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Наукові дослідження є обов’язковою складовою частиною освітньої 

програми підготовки студента-психолога, оскільки формують дослідницьку 

компетентність майбутнього фахівця у галузі психології. Наукові 

дослідження мають індивідуалізований характер з урахуванням професійної 

спрямованості та пізнавально-наукових і дослідницьких інтересів студентів. 

Науково-дослідною вважається будь-яка друкована робота, що відповідає 

вимогам науковості: має методологічну адекватність, вірогідність отриманих 

емпіричних даних, науково-обґрунтовані висновки. 

Першими кроками системної наукової роботи студентів-психологів є 

курсові роботи, які вони пишуть упродовж другого та четвертого курсів: на 

другому курсі курсова робота систематизує знання та наукові здобутки 

студента у галузі загальної психології, на четвертому – у галузі вікової 

психології. 

Вагомим результатом наукових досліджень на освітньо-

кваліфікаційному рівні магістра є випускна кваліфікаційна робота. 

Кваліфікаційна робота – це форма самостійної навчально-дослідної роботи 

студента на завершальному етапі підготовки фахівця певного рівня 

кваліфікації, метою котрої є поглиблення теоретичних знань, розвиток 

навичок дослідницької роботи та підтвердження готовності випускника до 

самостійної професійної діяльності. Кваліфікаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, що має наукову новизну, теоретичну 

та практичну значущість. Мета кваліфікаційної роботи полягає у: 

систематизації, закріпленні, розширенні теоретичних і практичних знань зі 

спеціальності, застосуванні цих знань при вирішенні конкретних наукових і 

виробничих завдань; розвитку навичок самостійної роботи й оволодінні 

методикою дослідження та експериментування; з’ясування питання щодо 

підготовленості студентів до самостійної роботи у сучасних умовах. 



Кваліфікаційна робота готується студентом самостійно, під керівництвом 

викладача, який має науковий ступінь доктора філософії чи доктора наук. 

Основні етапи написання кваліфікаційної роботи: 

1. Самовизначення наукового інтересу студента та встановлення 

контакту з науковим керівником. 

2. Уточнення теми. 

3. Добір й аналіз літератури. 

4. Відбір й уточнення методик дослідження. Складання плану 

дослідження. 

5. Проведення дослідження. 

6. Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів. 

7. Написання письмової роботи. 

8. Корекція письмового тексту. 

9. Апробація результатів дослідження. 

10. Упровадження результатів дослідження у психологічну практику. 

11. Передзахист роботи та усунення зауважень. 

12. Захист роботи. 

У змістовому та структурному наповненні курсових робіт та 

кваліфікаційної роботи магістра мають місце суттєві відмінності. Найбільш 

ефективною є наукова робота, якщо студенти протягом декількох років 

навчання працюють над однією проблемою. Це сприяє поглибленому 

вивченню проблеми і розв’язанню її на високому науково-теоретичному та 

експериментально-методичному рівні. Разом з тим, допускається можливість 

зміни теми та керівника на різних етапах навчання, оскільки наукові інтереси 

студента можуть трансформуватися. 

Студентам слід пам’ятати, що передзахист кваліфікаційних робіт 

відбувається за півтора місяця до захисту. Якщо передзахист успішно 

пройдено – готову роботу необхідно подати на кафедру за місяць до захисту. 

 

 



 



   

РОЗДІЛ 1. ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ 

 

1.1. Загальний опис мети написання магістерської роботи 

 

Магістерська робота є важливою формою самостійної освітньої 

діяльності магістранта, у процесі якої він одержує знання, вміння та навички 

у веденні наукових досліджень. Вона – завершальний етап навчальної та 

наукової підготовки майбутніх фахівців. Магістерська робота визначає 

загальноосвітню та професійну зрілість випускника, його наукову і 

спеціальну підготовку, сформованість дослідницької компетентності, вміння 

логічно мислити та творчо застосовувати одержані знання при розв’язанні 

практичних завдань, дає право на здобуття кваліфікації магістра з психології. 

Метою виконання магістерської роботи є поглиблення студентом 

теоретичних і практичних психологічних знань, вироблення вмінь 

застосовувати їх при вирішенні конкретних наукових, теоретичних та 

практичних завдань, а також виявлення ступеня підготовки випускника до 

самостійної дослідницької діяльності. 

Основою такої роботи має бути принципово новий матеріал, що 

включає опис нового фактажу, явищ чи закономірностей, а також раніше 

відомий та узагальнений матеріал, наукову позицію автора роботи, його 

власний ракурс дослідження проблеми. Відтак, робота повинна відповідати 

вимогам оригінальності, унікальності та неповторності висунутих положень з 

чітким обґрунтуванням методології наукового пошуку. 

Магістерська кваліфікаційна робота зорієнтована на: 

• розширення теоретичних знань із фахової підготовки; 

• систематизацію та самостійний аналіз сучасних підходів до 

розв’язання складних питань, пов’язаних з новітньою інтерпретацією певних 

наукових проблем, що є об’єктом цього дослідження; 



• поглиблення знань з суміжних наук; 

• подальше вдосконалення вмінь та навичок самостійної роботи 

студентів з науковою літературою, виявлення тенденцій і закономірностей 

досліджуваних процесів; 

• формування вмінь самостійно визначати об’єкт та етапи 

магістерського дослідження, обґрунтовувати систему заходів, необхідних для 

розв’язання теоретичних та прикладних завдань; розвиток умінь самостійно 

формулювати наукові висновки та найвагоміші науково-практичні 

рекомендації. 

 

1.2. Структура магістерської роботи 

 

Магістерська кваліфікаційна робота має певні структурні 

компоненти: 

 титульний аркуш (див. додаток А). 

 зміст (1-2 сторінки) – (див. додаток Б); 

 вступ (4-5 сторінок) – (див. додаток В); 

 теоретичний розділ (до 30 сторінок); 

 емпіричний розділ (до 25 сторінок); 

 опис формувального етапу експерименту (до 25 сторінок); 

 висновки (4-5 сторінок); 

 список використаних джерел (50 джерел); 

 додатки (кількість сторінок необмежена: до основного обсягу 

роботи додатки не рахуються). 

 довідку впровадження результатів дослідження у психологічну 

практику– (див. додаток Е); 

 ксерокопії тез та статей, що свідчать про апробацію результатів 

дослідження; 

 автореферат (8-11 сторінок) – (див. додаток З). 



Рекомендований обсяг кваліфікаційної роботи магістра – 90 сторінок. 

 

1.3. Детальна характеристика вступу до магістерської 

роботи 

 

 У вступі зазначається проблема, що потребує вирішення, ступінь її 

дослідження, актуальність, об’єкт і предмет дослідження, гіпотеза і мета 

дослідження, завдання, що вирішуються для досягнення мети, база 

дослідження, методи, наукова новизна, теоретичне та практичне значення, 

апробація дослідження, структура магістерської роботи. 

 Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та 

шляхів розв’язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень з 

теоретичної та практичної точки зору. Обґрунтування актуальності теми 

дослідження здійснюється на основі аналізу проблемної ситуації, яка 

відображає суперечність між реальним станом об’єкта дослідження та 

сучасними завданнями. 

Наприклад, тема «Розвиток взаємостосунків у подружній 

підсистемі залежно від типу прив’язаності». 

Актуальність. Останнім часом проблема взаємин у родині все 

більше привертає увагу дослідників, оскільки сімейні стосунки – це сфера 

життя, завдяки якій людина може розвиватись та самовдосконалюватись. 

Встановлено, що для нормального соціального та емоційного розвитку 

людині необхідно відчувати підтримку значущої людини. Низка досліджень 

у сучасній психології з сімейної проблематики свідчать, що у сучасних 

родинах часто спостерігається непорозуміння між подружжям, конфліктні 

ситуації, а інколи й агресивні випади один проти одного. Це спричинює 

неможливість вибудувати міцні, довготривалі стосунки та демонструє 

відсутність емоційної підтримки і як наслідок породжує проблеми у сімейних 

взаємостосунках. Подружні стосунки можуть впливати на особистісний 

розвиток партнерів як конструктивно, так і деструктивно, але так чи інакше 



вони відчувають почуття прив’язаності один до одного. Прив’язаність може 

формувати гармонійні стосунки у подружній підсистемі, які будуються на 

довірі, емоційній близькості, розумінні, а може й заважати формуванню 

близьких та довірливих стосунків, що, у свою чергу, породжує конфліктні 

ситуації та непорозуміння між подружжям. Більшість досліджень 

психологічної прив’язаності у дорослих людей проводилися з кінця 1980-х 

ХХ ст. такими вченими, як Р. Борнстейн, К. Бреннан, Е. Вотерс, 

Л. Кіркпатрік, Н. Колінс, П. Крітендер, М. Мейн, М. Мікулінсер, В. Ролс, 

Дж. Сімпсон, а також Б. Фіней та Дж. Холмс. У вітчизняній психології 

дослідження окресленого феномену у дорослих вивчалося з 2000-х років 

такими вченими, як: В. О. Анікіна, С. Калмикова, Т. В. Казанцева, 

В. Н. Куніцина, М. А. Падун, Р. Радєва, Е. О. Смирнова та ін. У сучасній 

українській психологічній науці емпіричних досліджень, що пов’язують типи 

прив’язаності та взаємостосунки подружжя, зокрема встановлення емоційної 

дистанції у подружній підсистемі, не проводилося. Це робить цю 

проблематику особливо актуальною та перспективною. Емпіричне 

дослідження феномену прив’язаності у подружніх стосунках в українській 

психології відкриває нові перспективи та можливості вивчення феноменів 

сімейних взаємин. Спираючись на вищезазначене, можна говорити про те, 

що почуття прив’язаності особистості є важливим чинником у побудові 

подружніх взаємин. Водночас ця тема є недостатньо вивченою у вітчизняній 

психології, що робить її актуальною для дослідження. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів 

почуття заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у 

юнацькому віці». 

