделі вимірювання. До цього класу належать тести особистості, шкали 

рейтингу, факторний аналіз. 

Для цілей прогнозу можуть бути використані моделі статистичного 

аналізу (регресійний, дисперсійний, коваріаційний, кореляційний, 

дискримінантний аналіз). Елементарним аналогом таких статистичних 

моделей, що описують зв’язки залежних і незалежних змінних, є процедури 

апроксимації емпіричних даних, інтерполяції та екстраполяції. 

Із погляду рівня математизації і залучення математичного апарату у 

психологічних дослідженнях розрізняють такі теорії: 

а) якісні, які побудовані без залучення математичного апарату 

(наприклад, концепція мотивації А. Маслоу); 



б) формалізовані, у структурі яких використовують математичний 

апарат (теорія інтелекту Ж. Піаже, теорія особистісних конструктів Дж. 

Келлі); 

в) формальні, що побудовані як повноцінні математичні теорії (моделі) 

(наприклад, стохастична теорія тесту 

Д. Раша IRT, що широко використовується у процесі психолого-

педагогічного тестування). 

Роль і місце математичних методів і відповідних моделей у процесі 

розроблення і перевірки теорії, пояснення і прогнозу емпіричних даних 

ілюструє схема процесу наукового дослідження (рис. 1.2). 

 
На методологічних принципах і (або) емпіричних узагальненнях 

(якісних і кількісних) стосовно досліджуваної реальності (феномену) 

сформульована теоретична концепція феномену (теорія), або спочатку 

формалізувати теорію, отримавши математичну модель (1), потім 

дедуктивним шляхом з неї сформулювати змістовну гіпотезу для її 

емпіричної перевірки; або на основі винятково (вербальних) логічних 

міркувань сформулювати змістовну гіпотезу (2). 

У будь-якому разі для підтвердження чи спростування змістовної 

гіпотези необхідно здійснити перехід до статистичної гіпотези, тобто 

безпосереднього застосування математичних методів (статистичного 

оцінювання, перевірки статистичних гіпотез). Отже, існують дві основні 

функції використання математичних методів: і як інструменту розроблення 

та удосконалення змістовно сформульованих гіпотез і як засобу подальшого 

їх підтвердження або спростування. Після процедури статистичних висновків 

гіпотеза може стати науковим знанням, яке володіє прогностичними 

функціями. 
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ЛЕКЦІЯ № 6. МЕТОДИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

ПЛАН 

6.1. Сутність методів встановлення статистичних взаємозв'язків. Основні 

властивості коефіцієнта кореляції  

6.2. Кореляція метричних змінних  

6.3. Кореляція рангових змінних 

6.4. Кореляція дихотомічних змінних  

6.1. Сутність методів встановлення статистичних взаємозв'язків. Основні 

властивості коефіцієнта кореляції. Міри зв'язку виявляють співвідношенням, як правило, 

між двома змінними, які виміряні на одній вибірці. Ці зв'язки визначають через 

обчислення коефіцієнтів кореляції. Термін «кореляція» вперше застосував французький 

палеонтолог Ж. Кюв'є, який вивів «закон кореляції частин і органів тварин» (цей закон 

дозволяє відновлювати за знайденими частинам тіла вигляд всієї тварини). У статистику 

зазначений термін ввів англійський біолог і статистик Ф. Гальтон.  

Кореляційний аналіз для двох випадкових величин складається з:  

• побудови кореляційного поля і складання кореляційної таблиці;  

• обчислення вибіркових коефіцієнтів кореляції і кореляційних відносин;  

• перевірки статистичної значущості зв'язку. Основне призначення кореляційного 

аналізу – виявлення зв'язку між двома або більше досліджуваними змінними, яка 

розглядається як спільна узгоджена зміна двох досліджуваних характеристик. 

Кореляційний зв’язок не можна вважати свідченням причинно-наслідкового зв’язку. 

Коефіцієнт кореляції характеризується за формою, напрямком і силою. За формою 

кореляційний зв'язок може бути лінійним або нелінійним. Більш зручним для виявлення 

та інтерпретації кореляційного зв'язку є лінійна форма. Для лінійного кореляційного 

зв'язку можна виділити два основних напрямки: позитивний («прямий зв'язок») і 

негативний («зворотний зв'язок»). Сила зв'язку безпосередньо вказує, наскільки 

синхронно проявляється спільна мінливість досліджуваних змінних. Наочне уявлення про 

характер ї зв'язку дає діаграма розсіювання – графік, осі якого відповідають значенням 

двох змінних, а кожен досліджуваний є точкою. В якості числової характеристики 

ймовірнісної зв'язку коефіцієнти кореляції використовують значення в діапазоні від -1 до 

+1. Після проведення розрахунків дослідник, як правило, відбирає тільки найбільш сильні 

кореляції, які в подальшому інтерпретуються:   

сильний або тiсний зв'язок при r ≥ 0,7;   

середній при 0,5 ≤ r < 0,7;   

помiрний при 0,3 ≤ r < 0,5;  слабкий при 0,2 ≤ r < 0,3;   

дуже слабкий при r < 0;2. Критерієм для відбору «досить сильних» кореляцій 

може бути як абсолютне значення самого коефіцієнта кореляції так і відносна величина 

цього коефіцієнта, яка визначається за рівнем статистичної значущості (від 0,01 до 0,1), 

який залежить від розміру вибірки.  

У малих вибірках для подальшої інтерпретації коректніше відбирати сильні 

кореляції на підставі рівня статистичної значущості. Для досліджень, які проведені на 

великих вибірках, краще використовувати абсолютні значення коефіцієнтів кореляції. 

Таким чином, завдання кореляційного аналізу зводиться до встановлення напрямку 

(позитивного чи негативного) і форми (лінійної, нелінійної) зв'язку між ознаками, 

вимірюванню її тісноти, і перевірки рівня статистичної значущості отриманих 



коефіцієнтів кореляції. На даний час розроблено безліч різних коефіцієнтів кореляції. 

Найбільш вживаними є коефіцієнти кореляції r-Пірсона, r-Спірмена і r- Кендалла. Як 

правило, комп'ютерні статистичні програми в меню «Кореляції» пропонують саме ці три 

коефіцієнта як основні, а для вирішення інших дослідницьких завдань пропонуються 

методи порівняння груп. Вибір методу обчислення коефіцієнта кореляції, в першу чергу, 

залежить від: - типу шкали, в якій виміряні змінні (номінальна, рангова, інтервальна, 

абсолютна); - виду нормальності розподілу даних. Вивчення зв'язку між ознаками, які 

приймають випадкові значення, починається з оцінювання його лінійності.  

6.2. Кореляція метричних змінних Для вивчення взаємозв'язку двох метричних 

змінних, виміряних на одній і тій же вибірці, застосовується коефіцієнт кореляції r-

Пірсона. Сам коефіцієнт характеризує наявність тільки лінійного зв'язку між ознаками. 

Коефіцієнт лінійної кореляції є параметричним методом і його коректне застосування 

можливо тільки в тому випадку, якщо дані двох змінних відрізняється від нормального 

виду в незначній мірі. 

