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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

- Загальна характеристика науки. 

-  Відмінність наукового пізнання від інших видів людської діяльності. 

-  Роль і функції науки в суспільстві.  

- Етапи розвитку методології науки.  

- Структура наукових знань.  

- Поняття про наукову парадигму.  

- Класичний, некласичний, постнекласичний етапи розвитку наукових знань.   

-  Особливості психології як сфери наукової діяльності. 

- Проблеми визначення об’єкту і предмету психології. 

- Поняття про кризу в психології.  

- Базові ідеї природничо-наукової і гуманістичної парадигм.  

- Значення психологічного знання для методології науки.  

-  Категоріальна система сучасної психології. 

-  Співвідношення понять і категорій в окремих психологічних школах.  

- Основні принципи наукових досліджень.  

-  Основні функції наукової теорії.     

-  Основні психологічні системи.   

- Проблема класифікації сучасних психологічних шкіл і теорій. 

-  Співвідношення фактів і теоретичних конструктів при побудові системи 

наукових знань.  

- Структура і специфіка психологічних теорій.  

-  Теоретичні методи наукового дослідження. 

- Особливості  реалізації теоретичних методів  в сфері психології.  

 - Основні методи психології, загальні особливості їх реалізації. 

-  Основні підходи до класифікації методів дослідження.  

-  Порівняльний аналіз  методичної бази окремих психологічних шкіл.      

- Критичний аналіз діагностичних можливостей окремих методів.  

- Нові методи дослідження в психології. 

- Визначення проблеми і формулювання теми наукового дослідження. 

- Вимоги до визначення вихідних позицій наукового дослідження.  

- Структура наукового дослідження. 

- Визначення теоретичних і методологічних основ дослідження. 

- Нормативний зміст наукового дослідження в галузі психології. 

- Роль теоретичного моделювання в психологічному дослідженні. 

- Вимоги до визначення методичної бази дослідження. 

- Особливості організації експериментальної роботи в психологічному 

дослідженні. 

- Вимоги до якості наукової роботи.  
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   ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 Дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» 

 

Теоретичне завдання. 

1. Охарактеризувати роль і функції науки в суспільстві.  

2. Пояснити завдання методології в конкретному психологічному 

дослідженні. 

3. Дати правильну відповідь  на тестові завдання (один з варіантів 

дидактичних тестів). 

 

П. Практичне завдання. 

1. Проаналізувати наданий викладачем  перелік тем, запропонованих для 

дослідження в галузі психології, знайти невдалі формулювання і 

доопрацювати їх. 

2. Розв’язати задачу визначення наукової проблеми для майбутньої 

дипломної роботи, на її основі сформулювати наукову тему, визначити 

об’єкт, предмет і мету відповідного дослідження, конкретизувати задачі, які 

будуть вирішені у процесі відповідного дослідження.  

 
 