Актуальність. Проблема заздрості у міжособистісній взаємодії 

суб’єктів відноситься до тих, які відносно нещодавно зайняли провідну 

позицію у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних психологів. Необхідно 

визнати, що в останні роки активізувалися зусилля психологів у дослідженні 

цього феномену. Крім того, співвіднесені феномени заздрості, безнадійності 



та надії як способів перетворення буття суб’єкта. Але, тим не менш, пізнання 

феномену заздрості ще, без сумнівів, потребує глибокого аналізу та 

осмислення. Виходячи з того, що заздрість у масовій свідомості є соціально 

неприйнятним феноменом, вона тим самим набуває яскраво вираженого 

негативного забарвлення, що закономірно веде до її пригнічення, 

заперечення, маскування. Внаслідок чого і виникають певні труднощі у 

виявленні особливостей її прояву на когнітивному, емоційному і 

поведінковому рівнях, і в цілому масштабів її дії. Аналіз різних підходів до 

розуміння заздрості дозволяє багатьом авторам зупинитись на такому 

розумінні феномену: заздрість – це вороже ставлення до іншої людини, 

детерміноване її верховенством у значущих сферах, що супроводжується 

негативними емоціями, що мають двоспрямований характер (на іншого і на 

себе), і проявляється у бажанні позбавити прямо чи опосередковано її цього 

верховенства. 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

Актуальність. Проблема самовизначення та самоактуалізації, 

неузгодженість реальних уявлень особистості щодо себе з реаліями життя, 

зміни у структурі ціннісних орієнтацій у ході ефективної чи неефективної 

інтеграції у суспільстві молодих людей залишається недостатньо вивченою. 

Студенти (особливо соціономічних спеціальностей) отримують можливість 

«пропрацювати» власні проблеми, які згодом можуть стати перешкодою у їх 

професійній діяльності. А студенти спеціальностей «Психологія», 

«Соціальна робота» опановують основними видами особистісно-

орієнтованих тренінгових технологій у сфері консультування, корекції та 

терапії. Коли ведеться мова про особистісний потенціал, йдеться не стільки 

про базові особистісні риси чи установки, скільки про особливості системної 

організації особистості в цілому, про складну її архітектоніку, що 

ґрунтується на складній схемі опосередкування. Наприклад, В.А. Іванников 

(1991) переконливо показав, що воля виявляє себе не стільки як сила, скільки 



як техніка саморегуляції через опосередковування мотивації. Шлях до 

вирішення проблеми особистісного потенціалу лежить через змичку, з 

одного боку, екзистенціальної психології, яка на сьогодні приділяє 

найбільшу увагу феноменології особистісного потенціалу і спробам його 

концептуалізувати, і, з іншого боку, культурно-історичної психології 

Л. С. Виготського. Основний вклад Л. С. Виготського в психологію 

особистості полягає в чіткому і розгорнутому формулюванні ідеї про те, що 

суттєвою психологічною характеристикою особистості є оволодіння нею 

власною поведінкою через її опосередковування (Л. С. Виготський, 1983). 

Хоча Л. С. Виготський не залишив теорії особистості, те, що він стверджував 

про особистість, дозволяє розглядати особистість як найбільш інтегральну 

вищу психічну функцію, а основною характеристикою вищих психічних 

функцій є, як відомо, є довільність. 

 

У вступі не треба подавати визначень досліджуваних явищ, розкривати 

їх зміст. Необхідно лише з критичної точки зору подати огляд літератури з 

досліджуваної проблеми, висловити своє ставлення до тих теоретичних і 

практичних надбань, які у ній містяться. Опис актуальності не повинен бути 

багатослівним – обсягом 1,5 – 2 сторінки. 

 Об’єкт дослідження визначається разом з вибором теми і є тим 

психічним феноменом, який вивчається: психічні процеси, стани, 

психологічні феномени, у т.ч. психологічні якості особистості, 

міжособистісні відносини тощо. Визначення об’єкта пов’язано з відповіддю 

на питання: що розглядається?. 

Наприклад, тема «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

Об’єкт дослідження: розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

Об’єкт дослідження: гармонійний розвиток особистості. 



Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

Об’єкт дослідження: соціально-психологічні аспекти діяльності 

психологічної служби системи освіти. 

 

 Предмет дослідження позначає аспект розгляду об’єкта, дає уявлення 

про те, як розглядається об’єкт, тобто визначення предмету пов’язано з 

відповіддю на питання: як розглядається об’єкт дослідження?. Об’єкт – це 

ціле; предмет – його частина. Предмет наукового дослідження міститься у 

межах об’єкта як вузька, чітко окреслена частина реальності, яка 

безпосередньо досліджується. 

Наприклад, тема «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

Предмет дослідження: психологічні особливості взаємин у подружній 

підсистемі залежно від типу прив’язаності. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

Предмет дослідження: взаємозв’язок гендерних проявів заздрості та 

гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці. 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

Предмет дослідження: особливості застосування тренінгів 

особистісного зростання у діяльності псхологічної служби ВНЗ. 

 

Чітке формулювання об’єкта і предмета дослідження (не занадто 

широкого та не дуже вузького) дає змогу дослідникові отримувати справді 

наукові, конкретні знання, які можна реально впроваджувати у практику. 

 Гіпотеза магістерського дослідження – це науково 

обґрунтоване припущення, передбачення ходу дослідження та його 

результату. До структури гіпотези належать твердження, припущення, 



наукове обґрунтування. Методологічними вимогами до гіпотези є: логічна 

простота, логічна несуперечливість, вірогідність, широта, концептуальність, 

наукова новизна, тобто гіпотеза – це зроблене на основі вивчення наукових 

джерел, власних спостережень й аналізу припущення про основні результати 

роботи. 

Наприклад, тема «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

Гіпотеза дослідження: типи почуття прив’язаності, що сформувались у 

дитинстві, накладають відбиток на розвиток взаємостосунків у подружній 

підсистемі. Тип прив’язаності впливає на вибір партнера, на самовідчуття й 

поведінку у подружньому житті, на переживання ситуації розриву стосунків і 

розлуки, а також на психологічний клімат у подружніх взаєминах. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

Гіпотеза дослідження: існують відмінності у гендерні проявах почуття 

заздрості у людей юнацького віку з негармонійно та гармонійно розвиненою 

особистістю. Припускається, що молоді жінки більш схильні до прояву 

почуття заздрості, ніж чоловіки. Жінки частіше відчувають негативні емоції, 

спрямовані на себе, а чоловіки – на оточуючий світ та власників предмету 

заздрості. Чоловіки більш схильні бажати зла особам, яким вони заздрять. 

Також припускається, що негармонійний розвиток особистості є поширеним 

явищем як серед молодих жінок, так і чоловіків. Проте більш характерним це 

явище є для чоловіків. Крім того, чоловіки більш схильні до ідеї про власну 

виключність, порівняно з жінками. 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

Гіпотезою дослідження є твердження про необхідність використання 

тренінгів особистісного зростання у роботі психологічної служби для 

повноцінного розвитку особистості студентів ВНЗ. Для забезпечення 

розвивальної функції у діяльності ПС ВНЗ, тобто згідно з завданнями ПС, 



для сприяння повноцінному особистісному розвитку студентів та створення 

належних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації 

творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку. 

 Мета дослідження - це обґрунтоване уявлення про загальні 

результати наукового пошуку. У ній формулюється загальний задум 

дослідження. Мета повинна бути визначена чітко та лаконічно. Мета роботи 

зазвичай тісно переплітається з назвою роботи і повинна чітко вказувати, які 

питання вирішуються у роботі. У формулюванні мети мають бути слова: 

«вивчити...», «дослідити...», «проаналізувати... », «визначити...» та ін. 

Наприклад, тема: «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

Мета дослідження: дослідити та проаналізувати особливості розвитку 

взаємостосунків у подружній діаді залежно від типу прив’язаності. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

Мета дослідження: вивчити та проаналізувати особливості прояву 

заздрості у людей з гармонійно та негармонійно розвиненою особистістю і 

дослідити характер відмінностей між цими показниками. 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

Мета дослідження: розробка й апробація моделі та програми тренінгу 

особистісного зростання студентів ВНЗ та визначення її ефективності. 

 Завдання дослідження конкретизують мету дослідження та 

визначають послідовність її досягнення; покликані дати уявлення про те, що 

слід зробити для досягнення мети. Зазвичай перелік завдань починається 

фразами: «Згідно з метою та гіпотезою дослідження нами поставлено такі 

завдання:...» або «Досягнення мети дослідження передбачало розв’язання 

таких завдань:.». 