При обробці даних «вручну» необхідно обчислити коефіцієнт кореляції, а потім 

визначити р-рівень значущості (з метою перевірки даних користуються таблицями 

критичних значень, які складені для цього критерію). Величина коефіцієнта лінійної 

кореляції Пірсона не може перевищувати +1 і бути менше ніж -1. Ці два числа +1 і -1 є 

межами для коефіцієнта кореляції. Коли при розрахунку виходить величина, більша або 

менша +1 -1, це свідчить, що сталася помилка в обчисленнях. При обчисленнях на 

комп'ютері статистична програма (SPSS, Statistica) супроводжує обчислений коефіцієнт 

кореляції більш точним значенням р- рівня. Для статистичного рішення про прийняття або 

відхилення Н0 зазвичай встановлюють р = 0,05, а для великого обсягу вибірки 

досліджуваних (100 і більше) р = 0,01. Якщо р < 0,05, Н0 відхиляється і робиться 

змістовний висновок, що виявлений статистично достовірний (значущий) зв'язок між 

досліджуваними змінними (позитивний чи негативний в залежності від знака кореляції). 

Коли р > 0,05, Н0 не відхиляється, змістовний висновок обмежений констатацією, що 

зв'язок (статистично достовірний) не виявлений. Якщо зв'язок не виявлено, але є підстави 

вважати, що зв'язок насправді існує, слід перевірити можливі причини недостовірності 

зв'язку.  

Нелінійність зв'язку – для встановлення цього необхідно проаналізувати графік 

двовимірного розсіювання. Якщо зв'язок нелінійний, але монотонний необхідно перейти 

до рангових кореляція. Якщо зв'язок не монотонний, то доречно поділити вибірку 

досліджуваних на частини, в яких зв'язок монотонний, і обчислити кореляції окремо для 

кожної частини вибірки, або поділити вибірку на контрастні групи і далі порівнювати їх за 

рівнем вираженості ознаки. Наявність викидів і виражена асиметрія розподілу однієї або 

обох змінних. Для цього необхідно проаналізувати гістограми розподілу частот обох 

ознак. При наявності викидів або асиметрії виключити викиди або перейти до рангових 

кореляція.  

Неоднорідність вибірки (проаналізувати графік двовимірного розсіювання). 

Спробувати розділити вибірку на частини, в яких зв'язок може мати різні напрямки. Якщо 

ж зв'язок статистично достовірний, то перш ніж робити змістовний висновок, необхідно 

виключити можливість помилкової кореляції: • зв'язок обумовлений викидами. При 

наявності викидів перейти до рангових кореляція або виключити викиди; • зв'язок 

обумовлений впливом третьої змінної. Якщо є таке явище, необхідно обчислити 



кореляцію не тільки для всієї вибірки, а й для кожної групи окремо. Якщо «третя» змінна 

метрична – обчислити приватну кореляцію.  

6.3. Кореляція рангових змінних Якщо до кількісних даних неприйнятний 

коефіцієнт кореляції r- Пірсона, то для перевірки гіпотези про зв'язок двох змінних після 

попереднього рангування можуть бути застосовані коефіцієнти кореляції r- Спірмена або 

τ-Кендалла. Для коректного обчислення обох коефіцієнтів (Спірмена і Кендалла) 

результати вимірювань повинні бути представлені в шкалі рангів або інтервалів. 

Принципових відмінностей між цими критеріями не існує, але прийнято вважати, що 

коефіцієнт Кендалла є більш «змістовним», так як він більш повно і детально аналізує 

зв'язку між змінними, перебираючи всі можливі відповідності між парами значень. 

Коефіцієнт Спірмена більш точно враховує саме кількісну ступінь зв'язку між змінними. 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена є непараметрическим аналогом класичного 

коефіцієнта кореляції Пірсона, але при його розрахунку враховуються не середнє 

арифметичне і дисперсія змінних, а ранги. Застосування коефіцієнта кореляції Спірмена 

для перевірки гіпотез подібне до використання коефіцієнта r-Пірсона. У комп'ютерних 

програмах (SPSS, Statistica) рівні значущості для однакових коефіцієнтів r-Пірсона і r- 

Спірмена на завжди збігаються. Перевага коефіцієнта r-Спірмена в порівнянні з 

коефіцієнтом r-Пірсона – більшій чутливості до зв'язку.  

Ми використовуємо його в наступних випадках:  

• наявність істотного відхилення розподілу хоча б однієї змінної від нормального 

вигляду (асиметрія, викиди);  

• поява криволінійного (монотонного) зв'язку. Обмеженням для застосування 

коефіцієнта r-Спірмена є:  

• для кожної змінної не менше 5 спостережень;  

• коефіцієнт при великій кількості однакових рангів по змінним дає огрублене 

значення. Коефіцієнт рангової кореляції τ-Кендалла є самостійним оригінальним методом, 

що спирається на обчислення співвідношення пар значень двох вибірок, що мають 

однакові або різні тенденції (зростання або спадання значень). Цей коефіцієнт називають 

ще коефіцієнтом конкордації. Таким чином, основною ідеєю даного методу є те, що про 

направлення зв'язку можна судити, попарно порівнюючи між собою досліджуваних: якщо 

у пари досліджуваних зміна X збігається за напрямком зі зміною Y, це свідчить про 

позитивний зв'язок, якщо не збігається – про негативний зв'язок.. У цьому методі одна 

змінна представляється у вигляді монотонної послідовності в порядку зростання величин, 

іншій змінній присвоюються відповідні рангові місця. Кількість інверсій (порушень 

монотонності в порівнянні з першим рядом) використовується у формулі для 

кореляційних коефіцієнтів. При підрахунку τ-Кендалла «вручну» дані спочатку 

впорядковуються за змінною X. Потім для кожного досліджуваного підраховується, 

скільки разів його ранг по Y виявляється меншим, ніж ранг досліджуваних, що 

знаходяться нижче. Результат записується в стовпець «Збіги». Сума всіх значень 

стовпчика «Збіг» і є Р – загальне число збігів, підставляється в формулу для обчислення 

коефіцієнта Кендалла, який є більш простим в обчислювальному відношенні, але при 

зростанні вибірки, на відміну від r-Спірмена, обсяг обчислень зростає не пропорційно, а в 

геометричній прогресії.  

При обчисленнях на комп'ютері в статистичної програмі (SPSS, Statistica) 

коефіцієнт Кендалла обраховується аналогічно коефіцієнтам r-Спірмена і r- Пірсона. 

Обчислений коефіцієнт кореляції τ-Кендалла характеризується більш точним значенням р-



рівня. Застосування коефіцієнта Кендалла є кращим, якщо у вихідних даних є викиди. 

Особливістю рангових коефіцієнтів кореляції є те, що максимальні за модулем значення 

кореляцій (+1, -1) не обов'язково відповідають прямим або обернено пропорційним 

зв'язкам між X і Y. Рангові кореляції досягають свого максимального за модулем 

значення, якщо більшому значенню однієї змінної завжди відповідає більше значення 

іншої змінної (+1), або більшому значенню однієї змінної завжди відповідає менше 

значення іншої змінної (- 1).  

Перевірка статистичної гіпотези, порядок прийняття статистичного рішення і 

формулювання змістовного висновку така ж, як і для r-Спірмена або r-Пірсона. Якщо 

статистично достовірний зв'язок не виявлено, але є підстави вважати, що зв'язок насправді 

існує, слід спочатку перейти від коефіцієнта r- Спірмена до коефіцієнта τ-Кендалла (або 

навпаки), а потім перевірити можливі причини недостовірності зв'язку: • нелінійність 

зв'язку: для цього необхідно проаналізувати графік двовимірного розсіювання. Якщо 

зв'язок не монотонний, то ділимо вибірку на частини, в яких зв'язок монотонний, або 

ділимо вибірку на контрастні групи і далі порівнювати їх за рівнем вираженості ознаки; • 

неоднорідність вибірки: необхідно проаналізувати графік двовимірного розсіювання, 

спробувати розділити вибірку на частини, в яких зв'язок може мати різні напрямки. Якщо 

ж зв'язок статистично достовірний, то перш ніж робити змістовний висновок, необхідно 

виключити можливість помилкової кореляції (по аналогії з метричними коефіцієнтами 

кореляції).  

6.4. Кореляція дихотомічних змінних При порівнянні двох змінних, виміряних в 

дихотомічній шкалі, мірою кореляційної зв'язку служить так званий коефіцієнт φ, який 

представляє собою коефіцієнт кореляції для дихотомічних даних. Величина коефіцієнта φ 

лежить в інтервалі між +1 та -1. Він може бути як позитивним, так і негативним, 

характеризуючи напрямок зв'язку двох дихотомічних ознак. Проте інтерпретація φ може 

породжувати специфічні проблеми. Неправильно вважати, що інтерпретуються значення r 

= 0,60 і φ = 0,60 однакові. Коефіцієнт φ можна обчислити методом кодування, а також 

використовуючи так звані четирьохклітинні таблиці або таблицю спряженості. Для 

застосування коефіцієнта кореляції φ необхідно дотримуватися таких умов: • порівнювані 

ознаки повинні бути виміряні в дихотомічній шкалі; • число ознак в порівнюваних 

змінних X і Y має бути однаковим. Даний вид кореляції розраховують в комп'ютерній 

програмі SPSS на підставі визначення подібності/відмінності. Деякі статистичні 

процедури, такі як факторний аналіз, кластерний аналіз, багатовимірне шкалювання, 

побудовані на застосуванні цих принципів, а іноді самі представляють додаткові 

можливості для обчислення цих характеристик. У тих випадках коли одна змінна 

вимірюється в дихотомічній шкалі (змінна X), а інша в шкалі інтервалів або відносин 

(змінна Y), використовується бісеріальний коефіцієнт кореляції, наприклад, при перевірці 

гіпотез про вплив статі дитини на показник зросту і ваги. Цей коефіцієнт змінюється в 

діапазоні від -1 до +1, але його знак для інтерпретації результатів не має значення. Для 

його застосування необхідно дотримуватися таких умов: • порівнювані ознаки повинні 

бути виміряні в різних шкалах: одна Х – в дихотомічній шкалі; інша Y – в шкалі 

інтервалів або відносин; • змінна Y повинна мати нормальний закон розподілу; • число 

варіюючих ознак в порівнюваних змінних X і Y має бути однаковим. Якщо ж змінна X 

виміряна в дихотомічній шкалі, а змінна Y в ранговій, необхідно використовувати 

рангово-бісеріальний коефіцієнт кореляції, який тісно пов'язаний з τ-Кендалла. 

Інтерпретація результатів така ж сама. 



Лекція №8. ВИМІРЮВАННЯ В ПСИХОЛОГІЇ. ВИМІРЮВАННЯ І ШКАЛИ 

План 

1. Проблема вимірювання у психології  

2. Типи та характеристики вимірювальних шкал. 

 

1. Проблема вимірювання у психології В своїй роботі психолог досить часто 

стикається з проблемою вимірювання індивідуально-психологічних особливостей, таких, 

наприклад, як креативность, нейротизм, імпульсивність, властивості нервової системи і 

т.п. Для цього у психодіагностиці розробляються спеціальні вимірювальні процедури, 

втому числі і тести. Крім того в психології широко використовуються експериментальні 

методи і моделі дослідження психічних феноменів в пізнавальній і особистісній сферах. 

Це можуть бути моделі процесів пізнання (сприйняття, пам'яті, мислення) або особливості 

мотивації, ціннісних орієнтації, особистості і т.п. Головне полягає втому, що в ході 

експерименту характеристики, що вивчаються, можуть отримувати кількісне вираження. 

Кількісні дані, отримані внаслідок ретельно спланованого експерименту за допомогою 

спеціальних вимірювальних процедур, в подальшому використовуються для математико-

статистичної обробки. Вимірювання може бути визначене як приписування чисел об'єктам 

або подіям, яке здійснюється за певними правилами. Ці правила повинні встановлювати 

відповідність між деякими властивостями об'єктів, що розглядаються, з одного боку, і 

ряду чисел – з іншою. Загалом можна сказати, що вимірювання – це процедура, за 

допомогою якої об'єкт, що вимірюється, порівнюється з деяким еталоном і отримує 

чисельне вираження в певному масштабі або шкалі. У кожному конкретному випадку 

вимірювання є операцією, за допомогою якої експериментальним даним надається форма 

зв'язного числового повідомлення. Саме закодована в числовій формі інформація дозволяє 

використати математичні методи і виявляти те, що без звернення до числової 

інтерпретації могло б залишитися прихованим; крім того, числове представлення об'єктів 

або подій дозволяє оперувати складними поняттями в більш скороченій формі. Саме це і є 

причиною використання вимірювань в будь-якій науці, в тому числі і психології. Будь-

який різновид вимірювання передбачає наявність одиниць вимірювання. Одиниця 

вимірювання – це та «вимірювальна паличка», як говорив С. Стівенс, яка є умовним 

еталоном для здійснення тих або інших вимірювальних процедур. У природничих науках і 

техніці існують стандартні одиниці вимірювання, наприклад, градус, метр, ампер і т.д. 

Психологічні змінні за одиничними виключеннями не мають власних вимірювальних 

одиниць. Тому в більшості випадків значення психологічної ознаки визначається за 

допомогою спеціальних вимірювальних шкал.  

Вимірювальна шкала – основне поняття, введене в психологію в 1950 р. С. 

Стівенсом; його трактування шкали і сьогодні використовується в науковій літературі. 

Важливо розуміти, що приписування чисел об'єктам за певними принципами і правилами 

визначає тип шкали. Створення шкали можливе, оскільки існує ізоморфізм формальних 

систем і систем дій, що здійснюються над реальними об'єктами. Розрізнюють декілька 

типів шкал. Операції, а саме способи вимірювання об'єктів задають тип шкали. Шкала, в 

свою чергу, характеризується видом перетворень, які можуть бути віднесені до 

результатів вимірювання. Якщо не дотримуватися цього правила, то структура шкали 

порушиться, а дані вимірювання не можна буде осмислено інтерпретувати. Тип шкали 

однозначно визначає сукупність статистичних методів, які можуть бути застосовані для 

обробки даних вимірювання. Шкала (лати. scala – сходи) – інструмент для вимірювання 



безперервних властивостей об'єкта; являє собою числову систему, де відносини між 

різними властивостями об'єктів виражені властивостями числового ряду. П. Суппес і Дж. 

Зінес дали класичне визначення шкали: «Нехай А – емпірична система з відносинами 

(ЕСВ), R – повна числова система з відносинами (ЧСВ), f – функція, яка гомоморфно 

відображає А в підсистемі R (якщо в області немає двох різних об'єктів з однаковою 

мірою, що є відображенням ізоморфизму). Назвемо шкалою впорядковану трійку [А; R; 

f]». Звичайно як числова система R вибирається система дійсних чисел або її підсистема. 