Як правило, формулюють 5-6 завдань, спрямованих як на теоретичне, так 

і на емпіричне вивчення проблеми. Останні визначають вибір методів і 



розробку конкретних методик, які є основою проведення подальшого 

дослідження. 

Наприклад, тема «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

Завдання дослідження: 

1. Теоретично вивчити, узагальнити та систематизувати існуючі 

дані досліджень проблеми почуття прив’язаності та взаємостосунків між 

подружжям. 

2. Вивчити особливості типів прив’язаності та їх вплив на людину. 

3. Емпірично дослідити типи прив’язаності подружжя та 

особливості взаємостосунків у подружній підсистемі. 

4. Проаналізувати особливості розвитку взаємостосунків у 

подружній діаді залежно від типу прив’язаності. 

5. Розробити та апробувати психокорекційну програму, спрямовану 

на налагодження розуміння та взаємної підтримки між подружжям, 

формування емоційної близькості між партнерами. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз понять «заздрість» і «гармонійний 

розвиток особистості». 

2. Висвітлити основні аспекти гендерних проявів почуття заздрості. 

3. Емпірично дослідити особливості гендерних проявів заздрості 

людей з гармонійно та негармонійно розвиненою особистістю. 

4. Проаналізувати характер відмінностей гендерних особливостей 

прояву заздрості. 

5. Розробити та реалізувати програму психологічної корекції, 

спрямованої на гармонізацію розвитку особистості та зниження рівня прояву 

нею почуття заздрості у різних сферах життєдіяльності. 

 



Тема «Тренінг особистісного зростання у роботі психологічної служби 

вищого навчального закладу». 

Завдання дослідження: 

1. Висвітлити погляди науковців щодо впливу психологічної 

служби вищого навчального закладу на розвиток особистості студента. 

2. Визначити місце тренінгу особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу. 

3. Проаналізувати основні теоретичні підходи щодо побудови 

програми тренінгу особистісного зростання та його основних завдань. 

4. Розробити модель та програму тренінгу особистісного зростання 

студентів ВНЗ. 

5. Визначити ефективність використання тренінгів особистісного 

зростання у роботі психологічної служби ВНЗ. 

 

Вступ до магістерської роботи містить також узагальнений опис 

методів та організації дослідження.  

 Метод дослідження – (від гр. μέυοδλξ – шлях дослідження, 

спосіб пізнання) – нормативний обґрунтований спосіб проведення наукового 

дослідження. Це шлях наукового пізнання, який випливає з загальних 

теоретичних уявлень про сутність об’єкта дослідження. 

Методи збору емпіричних фактів обираються відповідно до мети та 

завдань дослідження: 

 описати факти - спостереження, аналіз продуктів діяльності, бесіда, 

інтерв’ю, анкетування, вивчення життєвого шляху (біографічний метод) 

та ін.; 

 виміряти психічні явища – тести; 

 визначити особливості – констатувальний (природний або 

лабораторний) етап експерименту; 



 знайти фактори, виявити психологічні умови розвитку та 

перетворити явище – формувальний етап психолого-педагогічного 

експерименту. 

Методика  розглядається як безпосереднє втілення методу дослідження. 

Для наукового вирішення психологічної проблеми зазвичай 

використовується комплекс методів, розробляється і реалізовується певна 

методика (сукупність методів у дії). 

Наприклад, тема: «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

Методи дослідження: У дослідженні використано комплекс 

теоретичних й емпіричних методів та методи статичної обробки даних. 

Теоретичні методи: аналіз, синтез, порівняння, моделювання, 

узагальнення дослідних даних з обраної теми дослідження. 

До комплексу емпіричних методів увійшли: спостереження, бесіда та 

психодіагностичні методики: російськомовна версія методики «Самооцінка 

генералізованого типу прив’язаності» К. Бартоломью (Relationship Quality 

(RQ), К. Bartholomew) для визначення типу прив’язаності кожного з 

подружжя; російськомовна адаптована версія опитувальника «Досвід 

близьких стосунків» К. Бреннан і Р. К. Фрейлі (Experiences in Close 

Relationships-Revised (ECR-R) Adult Attachment questionnaire) для оцінки 

індивідуальних відмінностей дорослих людей у якості стосунків 

прив’язаності; опитувальник РЕА (розуміння, емоційна близькість, 

авторитетність А. М. Волкова) для оцінки ступеня розуміння, емоційної 

близькості і поваги партнерів у шлюбі; опитувальник «Шкала сімейної 

адаптації та згуртованості» (FACES-3 / Тест Д. Х. Олсона) для оцінки рівня 

подружньої згуртованості; опитувальник «Шкала любові і симпатії» 

(З. Рубін, модифікація Л. Я. Гозман, Ю. Е. Альошина) для визначення, який з 

компонентів любові домінує у стосунках, та загального рівня емоційних 

взаємин у подружній діаді; шкала самооцінки якості близьких стосунків 

(Т. В. Казанцева) для виявлення особливостей суб’єктивного сприйняття 



конкретних близьких відносин, а також ступеня задоволеності ними; 

методика вимірювання психологічної дистанції (Є. І. Медведська) для 

визначення ступеня психологічної близькості (віддаленості) між подружжям. 

До комплексу методів статистичної обробки даних увійшли: 

порівняльний та кореляційний аналізи (коефіцієнт кореляції Пірсона). При 

обробці даних використовувались комп’ютерні програми: MS Excel; SPSS 

17.0. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

У дослідженні використано комплекс теоретичних та емпіричних 

методів. Теоретичні методи: аналіз, узагальнення та систематизація 

дослідних даних. 

Емпіричні: спостереження, бесіда, анкетування. До комплексу 

психодіагностичних методик увійшли: опитувальник Т. В. Бескової 

«Методика дослідження заздрісності особистості» для дослідження різних 

характеристик відносин, станів і почуттів, що виникають в особистості при 

взаємодії з іншими людьми; методика Ф. О. Іл’ясова для дослідження 

морально-ідеологічної зумовленості заздрості; «Методика дослідження 

основних сфер прояву заздрості» М. В. Соколової для дослідження основних 

сфер прояву заздрості; анкета «Визначення сфер невдоволення особистості» 

для дослідження основних сфер прояву невдоволеності особистості; 

методика К. Г. Юнга «Компас» для виявлення рівня гармонійності розвитку 

особистості шляхом аналізу розподілу часу, що приділяється студентами у 

чотирьох основних сферах життєдіяльності. 

До комплексу методів статистичної обробки даних увійшли: 

порівняльний та кореляційний аналізи (коефіцієнт кореляції Пірсона). При 

обробці даних використовувались комп’ютерні програми: MS Excel; SPSS 

17.0. 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 



Для перевірки висунутої гіпотези та вирішення встановлених завдань 

використано комплекс теоретичних та експериментальних методів: 

теоретичні методи - вивчення та аналіз психологічної та методичної 

літератури, узагальнення, систематизація; емпіричні методи - тестування за 

методиками: дослідження смисложиттєвих концепцій Г. А. Пальм, життєвих 

перспектив студентської молоді Ю. М. Швалба, визначення рівня 

рефлективності А. В. Карпова та В. В. Пономарьової; авторський тренінг 

особистісного зростання; статистичні методи обробки емпіричних даних - 

порівняльний та кореляційний аналізи (коефіцієнт кореляції Пірсона). При 

обробці даних використовувались комп’ютерні програми: MS Excel; SPSS 

17.0. 

 База дослідження – де проводилося дослідження й опис вибірки (хто 

був охоплений дослідженням і скільки респондентів взяло участь). 

Наприклад, тема: «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

База дослідження: дослідження проводилося на базі МКУ імені Пилипа 

Орлика та 2-х приватних фірм м. Миколаєва. У дослідженні взяли участь 30 

подружніх пар віком від 20 до 50 років: 50% досліджуваних - від 20 до 30 

років, 40% - від 31 до 40 років та 10% - від 41 до 50 років. З них 10 

подружжів - студенти заочної форми навчання МКУ імені Пилипа Орлика та 

20 пар з приватних фірм м. Миколаєва (15 - з однієї та 5 - з іншої). 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

База дослідження: дослідження проводилося на базі коледжу та 

медико-природничого факультету МКУ імені Пилипа Орлика. Серед них: 32 

хлопці та 31 дівчина віком від 15 до 18 років. 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 



База дослідження: дослідження проводилось на базі МКУ імені Пилипа 

Орлика. У дослідженні взяли участь 60 осіб – студентів медико-

природничого факультету у віці від 18 до 25 років. 

 Наукова новизна повинна містити результати самостійного 

аналітичного та експериментального характеру. Наукова новизна 

дослідження може полягати в: 

- уточненні, поглибленні, подальшому розвитку наукових уявлень 

щодо певних психічних фактів, механізмів та закономірностей; 

- комплексному вивченні певних психічних феноменів; 

- виявленні нових фактів щодо функціонування окремих психічних 

явищ тощо. 

Наприклад, тема: «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

Наукова новизна: вперше надано системну характеристику впливу 

типів прив’язаності на розвиток подружніх взаємин; доведено, що особи з 

надійним типом прив’язаності вибудовують довготривалі, міцні стосунки, 

побудовані на довірі та емоційній близькості партнерів; описано особливості 

партнерських стосунків з надійним та тривожно-амбівалентним типами 

прив’язаності; розкрито напрями психокорекційної роботи з партнерами, у 

яких встановлено ненадійний тип прив’язаності, запропоновано програму 

психокорекції емоційно віддалених стосунків у подружній підсистемі; 

встановлено, що застосування психокорекційної програми у подружніх 

стосунках сприяє покращенню взаєморозуміння, налагодженню 

взаємопідтримки та емоційної близькості між подружжям. 

Тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття заздрості 

та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

Наукова новизна: вперше надано системну характеристику 

взаємозв’язку гендерних проявів молодими людьми почуття заздрості та 

гармонійності розвитку їх особистості; доведено, що існують гендерні 



особливості у проявах почуття заздрості; доведено, що молоді люди з 

негармонійно розвиненою особистістю більш схильні до переживання та 

проявів почуття заздрості, ніж молодь із гармонійно розвиненою 

особистістю; встановлено, що люди юнацького віку з гармонійно 

розвиненою особистістю розуміють почуття заздрості як конструктивне або 

нейтральне почуття. У свою чергу, люди юнацького віку з негармонійно 

розвиненою особистістю характеризуються негативним оцінюванням 

почуття заздрості; сформульовано характерне для  розуміння людей 

юнацького віку поняття «заздрість»; встановлено, що спрямування програми 

у напрямках гармонізації розвитку особистості людей юнацького віку та 

зниження рівня прояву ними почуття заздрості у різних сферах 

життєдіяльності сприяє покращенню якості взаємодії юнаків та дівчат з 

оточуючими, особистісному зростанню, контролю та конструктивному 

направленню негативних почуттів та емоцій, набуттю навичок ефективного 

керування власним часом та постановки цілей. 

Тема «Тренінг особистісного зростання у роботі психологічної служби 

вищого навчального закладу». 

Наукова новизна: досліджено особливості структури психологічної 

служби МКУ імені Пилипа Орлика та її основні завдання; розроблено, 

експериментально апробовано та впроваджено структурно-функціональну 

модель психологічного тренінгу особистісного зростання для забезпечення 

розвивальної функції психологічної служби ВНЗ. 

 Теоретичне значення є центральною характеристикою на-

укового дослідження у ракурсі перспективності, доказовості, 

концептуальності отриманих результатів. Теоретичне значення роботи може 

полягати у: 

- розширенні, поглибленні знань із певного питання; 

- розкритті певних фактів, механізмів, закономірностей психічних явищ; 

- розробці певних наукових понять; 



- обґрунтуванні певних теоретичних підходів до розгляду окремих 

психічних феноменів, їх концептуальних моделей тощо. 

Наприклад, тема: «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

Теоретичне значення роботи полягає у: поглибленні знань щодо 

особливостей феномену прив’язаності у подружніх взаємостосунках; 

уточненні поняття психологічної прив’язаності; з’ясуванні психологічних 

особливостей типів прив’язаності у сучасних подружніх парах. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

Теоретичне значення роботи полягає в: узагальненні уявлень 

науковців щодо поняття заздрості, визначенні особливостей переживання 

заздрості залежно від гармонійності розвитку особистості; з’ясуванні 

гендерних відмінностей переживання почуття заздрості залежно від 

гармонійності розвитку особистості людини у юнацькому віці. 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

Теоретичне значення роботи полягає у формуванні теоретичних 

уявлень щодо моделювання тренінгів особистісного зростання студентів з 

психологічними проблемами та потребою у саморозвитку. 

 Практична значущість повинна містити результати власних 

досліджень, що можуть бути впроваджені у психологічну практику. 

Практичне значення роботи розкриває перспективи впровадження отриманих 

у роботі результатів у практику, характеризує коло осіб, які можуть 

використати результати дослідження у своїй діяльності. Практичне значення 

роботи може полягати в: 

- обґрунтуванні комплексної системи психодіагностики певних 

психічних феноменів; 



- розробці програм та методик психологічної роботи (профілактики, 

корекції, розвитку тощо); 

- розробці рекомендацій щодо оптимізації функціонування певних 

психічних явищ тощо. 

Наприклад, тема: «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

Практичне значення роботи: результати роботи можуть бути 

використані у системі діяльності соціальних служб зі справ сім’ї, дітей та 

молоді, а також при викладанні навчальних дисциплін «Психологія сім’ї» та 

«Загальна психологія», та у психологічній службі РАГСу для проведення 

інформаційно-просвітницької роботи у формі семінарів, круглих столів з 

метою покращення взаємостосунків у подружній підсистемі та розуміння 

особливостей індивідуальних проявів партнера. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

Практичне значення роботи: результати роботи можуть бути 

використані у загальноосвітніх школах для сприяння гармонійному розвитку 

особистості учнів та поважливого ставлення до досягнень оточуючих і 

вміння досягати власної мети. Також результати роботи можуть бути 

використані при викладанні навчальних дисциплін: «Загальна психологія», 

«Вікова психологія», «Гендерна психологія», «Соціальна психологія». 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

Практичне значення роботи полягає у тому, що: розроблено та 

впроваджено програму тренінгу особистісного зростання у діяльність 

психологічної служби вищого навчального закладу як форми психологічного 

супроводу студентів, а також як засобу для отримання студентом практичних 

знань та навиків у сфері психологічного консультування та корекції. 

Результати дослідження можуть бути використані у лекційно-семінарських 

заняттях зі студентами спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота» з 



навчальних дисциплін: «Психологія тренінгової роботи», «Психологічна 

служба», «Основи психологічної практики», «Психологічний практикум по 

спеціалізації», а також у роботі приватних практичних психологів, 

психологів системи освіти (у школах – лише для роботи зі 

старшокласниками, у ВНЗ – зі студентами та викладачами). 

 Апробація результатів дослідження повинна містити назви статей, 

тез доповідей, підготовлених за матеріалами роботи, виступи на науково-

практичних конференціях, інших наукових заходах. 

Наприклад, апробація: результати дослідження представлено на 

Магістерських читаннях МКУ імені Пилипа Орлика (м. Миколаїв, 2018, 2019 

рр.) та статтях у наукових фахових виданнях з психології, виданнях, 

включених до наукометричних баз та зарубіжних виданнях (1-2). 

 

 Структура й обсяг магістерської роботи - з яких елементів 

складається робота й обсяг роботи (кількість сторінок, таблиць, схем, 

використаних джерел, додатків). 

Наприклад, структура роботи: робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 

12 таблиць, 7 діаграм та 5 малюнків. Список літератури містить 90 наукових 

джерел, у т. ч. – 10 іноземними мовами. Обсяг роботи 90 сторінок. 

 

1.4 . Характеристика теоретичного розділу магістерської роботи 

У теоретичному розділі роботи важливо розглянути проблеми, 

пов’язані з темою роботи. Для визначення основного кола проблем можна 

скористатися такими рекомендаціями. У назві роботи визначити основні 

змістовні поняття. Зміст кожного з них розкрити у пунктах теоретичного 

розділу. Послідовність розгляду змісту понять залежить від того, які з них 

входять в об’єкт, а які - у предмет дослідження. Традиційно огляд літератури 

починається з більш широких понять (тобто об’єкту дослідження), а потім 



переходить до більш конкретних (тобто предмету дослідження) відповідно до 

завдань роботи. 

Наприклад, тема: «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ 

МІЖОСОБИСТІСНОЇ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ 

1.1. Феномен психологічної прив’язаності у сучасній психологічній 

науці 

1.2. Чинники формування прив’язаності 

1.3.  Типи прив’язаності  

1.4. Тип прив’язаності та особливості близьких стосунків 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ ПОЧУТТЯ 

ЗАЗДРОСТІ ТА ГАРМОНІЙНОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

1.1 Основні теорії розуміння почуття заздрості та його трактування 

філософами та представниками оригінальних психологічних концепцій 

1.2 Теоретичне дослідження особливостей почуття заздрості 

1.3 Поняття особистості у психології 

1.4 Теоретичні основи становлення гармонійно розвиненої особистості 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

РОЗДІЛ 1. ТРЕНІНГ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ЯК ФОРМА 

РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ  

1.1 Психологічна служба вищого навчального закладу 

1.2 Тренінгові технології у роботі психологічної служби ВНЗ 

1.3 Тренінг особистісного зростання як форма роботи психологічної 

служби вищого навчального закладу 



Розділ роботи та його складові (підрозділи) мають бути подані за такою 

схемою: 

 Назва розділу. 

 Назва підрозділу. 

 Вступне речення. 

• Виклад основного змісту підрозділу. 

• Абзац (чи кілька) висновку (-ів) до підрозділу. 

Наприкінці огляду літератури з певного питання студент має підбити 

підсумки: коротко охарактеризувати виконаний обсяг роботи 

(проаналізовано..., узагальнено...., порівняно.... тощо) та в найбільш 

загальному вигляді розкрити зміст основного питання пункту чи розділу 

(визначено, що..., виявлено, що....тощо). 

• Речення-перехід до наступного підрозділу. 

• Назва наступного підрозділу та його виклад за наведеною 

схемою. 

• Висновки до розділу згідно з завданнями роботи, що 

розв’язувалися у цьому розділі. 

• Речення-перехід до наступного розділу. 