Безліч А – це сукупність об'єктів, що вимірюються з системою відносин, визначеною на 

цій безлічі. Відображення f – правило приписування кожному об'єкту певного числа. У 

цей час визначення Суппеса і Зінеса уточнене. По-перше, у визначення шкали вводиться 

G – група допустимих перетворень. По-друге, безліч А розуміється не тільки як числова 

система, але і як будь-яка формальна знакова система, яка може бути поставлена у 

відношення гомоморфізму з емпіричною системою. Таким чином, шкала – це четвірка [А; 

R; f; G].  

Згідно з сучасними уявленнями, внутрішньою характеристикою шкали виступає 

саме група G, а f є лише прив'язкою шкали до конкретної ситуації вимірювання. У цей час 

під вимірюванням розуміється конструювання будь-якої функції, яка ізоморфно 

відображає емпіричну структуру в символічній структурі. Як вже відмічено вище, зовсім 

не обов'язково такою структурою повинна бути числова. Це може бути будь-яка 

структура, за допомогою якої можна виміряти характеристики об'єктів, замінивши їх 

іншими, більш зручними у використанні (в тому числі – числами). У психології різні 

шкали використовуються для вивчення різних характеристик соціально-психологічних 

явищ. Спочатку виділялися чотири типи числових систем, що визначали відповідно 

чотири рівні, або шкали вимірювання: 1) шкала найменувань – номінальна; 2) шкала 

порядку – рангова; 3) шкала інтервалів; 4) шкала відношень – пропорційна. Перші дві 

шкали отримали назву неметричних, дві інші – метричних. Відповідно до цього в 

психології говорять і про два підходи до психологічних вимірювань: метричний (більш 

точний) і неметричний (менш точний). Ряд фахівців виділяють також абсолютну шкалу і 

шкалу різниць.  

2.2. Типи та характеристики вимірювальних шкал  

Шкала найменувань. Шкала найменувань виходить шляхом привласнення «імен» 

об'єктам. При цьому треба розділити безліч об'єктів на непересічні підмножини. Інакшими 

словами, об'єкти порівнюються один з одним і визначається їх еквівалентність-

нееквівалентність. Внаслідок цієї процедури утвориться сукупність класів 

еквівалентності. Об'єкти, що належать одному класу, еквівалентні один одному і відмінні 

від об'єктів, що відносяться до інших класів. Еквівалентним об'єктам привласнюються 

однакові імена. 

Операція порівняння є первинною для побудови будь-якої шкали. Для побудови 

такої шкали треба, щоб об'єкт був рівний або подібний сам собі (х=х для всіх значень х), 

тобто на безлічі об'єктів повинне бути реалізоване відношення рефлексивності. Для 

психологічних об'єктів, наприклад, випробуваних або психічних образів, це відношення 

реалізовується, якщо абстрагуватися від часу. Але оскільки операції попарного (зокрема ) 

порівняння безлічі всіх об'єктів емпірично реалізовуються неодночасно, то в ході 

емпіричного вимірювання навіть ця найпростіша умова не виконується. Потрібно 

запам'ятати: будь-яка шкала – це ідеалізація, модель реальності, навіть така найпростіша, 

як шкала найменувань. На об'єктах повинне бути реалізоване відношення симетрії 



(R(X=Y) – >R (Y=Х)) і транзитивності R (X=Y, Y=Z) – > R (X=Z). Але на безлічі 

результатів психологічних експериментів ці умови можуть порушуватися. Крім того, 

багаторазове повторення експерименту (накопичення статистики) приводить до 

«перемішування» складу класів: щонайбільше ми можемо дістати оцінку, що вказуватиме 

на ймовірність приналежності об'єкта до класу. Таким чином, немає підстав говорити про 

шкалу найменувань (номінативну шкалу) як найпростішу шкалу, початковий рівень 

вимірювання в психології. Існують більш «примітивні» (з емпіричної, але не з 

математичної точки зору) види шкал: шкали, засновані на відношеннях толерантності; 

шкали «розмитої» класифікації і т.п. Про шкалу найменувань можна говорити в тому 

випадку, коли емпіричні об'єкти просто «маркуються» числом. Отже, якщо об'єкти в 

якомусь відношенні еквівалентні, то ми маємо право віднести їх до одного класу. Головне, 

як говорив Стівенс, не приписувати один і той же символ різним класам або різні символи 

одному і тому ж класу. Незважаючи на тенденцію «завищувати» потужність шкали, 

психологи дуже часто застосовують шкалу найменувань в дослідженнях. «Об'єктивні» 

вимірювальні процедури при діагностиці особистості приводять до типологізації: 

віднесенню конкретної особистості до того або іншого типу. Прикладом такої типології є 

класичні темпераменти: холерик, сангвінік, меланхолік і флегматик. Найпростіша 

номінальна шкала називається дихотомічною. При вимірюваннях за дихотомічною 

шкалою ознаки, що вимірюються, можна кодувати двома символами або цифрами, 

наприклад 0 і 1, або 2 і 6, або буквами А і Б, а також будь-якими двома відмінними один 

від одного символами. Ознака, виміряна за дихотомічною шкалою, називається 

альтернативною. У дихотомической шкалі всі об'єкти, ознаки або властивості, що 

вивчаються, розбиваються на два непересічних класи, при цьому дослідник ставить 

питання про те, «чи виявилася» цікава для нього ознака у випробуваного чи ні. 

Дослідник, що користується шкалою найменувань, може застосовувати наступні 

інваріантні статистики: відносні частоти, моду, кореляції випадкових подій.  

Шкала порядку. Якщо можна встановити порядок розташування психологічних 

об'єктів відповідно до вираженості у них якоїсь властивості, то використовується 

порядкова шкала. Порядкова шкала можлива у випадку, якщо на множині реалізоване 

одне бінарне відношення – порядок (відношення «більше» і «менше»). Побудова шкали 

порядку – процедура більш складна, ніж створення шкали найменувань. Вона дозволяє 

зафіксувати ранг, або місце, кожного значення змінної по відношенню до інших значень. 

Цей ранг може бути результатом встановлення порядку між якимись стимулами або їх 

атрибутами самим випробуваним (первинний показник методик ранжування, або 

рейтингових процедур), але може і встановлюватися експериментатором як повторний 

показник (наприклад, при ранжуванні частот позитивних відповідей випробуваних на 

питання, що відносяться до різних тем). Класи еквівалентності, виділені за допомогою 

шкали найменувань, можуть бути впорядковані за деяким критерієм. Розрізнюють шкалу 

суворого порядку (сувора впорядкованість) і шкалу слабкого порядку (слаба 

впорядкованість). У першому випадку на елементах безлічі реалізовуються відношення 

«більше» і «менше», а у другому – «не більше або одинаково» і «менше або одинаково». 

Значення величин можна замінювати квадратами, логарифмами, нормалізувати і т.д. При 

таких перетвореннях значень величин, визначених за шкалою порядку, місце об'єктів на 

шкалі не змінюється, тобто не відбувається інверсій. Ще Стівенс висловлював точку зору, 

що результати більшості психологічних вимірювань щонайбільше відповідають лише 

шкалам порядку. Шкали порядку широко використовуються в психології пізнавальних 



процесів, експериментальній психосемантиці, соціальної психології: ранжування, 

оцінювання, в тому числі педагогічне, дають порядкові шкали. Класичним прикладом 

використання порядкових шкал є тестування особистісних рис, а також здібностей. 

Більшість же фахівців в області тестування інтелекту вважають, що процедура 

вимірювання цієї властивості дозволяє використати интервальную шкалу і навіть шкалу 

відношень. Як би там не було, ця шкала дозволяє ввести лінійну впорядкованість об'єктів 

на деякій осі ознаки. Тим самим вводиться найважливіше поняття – властивість, що 

вимірюється, або лінійна властивість, тоді як шкала найменувань використовує 

«вироджений» варіант інтерпретації поняття «властивість»: «точкова» властивість 

(властивість є – властивості немає). 56 У порядковій (ранговой) шкалі повинно бути не 

менше трьох класів (груп): наприклад, відповіді на питальник: «так», «не знаю», «немає»; 

або – низький, середній, високий; і т.п., з тим розрахунком, щоб можна було розставити 

виміряні ознаки по порядку. Саме тому ця шкала і називається порядковою, або ранговою, 

шкалою. Від класів просто перейти до чисел, якщо вважати, що нижчий клас отримує ранг 

(код або цифру) 1, середній – 2, вищий – 3 (або навпаки). Чим більше число класів, на які 

розбита вся експериментальна сукупність, тим ширші можливості статистичної обробки 

отриманих даних і перевірки статистичних гіпотез. При кодуванні порядкових змінних їм 

можна приписувати будь-які цифри (коди), але в цих кодах (цифрах) обов'язково повинен 

зберігатися порядок, або, інакше говорячи, кожна подальша цифра повинна бути більше 

(або менше) попередньої. Для інтерпретації даних, отриманих за допомогою порядкової 

шкали, можна використати більш широкий спектр статистичних засобів (в доповнення до 

тих, які допустимі для шкали найменувань). Як характеристику центральної тенденції 

можна використати медіану, а як характеристику варіації – процентилі. Для встановлення 

зв'язку двох вимірювань допустима порядкова кореляція (т-Кендела і р-Спірмена). 

Числові значення порядкової шкали не можна додавати, віднімати, ділити і множити. 

Шкала інтервалів. Шкала інтервалів є першою метричною шкалою. Власне, 

починаючи з неї, доцільно говорити про вимірювання у вузькому значенні цього слова – 

про введення міри на безлічі об'єктів. Шкала інтервалів визначає величину відмінностей 

між об'єктами у вияві властивості. За допомогою шкали інтервалів можна порівнювати 

два об'єкти. При цьому з'ясовують, на скільки більш або менш виражена певна властивість 

у одного об'єкта, ніж у іншого. Шкала інтервалів дуже часто використовується 

дослідниками. Класичним прикладом застосування цієї шкали у фізиці є вимірювання 

температури за Цельсієм. Шкала інтервалів має масштабну одиницю, але положення нуля 

на ній довільне, тому немає сенсу говорити, у скільки разів більше або менше ранкова 

температура повітря, виміряна за шкалою Цельсія, ніж денна. Інтервальная шкала 

дозволяє застосовувати практично всю параметричну статистику для аналізу даних, 

отриманих з її допомогою. Крім медіани і моди для характеристики центральної тенденції 

використовується середнє арифметичне, а для оцінки варіації – дисперсія. Можна 

обчислювати коефіцієнти асиметрії і ексцесу і інші параметри розподілу. Для оцінки 

величини статистичного зв'язку між змінними застосовується коефіцієнт лінійної 

кореляції Пірсона і т.д. Більшість фахівців з теорії психологічних вимірювань вважають, 

що тести вимірюють психічні властивості за допомогою шкали інтервалів. Передусім, це 

стосується тестів інтелекту і досягнень. Числові значення одного тесту можна переводити 

в числові значення іншого тесту за допомогою лінійного перетворення: х' = ах + b. 

Ряд авторів вважають, що відносити тести інтелекту до шкал інтервалів немає 

підстав. По-перше, кожний тест має «нуль» – будь-який індивід може отримати 



мінімальний бал, якщо не вирішить жодної задачі у відведений час. По-друге, тест має 

максимум шкали – бал, який випробуваний може отримати, вирішивши всі задачі за 

мінімальний час. По-третє, різниця між окремими значеннями шкали неоднакова. 

Принаймні, немає ніяких теоретичних і емпіричних підстав стверджувати, що 100 і 120 

балів за шкалою IQ відрізняються на стільки ж, на скільки 80 і 100 балів. Швидше усього, 

шкала будь-якого тесту інтелекту є комбінованою шкалою, з природним мінімумом і\або 

максимумом, але порядкової. Однак ці міркування не заважають тестологам розглядати 

шкалу IQ як інтервальну, перетворюючи «сирі» значення в шкальні за допомогою відомої 

процедури «нормалізації» шкали.  

Шкала відношень. Шкалу відношень називають також шкалою рівних відношень. 

Особливістю цієї шкали є наявність абсолютного (твердо фіксованого) нуля, який означає 

повну відсутність якої-небудь властивості або ознаки. Шкала відношень є найбільш 

інформативною шкалою, що допускає будь-які математичні операції і використання 

різноманітних статистичних методів. Шкала відношень по суті дуже близька інтервальній, 

оскільки якщо суворо фіксувати початок відліку, то будь-яка інтервальна шкала 

перетворюється в шкалу відношень. Шкала відношень показує дані про вираженість 

властивостей об'єктів, коли можна сказати, у скільки разів один об'єкт більше або менше 

іншого. Це можливе лише тоді, коли крім визначення рівності, рангового порядку, 

рівності інтервалів відомо рівність відношень. Шкала відношень відрізняється від шкали 

інтервалів тим, що на ній визначене положення «природного» нуля. Класичний приклад – 

шкала температур Кельвіна. Саме в шкалі відношень відбуваються точні і надточні 

вимірювання в таких науках, як фізика, хімія, мікробіологія і інш. Вимірювання за 

шкалою відношень проводяться і в близьких до психології науках, таких, як психофізика, 

психофізіологія, психогенетика. Вимірювання маси, часу реакції і виконання тестового 

завдання – області застосування шкали відношень. Відмінністю цієї шкали від абсолютної 

є відсутність «природної» масштабної одиниці.  

Інші шкали. Дихотомічна класифікація часто розглядається як варіант шкали 

найменувань. Це вірно, за винятком одного випадку, коли ми вимірюємо властивість, що 

має усього лише два рівні вираженості: «є-немає», так звана «точкова» властивість. 