Для збагачення лексики наукової роботи, подаючи посилання на ідеї 

інших авторів, а також виражаючи власне ставлення до їх думок, 

використовуйте такі дієслова:  аналізує, заперечує, висловлює думку, додає, 

доводить, припускає, ставить питання, викладає, констатує, сподівається, 

знаходить, починає, не поділяє точку зору, не погоджується, виявляє, 

обговорює, пояснює, схвалює, відповідає, відзначає, відстоює, визначає, 

переказує, пише, повторює, підтримує, підтверджує, дозволяє, розуміє, 

пропонує, представляє, визнає, приймає точку зору, доходить висновку, 

розглядає питання, поділяє, розмірковує, роз’яснює, рекомендує, вирішує 

проблему, погоджується, сумнівається, повідомляє, запитує, посилається, 

вважає, вказує, стверджує, уточнює. 



1.5. Характеристика емпіричного розділу магістерської роботи 

(констатувальний етап експерименту) 

 

Емпірична частина складається з декількох параграфів, у яких 

міститься: 

– обґрунтування гіпотези дослідження; 

– загальна характеристика об’єкта, методів дослідження, структура 

дослідження; 

– характеристика вибірки (неспецифічна вибірка складає 50 осіб); 

– послідовність проведення емпіричного дослідження; 

– загальна характеристика методів статистичного аналізу, що використані у 

роботі; 

– результати емпіричного дослідження у вигляді таблиць, рисунків; 

– аналіз отриманих у результаті емпіричного дослідження даних; 

– співставлення їх з даними, отриманими в інших дослідженнях. 

Емпіричне дослідження, спрямоване на збір та аналіз даних із 

проблеми, є важливою складовою магістерської роботи. Воно обов’язково 

повинно мати певну новизну порівняно з існуючими дослідженнями. 

 

Підбір методів та методик збору емпіричних даних 

Для збору первинних емпіричних даних можуть бути використані такі 

методи наукового психологічного дослідження, як: тестування, опитування, 

експеримент, спостереження, метод аналізу продуктів діяльності тощо. 

Кожен із них має свої переваги та недоліки, хоча зазвичай студентами 

використовується саме метод тестування. 

Обираючи методи дослідження, студент повинен прагнути отримати 

найбільш об'єктивні дані. Обираючи конкретні методики емпіричного 

дослідження, необхідно враховувати їх валідність та надійність. 

Доцільно використовувати відомі, апробовані методики, чия 

ефективність доведена у багаторазових дослідженнях на вітчизняній 



популяції досліджуваних. Використовуючи авторські методики, подані у 

статтях, дисертаціях, монографіях, необхідно знати та враховувати умови їх 

розробки і попередньої апробації. 

Кількість методик емпіричного дослідження залежить від: 

• мети та завдань дослідження (чим більше завдань, тим більше 

методик); 

• змісту методик та їх трудомісткості (чим складніші методики, 

тим їх менше); 

• обсягу вибірки дослідження (чим більша вибірка, тим менше 

методик); 

• точності (надійності) виміру певного явища (чим більше 

взаємоперевіряючих методик, тим вища точність). 

Тобто, по-перше, методик повинно бути стільки, скільки необхідно для 

дослідження всіх аспектів досліджуваного явища, відображених у меті та 

завданнях дослідження. 

По-друге, слід враховувати зміст та трудомісткість методик. 

По-третє, невеликий обсяг вибірки досліджуваних (до 30 осіб) 

потребує збільшення кількості методик дослідження для забезпечення 

достовірності результатів. 

Схема опису методик психологічного дослідження 

Опис конкретних тестових методик у пунктах методичного розділу 

можна здійснити за схемою, запропонованою В. Ф. Моргуном: 

• автори методики та історія її розробки; 

• призначення методики; 

• принцип побудови методики; 

• одиниця вимірювання і надійність результатів; 

• обґрунтованість методики; 

• бланк методики; 

• процедура опитування; 

• обробка і якісний аналіз результатів; 



• труднощі та обмеження у використанні методики; 

• висновки і рекомендації; 

• бібліографія; 

• додатки. 

Приклад опису методики психологічного дослідження 

Опис розроблених автором методичних процедур може бути поданий 

за такою схемою: 

• мета методики; 

• процедура дослідження; 

• способи обробки даних. 

Наприклад, методика групової оцінки особистісних якостей молодших 

школярів (за описом Л. Ф. Бурлачука, у модифікації A. B. Петренка). 

Мета: Визначити групову оцінку певних особистісних якостей дитини 

класом. 

Виходячи з аналізу соціальної ситуації розвитку і провідної діяльності 

молодшого школяра, обрано три групи якостей, пов’язаних з різними 

характеристиками особистості, і які безпосередньо виявляються у 

спілкуванні та спільній діяльності. У кожній з груп обрано особистісні 

якості, зміст і поведінкові прояви яких достатньо усвідомлюються 

молодшими школярами: 

1) моральні якості - доброта, допомога товаришу; 

2) емоційно-вольові прояви - веселість; 

3) раціонально-ділові характеристики - розум. 

Процедура: Кожна якість представлена смужкою з трьома кольорами: 

жовтий (найвищий прояв якості), червоний (середній прояв), синій (якість 

майже не проявляється). 

Інструкція: «Діти, зараз я Вам буду називати прізвище Вашого 

однокласника, а Ви вкажіть, якою мірою у нього виражена ця якість. 



Причому жовтий колір означає найвищий і яскравий прояв, червоний - 

середній прояв, синій - якість майже не проявляється». 

Перед дітьми розкладаються смужки з якостями і вони вказують на 

відповідний колір. 

Обробка даних: Отримані дані заносяться у таблицю, де підраховується 

сума високих, середніх і низьких оцінок за кожною якістю для конкретної 

дитини. 

Планування вибірки 

Обираючи вибірку досліджуваних, необхідно враховувати вік, стать, 

соціальне положення, рівень освіти, стан здоров’я, індивідуально-

психологічні особливості досліджуваних та інші параметри, які можуть 

вплинути на результати. 

Вибірка повинна бути репрезентативною, тобто моделювати 

генеральну сукупність. Необхідно спеціально добирати вибірку так, щоб вона 

представляла основні типи досліджуваних, які є у популяції. 

Наприклад, тема: «Розвиток взаємостосунків у подружній 

підсистемі залежно від типу прив’язаності». 

У досліджені мають взяти участь подружні пари. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів 

почуття заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у 

юнацькому віці». 

У досліджені мають взяти участь особи юнацького віку різної статі 

приблизно у рівній кількості. 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

У досліджені мають взяти участь студенти вищого навчального 

закладу. 

Чисельність вибірки досліджуваних для емпіричного дослідження 

повинна забезпечувати доказовість положень, які захищаються у роботі. 



Виходячи з методів математичної обробки, рекомендується, щоб чисельність 

досліджуваних була не меншою, ніж 30-35 осіб. 

Чисельність вибірки, як виняток, може бути меншою за умов 

проведення лонгітюдного дослідження з застосуванням великої кількості 

методик або потужного формувального дослідження. Біографічне 

дослідження припускає довготривале обстеження й одного досліджуваного. 

Якщо метою дослідження передбачено порівняння результатів двох (чи 

кількох) груп, наприклад, експериментальної та контрольної, то кожна з них 

має бути не меншою, ніж 30 осіб. Проведення психологічних досліджень, 

основним методом збору даних у яких є опитування, потребує збільшення 

кількості вибірки до 100 осіб та більше. Аналіз великих груп у соціальній 

психології підтверджує ефективність вибірки до 300 осіб. 

Ускладнення завдань емпіричного дослідження у магістерській роботі 

може передбачати збільшення обсягу вибірки (рекомендовано 50 осіб). 

 

Підбір методів обробки даних 

Для підвищення достовірності висновків доцільно під час обробки 

даних використовувати методи математичної статистики. При цьому, на рівні 

магістерської роботи  не рекомендується обмежуватися використанням таких 

показників, як середнє арифметичне та відсотки. Вони не завжди дають 

достатні підстави для обґрунтованих висновків із емпіричних даних. 

Вибір методу математичної обробки отриманих емпіричних даних є 

важливою частиною дослідження. Ще на етапі планування необхідно 

продумати, які емпіричні показники будуть реєструватися, з допомогою яких 

методів оброблятимуться, і які висновки при різних варіантах обробки можна 

буде зробити. Вибір критерію математичної статистики залежить від 

дослідницьких завдань (див  табл. 1). 



Пошук взаємозв’язку 

психологічних показників у 

одних і тих же досліджуваних 

Коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона, 

коефіцієнт рангової кореляції Спірмена 

Виявлення структури даних, їх 

взаємозв’язку 

Факторний аналіз 

Оцінка впливу різних факторів 

на ознаку, що вивчається 

U-критерій Манна-Уїтні, критерій 

Краскела-Уолліса, Т-критерій 

Вілкоксона, критерій х2 Фрідмана 

Вияв значущості змін певних 

психологічних, поведінкових 

параметрів і проявів за певний 

проміжок часу, у певних умовах 

(наприклад, в умовах 

корекційного впливу) 

Критерії знаків, Т-критерій Вілкоксона, 

t-критерій Стьюдента 

 

Використання певних статистичних критеріїв висуває додаткові вимоги 

до обсягу вибірки дослідження. 

Підрахунки статистичних критеріїв зручно здійснювати за допомогою 

програми SPSS for Windows. 

Ознайомитись з особливостями використання програми SPSS for 

Windows можна на офіційному сайті www.learnspss. 