Прикладів таких властивостей багато: наявність або відсутність у випробуваного якої-

небудь спадкової хвороби (дальтонізм, хвороба Дауна, гемофілія і інш.), абсолютного 

слуху і інш. У цьому випадку дослідник має право провести «відцифровку» даних, 

приписуючи кожному з типів цифру «1» або «0», і працювати з ними, як зі значеннями 

шкали інтервалів. Шкала різниць, на відміну від шкали відношень, не має природного 

нуля, але має природну масштабну одиницю вимірювання. Їй відповідає аддитивна група 

дійсних чисел. Класичним прикладом цієї шкали є історична хронологія. Вона схожа зі 

шкалою інтервалів. Різниця лише в тому, що значення цієї шкали не можна множити 

(ділити) на константу. Тому вважається, що шкала різниць – єдина з точністю до зсуву. У 

психології шкала різниць використовується в методиках парних порівнянь. Абсолютна 

шкала є розвитком шкали відношень і відрізняється від неї тим, що володіє природною 

одиницею вимірювання. У цьому її схожість зі шкалою різниць. Число вирішених задач 

(«сирий» бал), якщо задачі еквівалентні, – один з виявів абсолютної шкали. У психології 

абсолютні шкали не використовуються. Дані, отримані за допомогою абсолютної шкали, 

не перетворюються, шкала тотожна сама собі. Будь-які статистичні заходи допустимі. У 

літературі, присвяченій проблемам психологічних вимірювань, згадуються і інші типи 

шкал: ординальна (порядкова) з природним початком, логінтервальна, впорядкована 



метрична і інш. Все написане вище відноситься доодномірних шкал. Шкали можуть бути і 

багатомірними: шкальована ознака в цьому випадку має ненульові проекції на два (або 

більше) відповідних параметри. Векторні властивості, на відміну від скалярних, є 

багатомірними. Шкалювання – метод моделювання реальних процесів за допомогою 

числових систем. У науках соціальних – антропології, соціології, психології та ін. 

шкалювання є одним з найважливіших інструментів аналізу математичного явища, що 

вивчається, а також способом організації емпіричних даних, що отримуються за 

допомогою спостереження, вивчення документів, опитування, анкетування, експерименту 

або тестування. До основних процедур шкалювання відносяться: 1) парне порівняння 

об'єктів; 2) віднесення об'єктів до категорій і т.д. Більшість соціальних і психологічних 

об'єктів неможливо суворо фіксувати відносно місця і часу їх існування, через що вони не 

піддаються прямому вимірюванню. Тому виникає питання про специфіку числової 

системи, що може співвіднестися з емпіричними даними такого роду. Різні методи 

шкалювання якраз служать особливими прийомами трансформації якісних характеристик 

в деяку числову змінну. Загальний процес шкалювання складається з конструювання за 

певними правилами самої шкали і включає два етапи: 1) на етапі збору даних, від методів 

якого залежить вигляд соціально- психологічної інформації, створюється емпірична 

система досліджуваних об'єктів і фіксуються типи відношень між ними; 20 2) на етапі 

аналізу даних, від методів якого залежить обсяг інформації, будується числова система, 

що моделює відношення емпіричної системи об'єктів; іноді цей етап означається як вибір і 

реалізація методу шкалювання. Є два типи задач, що вирішуються за допомогою 

шкалювання: 1) числове відображення сукупності об'єктів за допомогою їх усередненої 

групової оцінки; в цьому випадку відображення здійснюється за допомогою шкали 

оцінок; 2) числове відображення внутрішніх характеристик індивідів за допомогою 

фіксації їх відношення до деякого соціально-психологічного явища; в цьому випадку 

відображення здійснюється за допомогою шкали установок. Отже, підсумовуючи все 

вище викладене, зазначимо, що шкали розрізнюються не тільки за математичними 

властивостями, але і різними способами збору інформації. У кожній шкалі застосовуються 

певні методи аналізу даних. В залежності від типу задач, що вирішуються з допомогою 

шкалювання, будуються або шкали оцінок, або шкали для вимірювання соціальних 

установок. У практиці психологічних досліджень кожна шкала – незалежно від рівня 

вимірювання – має спеціальну назву, пов'язану з найменуванням властивості об'єкта, що 

вивчається. Шкала оцінок – методичний прийом, що дозволяє розподілити сукупність 

об'єктів, що вивчаються, по мірі вираженості загальної для них властивості. Такий 

розподіл засновується на суб'єктивних оцінках даної властивості, усереднених по групі 

експертів. У психології шкали оцінок стали застосовуватися одними з перших. 

Найпростіший приклад такої шкали – звичайна шкільна система балів. Шкала установок – 

прийом, що дозволяє порівнювати індивідів по величині, інтенсивності і стійкості їх 

відношення до явища, що вивчається. У соціальній психології шкала установок 

застосовується як один з головних засобів аналізу, бо тут об'єкт вимірювання, передусім, – 

особистісні якості. Побудова шкали установок пов'язана з підбором таких думок, що 

виражають весь спектр можливих відношень суб'єкта до певного соціально- 

психологічного явища. За шкалою оцінок кожна думка оцінюється групою експертів і 

отримує свій усереднений бал. 
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Тема 1. Поняття методу в науці. 

План 

1. Види загальнонаукових методів; теоретичні та конкретно-наукові 

методи, їх характеристика.  

2. Поняття методології та методу, різниця між ними.  

3. Рівні методологічного аналізу та їх особливості в психологічних 

дослідженнях.  

4. Взаємодія між загальнонауковими підходами та конкретними методами 

проведення наукових досліджень. 

 

Тема 2. Методологічні та теоретичні проблеми психологічного 

дослідження. 

План 

1. Загальна характеристика психологічного дослідження. Рівні 

психологічного дослідження.  

2. Види дослідження (фундаментальні, прикладні, розробки).  

3. Основні методологічні та теоретичні проблеми психології: системний 

підхід; 

4. спілкування; категорія діяльності; особистість; спрямованість 

особистості; соціальне і біологічне в детермінації психіки людини. 

 

Тема 3. Методологічні принципи психологічного дослідження. 

План 

1. Принципи філософсько-психологічного рівня. 

2. Принципи теоретико-психологічного рівня (за О. М. Ткаченко): 

детермінізму; відображення; єдності психіки та діяльності; розвитку 

психіки; системно-структурний.  

3. Принципи експериментально-психологічного рівня: адекватності; 

паралельності; екстремальності; реєстрації градієнта; референтності; 

послідовного пояснення; розвитку, особистісного підходу; творчої 

самодіяльності та ін. 

 

  



КРЕДИТ 2. ВАРІАТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ТА МЕТОДИК. ЕТАПНІСТЬ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 

 

Тема 4. Методи психологічного дослідження (4 години) 

План 

1. Поняття про метод науки. Методологія як вчення про метод.  

2. Співвідношення теоретичного та емпіричного рівнів дослідження.  

3. Співвідношення об’єкта, предмета та методу дослідження. 

Класифікація методів психологічного дослідження.  

4. Методи теоретичного дослідження. 

5. Об’єктивні методи психології. 

6. Методи описової психології. 

7. Методи практичної психології. 

8.  

Тема 5. Етапи психологічного дослідження (4 години) 

План 

1. Загальна структура психологічного дослідження.  

2. Вибір та обґрунтування теми дослідження. Актуальність дослідження.  

3. Мета дослідження. Гіпотеза і постановка завдань дослідження.  

4. Вибір методів і методик дослідження. Планування дослідження.  

5. Вибірка для дослідження.  

6. Збирання та нагромадження матеріалу.  

7. Аналіз літературних джерел.  

8. Організація і проведення експерименту.  

9. Аналіз та інтерпретація зібраних даних.  

10. Факт і артефакт у психологічному дослідженні 

  



КРЕДИТ 3. КОНКРЕТНІ МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

РОБОТИ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ  

План 

Тема 6. Специфіка психологічного експерименту (2 години) 

1. Експеримент і емпіричне дослідження.  

2. Процедура експерименту і обстеження.  

3. Завдання, функції експерименту, обстеження.  

4. Вимоги до експериментатора і діагноста.  

5. Принципи побудови констатуючого і формуючого експериментів.  

6. Принципи побудови експериментально-генетичного дослідження.  

7. Розвивальні можливості експериментального впливу. 

 

Тема 7. Обробка даних та оформлення результатів дослідження  

(2 години) 

План 

1. Первинна обробка даних.  

2. Складання таблиць.  

3. Перевірка даних. Математико-статистична обробка.  

4. Аналіз первинних статистик.  

5. Комп’ютерна обробка даних.  

6. Послідовність викладу матеріалів дослідження. Подання текстового 

матеріалу.  

 

КРЕДИТ 4. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Тема 8. Статистичне оцінювання та статистична гіпотеза  

(4 години) 

План 

1. Статистичний висновок: оцінювання та перевірка гіпотез. 

2. Поняття гіпотези. Наукові та статистичні гіпотези.  



3. Надійність зв’язку.  

4. Статистична значущість.  

5. Статистичний критерій та ступінь свободи. 

6. Види гіпотез.  

 

Тема 9. МЕТОДИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

(2 години) 

План 

1. Сутність методів встановлення статистичних взаємозв'язків. Основні 

властивості коефіцієнта кореляції  

2. Кореляція метричних змінних  

3. Кореляція рангових змінних 

4. Кореляція дихотомічних змінних  

 

Тема 10. ПОНЯТТЯ ПРО ПСИХОМЕТРИКУ. ЗАГАЛЬНА ТА 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОМЕТРИКА. 

(4 години) 

План 

1. Поняття про психометрику. 

2. Вимоги до вимірювальних психодіагностичних методик. 

3. Вимоги до користувачів психодіагностичних методик  

КРЕДИТ 5. ПРАКТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Тема 11. ВИМІРЮВАННЯ В ПСИХОЛОГІЇ. ВИМІРЮВАННЯ І 

ШКАЛИ 

(4 години) 

План 

1. Проблема вимірювання у психології  

2. Типи та характеристики вимірювальних шкал. 

3. Види опитувальників, форми опитувальників і представлення результатів.  



4. Достовірність особистісних опитувальників і чинники, що впливають на 

неї. Фальсифікація та установки на відповіді.  

5. Розуміння питань і варіативність відповідей.  

6. Узагальнений аналіз чинників, що детермінують відповідь. Особистісні 

опитувальники і теорії особистості.  

7. Характеристики особистісного опитувальника Р. Кеттелла, опитувальника 

Г. Айзенка, методики ММРІ, тест-опитувальника Г. Шмішека. 

 

Тема 13. Дослідження міжособистісних стосунків. 

(4 години) 

План 

1. Систематика методик психодіагностики міжособистісних відносин. 

2. Соціометричне вимірювання.  

3. Аутосоціометричні методи (варіант для дошкільників, для молодших 

школярів).  

4. Ретроспективна аутосоціометрія. Референтометрія.  

5. Діагностика рівня розвитку групи як колективу. Вивчення ціннісно-

орієнтовної єдності.  

6. Діагностика соціально-психологічного клімату групи.  

7. Діагностика тактики поведінки в конфліктній ситуації. 

8.  Тест К.Томаса.  

9. Лідерство. Ефективність лідерства.  

10. Експертна оцінка психологічних характеристик керівника. 
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Кредит і тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кредит 1. Поняття методу в науці. 

Парадигма наукових методів 

Словник «Методики психологічних досліджень» (20 

термінів) 

Контрольна робота №1 

Презентація теми «Емпіричні дослідження та 

експеримент у психології» 

Кредит 2. Варіативність методів та 

методик. Етапність психологічного 

дослідження  

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

«Вимоги до психолога як користувача 

психодіагностичних методик» 

Реферат 

Доповідь (перелік тем додається) 

Кредит 3. Конкретні методики 

експериментальної роботи та обробки 

даних. 

Розробка методичних рекомендацій по застосуванню 

математичних методів у практичній діяльності 

вихователя 

Контрольна робота №2 

Кредит 4. Математичне моделювання в 

психологічних дослідженнях 

Проведення психологічного дослідження із 

застосуванням математичних методів по вивченню 

певних психічних процесів у одногрупників (за вибором 

студентів). 

Кредит 5. Методи порівняння вибірок 

досліджуваних 

Контрольна робота №3 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

 

  



СЛОВНИК 

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МАТЕМАТИЧНІ 

МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ 

ВИБІРКА - група людей, на якій проводиться дослідження. На противагу в. 

генеральною сукупністю називають безліч людей, на яких поширюються 

результати дослідження. В. є частиною генеральної сукупності.  

ВИБІРКА представницької - така вибірка (див.), яка вироблена за правилами, 

тобто відображає специфіку генеральної сукупності як за складом, так і за 

індивідуальними характеристиками включених до неї людей.  

Вибіркова дисперсія - дисперсія (див.) або розкид даних, що характеризують 

вибірку  

Вибіркового відхилення - корінь квадратний з величини дисперсії (див.). 

Визначається за формулою: ^ Вибіркового розподілу (в математичній 

статистиці) - упорядковане розташування виміряних в експерименті або в 

результаті проведеної психодіагностики величин від найменшої до найбільшої, 

супроводжуване даними про кожній величині і частоті її зустрічальності у 

вибірці (див.). В. р. нерідко представляється у вигляді відповідного графіка.  

Вибіркове середнє - середнє значення деякої величини, визначене за наявною 

вибірці її приватних значень. Встановлюється за формулою:  

ГІПОТЕЗА - науково обгрунтоване, цілком ймовірне припущення, що 

вимагає, однак, спеціального доказів для свого остаточного затвердження в 

якості теоретичного положення Г провернеться на істинність в 

експериментальному або емпіричному науковому дослідженні.  

Гістограма - спеціальне графічне зображення розподілу декількох дискретних 

величин в вибірці (див.). Являє собою сукупність розташованих поруч один з 

одним і витягнутих вгору прямокутників або прямокутних в перетині 

стовпчиків, висота яких пропорційна частоті зустрічальності кожного із 

значень змінної у вибірці.  

ДИСПЕРСІЯ ВИБІРКОВА - математико-статистичний показник розкиду 

експериментальних або психодіагностичних даних, що характеризує середню 

величину відхилення індивідуальних показників від середнього значення 

змінної по вибірці. Д. визначається за формулою:  



ІНТЕРВАЛ (в математичній статистиці) - упорядкований набір величин, що 

знаходяться в заданих числових кордонах і характеризуються їх середньою 

величиною (див.).  

Коефіцієнт кореляції - математико-статистичний показник зв'язку або 

залежності, що існує між змінними величинами. Змінюється в межах від -1 

(абсолютна обернено пропорційна залежність) через 0 (відсутність будь-якої 

залежності) до +1 (абсолютна прямо пропорційна залежність). 

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА - область сучасної математики, заснована 

на теорії ймовірностей (див.) і зайнята пошуком законів зміни і способів 

вимірювання випадкових величин, обгрунтуванням методів розрахунків, 

вироблених з такими величинами.  

МЕДІАНА - величина, що розділяє ряд упорядкованих значенні на дві рівні по 

кількості вхідних в них значень половини, так що праворуч і ліворуч від м. 