Таблиця 1  

Відповідність методів статистичної обробки даних завданням 

дослідження 

Завдання Математико-статистичні 

показники 

Пошук відмінностей у 

психологічних показниках 

досліджуваних, які мають ті чи 

інші особливості 

Парний критерій Вілкоксона, U-

критерій Манна-Уїтні, критерій хі-

квадрат (х
2
), точний критерій Фішера, 

біноміальний критерій 

http://www.learnspss/


1.6. Структура емпіричного розділу 

Наприклад, тема: «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ПРИВ’ЯЗАНОСТІ ТА ВЗАЄМОСТОСУНКІВ У ПОДРУЖНІЙ 

ПІДСИСТЕМІ 

2.1. Організація та проведення дослідження 

2.2. Обробка результатів та аналіз отриманих даних 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОЗ’ВЯЗКУ ПРОЯВІВ ПОЧУТТЯ ЗАЗДРОСТІ ТА 

РІВНЯ ГАРМОНІЙНОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ 

ВІЦІ 

2.1. Організація та проведення емпіричного дослідження 

2.2. Опис та інтерпретація результатів емпіричного дослідження 

взаємозв’язку гармонійності розвитку особистості та особливостей прояву 

нею почуття заздрості 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ В 

ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВНЗ 

2.1. Загальна програма емпіричного дослідження 

2.2. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів 

У підрозділі «Організація емпіричного дослідження» студент має 

детально розкрити особливості проведення свого емпіричного дослідження: 

• зазначити мету та завдання емпіричного дослідження; 

• обґрунтувати вибір типу дослідження (експериментальне, 

кореляційне, квазіекспериментальне тощо); 



• обґрунтувати комплектування досліджуваної вибірки, умови її 

репрезентативності; дати детальну характеристику вибірки (вказати кількість 

учасників, їх соціально-демографічні характеристики, що мають значення 

для дослідження тощо); 

• детально охарактеризувати основні етапи проведення 

дослідження (вказати місце та час проведення кожного з етапів, а також інші 

особливості організації дослідження, що є суттєвими для отримання 

достовірних результатів); 

• навести опис психодіагностичних методик. 

Розділ роботи та його складові (підрозділи) мають бути подані за такою 

схемою: назва розділу, назва підрозділу, вступне речення, виклад основного 

змісту підрозділу, абзац висновку до підрозділу, речення-перехід до 

наступного підрозділу, назва наступного підрозділу та його виклад за 

наведеною схемою, висновки до розділу у формі окремого підрозділу у 

магістерській роботі, речення-перехід до наступного розділу. 

 

1.7.Характеристика розділу, що містить результати формувального 

експерименту 

 

Магістерська робота повинна включати в себе результати 

формувального експерименту. Формувальний експеримент – метод 

простежування змін психіки в процесі активного впливу дослідника на 

випробуваного.  Формувальний експеримент ставить за мету не просту 

констатацію рівня сформованості тієї чи іншої діяльності, розвитку тих чи 

інших сторін психіки, а їх активне формування або виховання. У цьому 

випадку створюється спеціальна експериментальна ситуація, яка дозволяє не 

тільки виявити умови, необхідні для організації необхідного поводження, але 

й експериментально здійснити цілеспрямований розвиток нових видів 

діяльності, складних психічних функцій і глибше розкрити їх структуру. 

Формувальний експеримент містить декілька етапів. 



На першому етапі встановлюється фактичний стан і рівень того 

психічного процесу, властивості, ознаки, на які ми надалі збираємося 

впливати. Іншими словами, здійснюється психологічна діагностика тієї чи 

іншої сторони психічного розвитку (констатуючий етап експерименту). На 

основі отриманих даних дослідник, виходячи з теоретичних уявлень про 

характер і рушійні сили розвитку цієї сторони психіки, розробляє план 

активного психолого-педагогічного впливу, тобто прогнозує шлях розвитку 

досліджуваного явища. 

На другому етапі здійснюється активне формування досліджуваної 

властивості в процесі спеціально організованого експериментального впливу. 

На заключному етапі проводиться дослідження, за результатами 

котрого ми оцінюємо зміни, що відбулися і вимірюємо результати. 

Щоб переконатися, що зміни, зафіксовані після проведення 

формувального етапу експерименту, сталися саме від їх впливу, необхідно 

порівняти отримані результати не тільки з вихідним рівнем, але і з 

результатами у групах, де експеримент не проводився. Такі групи 

називаються контрольними. Обидві групи повинні бути однаковими за віком 

та соціальними критеріями. Точність і вірогідність отриманих результатів 

формувального етапу експерименту мають бути підтверджені з 

застосуванням методів математичної статистики. 

Наприклад, тема «Особистісна зрілість як чинник формування 

усвідомленого батьківства». 

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ  УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА ШЛЯХОМ 

РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ 

3.1. Модель соціально-психологічного тренінгу формування усвідомленого 

батьківства шляхом розвитку особистісної зрілості студентів 

3.2. Аналіз результатів формувального етапу експерименту 

3.3. Рекомендації щодо застосування тренінгової програми у роботі 

психолога з різними категоріями населення 



Програма формувального етапу експерименту включає: план, 

структуру та характеристику конкретних заходів, їх мету та завдання, етапи 

впровадження, характеристику вибірки, контрольної та експериментальної 

груп. Сама програма викладається безпосередньо у тексті розділу, у додатки 

є сенс виносити завдання до конкретних вправ та їх опис. 

 

1.8.Характеристика загальних висновків магістерської роботи 

 

Висновки, що наводяться в окремому розділі магістерської роботи, є 

стислим викладенням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко 

наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять 

формулювання розв’язаної проблеми, оцінку результатів дослідження з точки 

зору відповідності меті магістерської роботи та поставленим у вступі 

завданням; окреслено елементи наукової новизни, пропозиції щодо 

вдосконалення досліджуваного напряму діяльності, які було детально 

обґрунтовано у третьому розділі. 

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан розробки питання. 

Потім розкриваються методи вирішення поставленої у роботі наукової 

проблеми (завдань), аналізуються результати практичного їх розв’язання, які 

порівнюються з матеріалами відомих досліджень. 

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках 

здобутих результатів, обґрунтувати їх достовірність, викласти рекомендації 

щодо їх використання і доцільно висловити власне бачення подальших 

перспектив дослідження проблеми. Обсяг висновків і пропозицій не повинен 

перевищувати 4-5 сторінок. 

Наприклад, тема: «Розвиток взаємостосунків у подружній підсистемі 

залежно від типу прив’язаності». 

Висновки. У роботі досліджено та проаналізовано особливості почуття 

прив’язаності у подружній підсистемі, його формування та типи, 



взаємостосунки між подружжям, а також виявлено якість стосунків у 

подружній діаді залежно від типу прив’язаності кожного з подружжя. 

У результаті проведеного теоретичного аналізу ми дійшли висновку, що 

прив’язаність – складне комплексне почуття, яке є важливим при 

встановленні глибоких емоційних міжособистісних зв’язків з важливою 

людиною, що слугують опорою, джерелом життєвих сил і позитивних 

емоцій. Тип прив’язаності впливає на вибір партнера, на самовідчуття й 

поведінку у міжособистісному спілкуванні, на переживання ситуації розриву 

стосунків і розлуки, а також на психологічний клімат у подружніх взаєминах. 

Розуміння свого типу прив’язаності допомагає пролити світло на особливості 

міжособистісних відносин. Емоційна близькість є одним з основних 

компонентів надійної прив’язаності та її формування. Близькість може бути 

усвідомленою і неусвідомленою; може швидко виникати або довготривало 

наростати але безсумнівно одне – це фундамент психологічної прив’язаності 

у міжособистісних стосунках. 

В емпіричному досліджені взяли участь 30 подружніх пар, віком від 20 

до 50 років: 50% досліджуваних від 20 до 30 років, 40% від 31 до 40 років та 

10% від 41 до 50 років. З них 10 подружжів - студенти заочної форми 

навчання МКУ імені Пилипа Орлика та 20 пар з приватних фірм (15 - з однієї 

та 5 - з іншої). 

З дослідження видно, що більшість респондентів (50%) мають надійний 

тип прив’язаності, 25% респондентів продемонстрували боязливий тип, 

13.3% досліджуваних з уникаючим типом прив’язаності та 10% з тривожно-

амбівалентним. У результаті кореляційного аналізу отриманих результатів 

(за коефіцієнтом кореляції Пірсона), виявлено, що надійний тип 

прив’язаності корелює з повагою до партнера (p ≤ 0.05). Це свідчить про те, 

що люди з позитивним поглядом на себе та інших, які вважають себе гідними 

для близьких стосунків, а партнерів – чуйними та надійними, приймають 

свого партнера як особистість, поділяють його світогляд, інтереси, 

враховують думки і приймають їх. Також надійний тип прив’язаності 



корелює з довірою до партнера (p ≤ 0.05). Такий взаємозв’язок зрозумілий, 

адже людині, впевненій у собі, притаманна базова довіра до навколишнього 

світу, легко будувати свої стосунки на довірі, у близьких довірливих 

стосунках відчувати себе комфортно, проявляти ніжність і турботу до свого 

партнера. Зафіксовано взаємозв’язок між цим типом прив’язаності з 

емоційною близькістю до партнера (p ≤ 0.05). Це свідчить про те, що людям з 

надійною прив’язаністю необхідний стійкий близький емоційний зв’язок, 

який слугує для них джерелом упевненості і відновлення життєвої енергії. 

Зазначимо, що чим більш надійний тип прив’язаності, тим більш легкі та 

комфортні стосунки (p ≤ 0.01) та більш виражена взаємна підтримка 

(p ≤ 0.05). Слід зауважити, що найбільш значущою є кореляція з 

комфортністю та легкістю стосунків (p ≤ 0.01). Це пояснюється тим, що 

надійно прив’язані люди, яким притаманна впевненість у собі та партнері, 

відчувають себе комфортно у міцних емоційних стосунках. Такі подружжя 

відчувають себе спокійними й щасливими у присутності одне одного, вони 

розуміють, що тяжкі моменти життя вони переживатимуть разом, із 

взаємною підтримкою та розумінням. Як правило, такі пари не страждають 

ревнощами та з’ясуваннями стосунків, вони приймають індивідуальність 

кожного з них та поважають один одного, що дає змогу йти на компроміси та 

знаходити спільне рішення  будь-якої проблеми, звичайно, у таких стосунках 

кожен з подружжя відчуває себе комфортно та легко. 

У респондентів з боязливим типом прив’язаності (25%) 

прослідковується зворотна кореляція з єдністю цінностей (p ≤ 0.01), що може 

пояснюватися неприйняттям власного Я та партнера, тобто пари з 

негативним ставленням до себе та свого партнера мають різні погляди на 

речі, подружжя не приймають індивідуальність кожного, ставляться одне до 

одного з підозрою та недовірою, що спричиняє непорозуміння між ними та 

автономність у вирішенні життєвих питань. 

У подружніх пар з уникаючим типом прив’язаності (13,3%), варто 

зазначити значущу кореляцію на рівні (p ≤ 0.01) з униканням близькості, що 



свідчить про страх близьких стосунків, того, що у потрібний час партнера не 

виявиться поряд або він виявить непорозуміння, відсутність підтримки та 

недовіру. Люди з цим типом прив’язаності частіше усього виявляють 

недовіру до оточуючого світу, їм важко усвідомити, що інші люди можуть 

ставитися до них з розумінням та емоційною підтримкою, тому вони 

емоційно відгороджуються від партнера, зводячи подружнє життя до 

формальних обмінів інформацією та спільного проживання. 

Встановлено, що тривожно-амбівалентний тип прив’язаності 

притаманний меншій частині респондентів (10%) у нашому дослідженні, 

який також корелює з довірою до партнера та емоційною близькістю, але у 

цьому зв’язку кореляція зворотна (p ≤ 0.01). Тобто люди, що у дитинстві 

мали нестабільне материнське ставлення до себе, у дорослих подружніх 

стосунках мають дисгармонію та конфлікти. Це пояснюється відсутністю 

базової довіри та негативним уявленням про себе. Також прослідковується 

значуща зворотна кореляція зі стабільністю стосунків (p ≤ 0.01). Це 

пояснюється тим, що тривожно-амбівалентний тип передбачає емоційні 

крайнощі партнера у стосунках: від захопленістю партнером, нав’язливості - 

до ревнощів та конфліктів.  

Відтак, зв’язок між типами прив’язаності та взаємостосунками між 

подружжям доведено. Тип прив’язаності впливає на вибір партнера, на 

самовідчуття і поведінку у подружньому житті, на переживання ситуації 

розриву стосунків і розлуки, а також на психологічний клімат у подружніх 

взаєминах. Це свідчить про підтвердження висунутої нами гіпотези про 

вплив типів прив’язаності на якість взаємостосунків подружжя. 

Для формування емоційної близькості та гармонізації стосунків у 

подружній підсистемі з ненадійним типом прив’язаності нами розроблена 

психокорекційну програму, результати впровадження котрої підтвердили її 

ефективність у розвитку подружніх стосунків, налагодженні емоційної 

близькості, взаєморозуміння та ефективної взаємодії у подружній підсистемі. 



Перспектива досліджень полягає у розгляді аспектів феномену 

психологічної прив’язаності, спрямованих на вивчення зміни типу 

прив’язаності по мірі розвитку взаємин, а також під впливом особливостей 

партнера або третіх осіб. Найбільш повну картину стабільності і мінливості 

типу прив’язаності можливо отримати у лонгітюдних дослідженнях за 

участю обох партнерів. 

Наприклад, тема «Гендерні особливості взаємозв’язку проявів почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку особистості у юнацькому віці». 

Висновки. Здійснене теоретико-експериментальне дослідження почуття 

заздрості та гармонійності розвитку особистості молодих людей та 

визначення гендерних особливостей взаємозв’язку проявів ними почуття 

заздрості та рівня гармонійності розвитку їх особистості послугувало 

підставою для таких висновків. 

1. Заздрість – це вороже ставлення до іншої людини, детерміноване її 

верховенством у значущих сферах, що супроводжується негативними 

емоціями, що мають двоспрямований характер (на іншого і на себе), і 

проявляється у бажанні позбавити прямо чи опосередковано її цього 

верховенства. 

2. Структура особистості набуває гармонійності в результаті 

максимального розвитку тих здібностей людини, які створюють домінуючу 

спрямованість її особистості, що надає сенсу усій її життєдіяльності. 

Гармонійність особистості досягається лише в тому разі, коли свідомі 

прагнення людини цілковито відповідають її безпосереднім, часто навіть 

неусвідомлюваним нею самою, бажанням. Мотивуюча сила таких несвідомих 

утворень настільки велика, що в умовах протиріччя зі свідомими 

прагненнями людини, вони спричиняють найгостріші афективні конфлікти, 

які спотворюють і навіть руйнують особистість. Афективні переживання, які 

виникають у результаті конфлікту різноспрямованих мотиваційних 

тенденцій, за певних умов стають джерелом формування дисгармонійної 

особистості. 



Для дисгармонійної особистості характерні різні порушення емоційної, 

пізнавальної, моральної і поведінкової сфер: безпричинні страхи, замкненість 

(аутизм), невмотивована агресивність та ін. Такі порушення можуть 

зумовлювати гіперкомпенсації, неадекватні самооцінки і рівень домагань. 

Психокорекційний і терапевтичний ефект у цьому разі можуть мати: 

включення такої особистості в діяльність із ззовні регульованим рівнем 

труднощів завдань і предметно оформленими результатами; застосування 

високих емпатійних відносин; використання інтенсивного соціального 

схвалення («погладжування») тощо. 

3. Виявлено, що респонденти з гармонійно розвиненою особистістю 

розуміють заздрість як конструктивне почуття, що допомагає особистості 

розвиватися. Також для них характерним є нейтральне, безоціночне 

ставлення до досліджуваного феномену. При аналізі розуміння поняття 

заздрості респондентами з негармонійно розвиненою особистістю виявлено, 

що для них характерним є негативне оцінювання почуття заздрості та його 

існування як такого. 

4. Виявлено, що молоді жінки більш схильні до прояву почуття 

заздрості, ніж чоловіки. Жінки частіше відчувають негативні емоції, 

спрямовані на себе, а чоловіки – на оточуючий світ та власників предмету 

заздрості. Чоловіки більш схильні бажати зла особам, яким вони заздрять. 

5. Виявлено, що негармонійний розвиток особистості є поширеним 

явищем як серед молодих жінок, так і чоловіків. Проте більш характерним це 

явище є для чоловіків. Крім того, чоловіки більш схильні до ідеї про власну 

виключність, порівняно із жінками. 

6. При аналізі опису розуміння феномену почуття заздрості, основних 

його елементів та ознак, здійсненого респондентами, сформульовано 

усереднене тлумачення цього поняття. Отже, заздрість – це складне за 

структурою почуття, притаманне кожній людині. Воно є неконтрольованим, 

та виражає образу, гнів, почуття несправедливості, втрату морального 

обличчя людини. Крім того, на думку деяких респондентів, заздрість є 



рушійною силою для досягнення успіху. Інші з досліджуваних вважають її 

захисним механізмом, що приховує низьку самооцінку, нерішучість, лінощі у 

досягненні мети. 

7. Для гармонізації розвитку особистості молоді та зниження рівня 

прояву нею почуття заздрості у різних сферах життєдіяльності розроблена 

психокорекцій на програма, що сприяла усвідомленню студентами реально 

існуючого положення щодо ситуації розподілу ними часу у різних сферах та 

виявленню дисбалансу у кожному конкретному випадку розподілу часу 

окремим студентом, а також усвідомленню фактів існування почуття 

заздрості у конкретних сферах життєдіяльності та сприяння зниженню 

відчуттів та проявів студентами цього почуття. 

Перспектива досліджень полягає у більш глибокому вивченні умов та 

аспектів життєдіяльності особистості, що можуть бути пусковими 

механізмами для підвищення частоти та інтенсивності проявів почуття 

заздрості молодими людьми. Також у перспективі передбачається пошук 

альтернативних для кожної особистості шляхів конструктивного 

використання ресурсів при активних проявах почуття заздрості. 

Наприклад, тема «Тренінг особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу». 

Висновки. Проектування і зокрема соціальне проектування є тією 

формою мислення і діяльності, яка здійснюється у формі майбутнього часу і 

спрямована на реалізацію особистістю свого творчого потенціалу. 