виявляються однакові кількості значень.  

 МЕТОДИ ПОРІВНЯННЯ вибіркових даних - методи математичної 

статистики (див.), що припускають аналіз, узагальнення та порівняння між 

собою даних, отриманих на деякій вибірці піддослідних або на декількох 

різних вибірках.  

МОДА (в математичній статистиці) - числове значення досліджуваного 

ознаки, найбільш часто зустрічається у вивченій вибірці (див.).  

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ - той об'єкт, на якому проводиться наукове 

дослідження. Об'єктом психологічного дослідження, наприклад, є людина або 

група людей.  

ОБСЯГ ПОНЯТТЯ - клас або класи об'єктів, явищ і т. п., до яких відноситься 

або які включає в себе дане поняття.  

Операціоналізація - вимога до наукових понять. О. поняття припускає 

вказівку на конкретні операції або дії, виконавши які людина може 

переконатися в тому, що дане поняття не є порожнім, тобто в тому, що 

включені в нього явища дійсно існують.  

Регресійний аналіз - метод математичної статистики, що дозволяє звести 

безліч приватних залежностей між окремими значеннями змінних до їх 

безперервної лінійної залежності. В результаті р. а. отримують пряму лінію, 

яка найкращим чином ілюструє (апроксимує - кажучи математичною мовою) 

загальний характер залежності між досліджуваними змінними величинами.  



СТАТИСТИКА - термін, що має два основних значення:  

 область математичних або практичних знань, в якій представлені способи 

статистичного аналізу або узагальнені кількісні дані про що-небудь;  

 приватний показник, за допомогою якого ці дані представляються.  

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ - розділ сучасної математики, що розглядає 

випадкові величини, а також закони, що характеризують безлічі і відносини 

випадкових величин.  

ТОЧНІСТЬ психодіагностичних методик - здатність даної методики 

достатньо точно оцінювати ступінь розвитку у людини тих психологічних 

якостей, для діагностики яких вона призначена. Чим більше різних градацій 

рівня розвитку даних якостей дозволяє отримувати методика, тим вона 

точніше.  

ФАКТОР - математико-статистичне поняття, що означає загальну причину 

багатьох випадкових змін сукупності змінних величин, подій і т. п. Ф. 

виявляється за допомогою спеціальної математичної процедури, званої 

факторним аналізом (див.).  

Факторний аналіз - процедура або метод математичної статистики, 

заснований на аналізі кореляцій випадкових величин і спрямований на те, щоб 

виявляти групи випадкових величин, взаімнокоррелірующіх один з одним. 

Математико-статистична основа виявляються таким чином кореляцій 

називається фактором (див.).  

ЕКСПЕРИМЕНТ - метод наукового дослідження, що передбачає створення 

деяких штучних (експериментальних) умов і спрямований на виявлення 

причинно-наслідкових залежностей, існуючих між досліджуваними змінними.  

 

 

  



КОМУНІКАТИВНІ ТА ОРГАНІЗАТОРСЬКІ СХИЛЬНОСТІ 

Інструкція: Перед вами 40 запитань, на кожне з яких потрібно дати відповідь «так» або 

«ні». Час виконання методики 10-15 хв.  

 

1. Чи є у Вас потяг до спілкування і знайомства з різними людьми?  

2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою?  

3. Чи довго турбує Вас почуття образи на своїх товаришів?  

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася?  

5. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся?  

6. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними Вашої 

думки?  

7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше проводити час за книгами або за яким-небудь 

іншим заняттям, ніж з людьми?  

8. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко Вам відмовитися 

від своїх намірів?  

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас?  

10. Чи любите Ви придумувати і організовувати зі своїми товаришами різноманітні ігри і 

розваги? 11. Чи важко Вам включатися в нові для Вас компанії (колективи)?  

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконати сьогодні?  

13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з незнайомими людьми?  

14. Чи прагнете Ви, щоб Ваші товариші діяли у відповідності з Вашою думкою?  

15. Чи важко Вам освоюватися в новому колективі?  

16. Правда, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх 

обіцянок, зобов'язань, обов'язків?  

17. Чи прагнете Ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися і поспілкуватися з 

незнайомою людиною?  

18. Чи часто у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе?  

19. Чи дратують Вас оточуючі, чи виникає у Вас бажання побути наодинці?  

20. Чи правда, що Ви, як правило, погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас обстановці?  

21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей?  

22. Чи виникає у Вас відчуття дискомфорту, якщо Вам не вдається завершити розпочату 

справу?  

23. Чи важко Вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою людиною?  

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від постійного спілкування з друзями?  

25. Чи подобається Вам брати участь в колективних іграх?  

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу під час вирішення проблем, які зачіпають інтереси 

Ваших друзів?  

27. Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей?  

28. Чи правда, що Ви не прагнете до того, щоб довести правильність .своїх дій чи слів? 

29. Чи вважаєте Ви, що Вам .не важко внести пожвавлення у незнайоме товариство?  

30. Чи брали Ви участь у громадському житті школи (підприємства)?  

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих?  

32. Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку чи рішення, якщо його не зразу 

прийняли друзі?  

33. Чи відчуваєте Ви себе комфортно в незнайомій компанії?  

34. Чи охоче Ви організуєте вечірку для своїх товаришів?  



35. Чи правда, що Ви губитеся, коли треба говорити перед великою кількістю людей?  

36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?  

37. У Вас багато друзів?  

38. Чи часто Ви буваєте в центрі уваги своїх друзів?  

39. Ви відчуваєте дискомфорт під час спілкування з малознайомими людьми?  

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх 

друзів? 

 

Обробка результатів:  

Комунікативні схильності (КС):   Так — 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;  

Ні — 3,7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.  

Організаторські схильності (ОС):   Так — 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, З0, 34, 38;  

Ні — 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

 

  



Тематика рефератів 

«Основи психологічних досліджень та математичні методи в психології» 

 

1. Особливості застосування методів суміжних дисциплін у психології. 

2. Теорія, експеримент і практика у психології. 

3. Психодіагностичне обстеження: сутність, особливості. 

4. «Модель» у психології. 

5. Проблема індивідуальної та спільної діяльності в психології.  

6. Проблеми мотивації діяльності. 

7. Поняття про суб’єкт-суб’єктні відносини в психології.  

8. Застосування математичних методів у практичній діяльності 

вихователя.  

9. Категорії значення та смислу в психології.  

10. Поняття «норма» в психології.  

11. Предмет та завдання курсу „Математичні методи в психології”.  

12. Мета математичної обробки результатів психологічного дослідження.  

13. Методи збору даних.  

14. 4. Поняття про вимірювання.  

15. Роль вимірювання у психології, джерела даних  

16. Вимірювання як фіксація кількості, інтенсивності та тривалості.  

17. Номінативна шкала та її одиниці вимірювання. 

18. Порядкова шкала та її одиниці вимірювання.  

19. Інтервальна шкала та її одиниці вимірювання.  

20. Шкала рівних відношень та її одиниці вимірювання.   

21. Ознаки та змінні (неперервні, дискретні, категоріальні, дихотомічні).   

22. Табличне та графічне подання даних психологічного дослідження.  

23. Закони розподілу вибіркових характеристик.   

24. Способи формування вибіркових сукупностей.   

25. Поняття про статистичні гіпотези.   

 

 