Молодь є тією соціальною і віковою групою, для якої питання активної 

життєвої позиції і майбутніх життєвих цілей є одним з найважливіших і 

ключових. Перебуваючи на стадії формування життєвих орієнтацій, 

інтересів, пошуку, оволодіння соціальними ролями молодь є найбільш 

значущою і динамічною частиною суспільства, яка вирішує завдання 

постановки та реалізації особистих і соціально значущих цілей. Істотно, що 

такого роду цілі не є віддзеркаленням «предмету потреби». Вони є способом 

оформлення особистого задуму, як ідеї такого предмету, який ще не існує, а 



вірніше, існує в суб’єктивному просторі особистості, як чиста можливість 

предмету. Ця форма мислення є основою проектування  як особливого 

психологічного явища та особливої форми діяльності. 

Соціально-психологічні проекти зорієнтовані на моральне 

вдосконалення особистості, ліквідацію у суспільстві дефіциту позитивних 

соціальних відносин, поширення і ствердження етики ненасильницького і 

безконфліктного вирішення соціально-психологічних проблем.  

Підсумком аналізу різних сучасних підходів до соціального 

проектування є вибір нами як основоположного у розробці програми 

формування навичок соціального проектування суб’єктно-орієнтованого 

підходу, який надає особистісного та ціннісно-нормативного сенсу проектній 

діяльності. 

Вікові і соціальні особливості молоді, як показують результати 

дослідження, детермінують цілі, пов’язані з саморозвитком, самореалізацією, 

самовдосконаленням. Особистість в юнацькому віці спрямована на власне 

вдосконалення й оволодіння внутрішніми якостями, що відповідають 

вимогам певного соціального середовища. 

Особливість цієї соціальної групи полягає у відсутності у значної 

частини молоді власного соціального статусу, молодь використовує при 

цьому або своїй минулий соціальний статус або майбутній статус, пов’язаний 

із навчанням за фахом. Характерною рисою є те, що, як показує емпіричне 

дослідження, молодь знаходиться на стадії формування життєвих орієнтацій, 

інтересів, пошуку, оволодіння соціальними ролями. Це підтверджують 

результати констатувального етапу експерименту: професійні цілі (на рівні 

46-48%), автоцілі (на рівні 70-72%), аффіліативні цілі (на рівні 40%), атракція 

(на рівні 30%). 

У цілому, цілепокладання та життєві цінності  контрольної та 

експериментальної груп до експерименту не відрізняються, що вказує на 

схожість життєвих і цільових установок учасників груп. Це цілком очікувано, 



враховуючи належність учасників до однієї і тієї ж соціальної групи, а так 

само активну соціальну позицію учасників обох груп. 

Однією з серйозних соціальних проблем є відсутність активної життєвої 

позиції особистості, що гальмує розвиток суспільства, повноцінне включення 

молоді до соціальних процесів та введення нових інноваційних форм 

вирішення нагальних проблем суспільного життя. 

Апробована технологія навчальної проектної гри (НПГ) для вирішення 

проблеми зростання особистісного потенціалу молоді, результатом якої є 

проблематизація особистості у звичайному способі мислення, діяльності та 

максимальне залучення молодої людини до соціально значущих процесів, 

через розвиток її здатності до подолання власних особистісних обмежень, за 

допомогою набуття навичок проектування власних дій, спрямованих на 

досягнення бажаного результату. 

Порівняння показників досліджуваних до та після проходження ними 

НПГ (t-критерій Стьюдента) засвідчило існування статистично достовірних 

відмінностей між результатами вхідного та підсумкового вимірювання в обох 

групах. Близькі та віддалені цілі (p < 0,01), «чіткість усвідомлення цілі» 

(p < 0,01), «глибина перспективи: через 10-15 років після закінчення ВНЗ» 

(p<0,01). %). Така зміна свідчить, це підтвердили учасники експерименту під 

час бесіди, що наявність у свідомості опанованих ефективних засобів 

проектування власного майбутнього дозволяє особистості віднестись до 

довгострокових перспектив суб’єктно. Образ бажаного майбутнього 

наближається, зміщуються зі сфери мрії та фантазування у сферу можливості 

та конкретної реалізації. 

Значні зміни відбулися в рівні рефлексії: з середніх показників на 

початку експерименту - до високих при підсумковому тестуванні (p < 0,01). 

Часткові зміни відбулися в ціннісній сфері учасників експерименту. Зросла 

зорієнтованість на альтруїстичні цілі (p < 0,01). Зріс інтерес до когнітивної 

сфери (p < 0,01) та сфери, пов’язаної з атракція-цілями (p < 0,01), 



аффіліативні цілі (р < 0,05) та сфері, пов’язаної зі самовдосконаленням, - 

автоцілі (р < 0,05), а також «чіткість усвідомлення власної цілі» (p < 0,01). 

Таким чином, отримані результати формувального експерименту 

свідчать про ефективність використання навчальної проектної гри для 

формування в учасників активної суб’єктної позиції, поглиблення 

довгострокових життєвих перспектив, що свідчить про зростання 

особистісного потенціалу і потверджує нашу гіпотезу. 

Перспектива досліджень полягає у всебічному аналізі можливостей 

психологічної служби вишу у розвитку особистості студента та його 

суб’єктності і створенні арсеналу засобів її впливу на функціонування 

освітнього простору ВНЗ. 

 

1.9. Перелік літератури до магістерської роботи 

 

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті 

є посилання. Список складається з нормативних документів, вітчизняної та 

зарубіжної наукової та спеціальної літератури, фахових видань, електронних 

ресурсів. При складанні списку використаних джерел необхідно 

дотримуватися вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис 

починають з нового рядка з порядковою нумерацією. Літературу 

розташовують в алфавітному порядку авторів та назв праць, спочатку 

видання українською мовою, потім – іноземною, джерела з інтернет-сайтів 

тощо. Список повинен містити не менше 50 найменувань (монографії, статті, 

збірники тощо). 

 

1.10. Характеристика додатків до магістерської роботи 

 

Додатки оформляють як продовження магістерської роботи 

наприкінці текстової частини, після списку використаних джерел. Кожен 

додаток починається з нової сторінки й окремо нумерується. Додатки 



позначають послідовно великими літерами українського алфавіту, за 

винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад, див. додаток А). Текст та 

матеріали кожного окремого додатка можливо поділяти на підрозділи та 

підпункти: «Додаток А. 3», «Додаток А. 3. 1». У додатки можна виносити 

ілюстративний матеріал магістерської роботи, а також, за необхідності, 

інший допоміжний матеріал, що сприяє повноті сприйняття магістерської 

роботи. Таблиці та ілюстрації у додатках нумерують у межах кожного 

додатку. 

 

1.11. Захист магістерської роботи 

 

Захист магістерської роботи відбувається прилюдно на відкритому 

засіданні екзаменаційної комісії. 

До захисту магістрант повинен подати: 

- перший примірник магістерської кваліфікаційної роботи; 

- матеріали, що засвідчують апробацію результатів дослідження 

(див. додаток К); 

- відгук наукового керівника про роботу магістранта над магістерською 

роботою (див. додаток Л); 

- рецензію рецензента (див. додаток М); 

- ілюстративний матеріал до магістерської кваліфікаційної роботи 

(мультимедійні презентації, плакати, креслення, макети тощо); 

- автореферат. 

При оцінюванні магістерської роботи враховується не лише якість 

рукопису дослідження, а й доповідь, що розкриває вміння ерудовано 

репрезентувати опрацьований матеріал й аргументовано доводити кожне 

положення, що виноситься на захист, вести наукову дискусію. 

 

 



Система оцінювання магістерської роботи спирається на такі 

параметри: 

- глибина аналізу спеціальної літератури, у тому числі й використання 

новітніх праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців; 

- актуальність і перспективність теми дослідження; 

- ступінь наукової новизни; 

- методика дослідження; 

- достовірність і верифікованість висновків; 

- логіка викладення матеріалу; 

- стиль, мова й орфографія викладення матеріалу. 

Усі ці моменти спеціально наголошуються у рецензії, яку має дати 

спеціаліст у психологічній галузі наукового знання, призначений кафедрою. 

При оцінюванні кваліфікаційної роботи екзаменаційна комісія бере до 

уваги такі фактори: 

- якість магістерської  роботи у цілому (її творчий характер, уміння 

автора аналізувати теоретичний матеріал, аргументованість позиції автора та 

його висновків, наявність власних досліджень, нестандартних підходів та 

елементів новизни, обґрунтованість сформульованих практичних 

рекомендацій); 

- самостійність у розробці проблеми; 

- можливість (ступінь) упровадження її результатів у діяльність 

загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, установ, підприємств тощо; 

- якість оформлення магістерської роботи (структура і логічна 

побудова, коректність використання літературних та інформаційних джерел, 

стиль викладу, грамотність, дотримання вимог щодо оформлення списку 

використаних джерел, ілюстративний матеріал); 

- рівень виступу (побудова доповіді, чіткість у формулюванні 

актуальності, мети і завдань роботи, вміння зробити адекватні висновки, 

культура мовлення, відповіді на запитання); 



- відзив керівника та оцінка наукового рівня дослідження 

рецензентом. 

 

Оцінювання магістерської роботи здійснюється на основі 

європейської шкали ЕСТС з перерахунком рейтингових показників до 

нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання у традиційну 

4-бальну шкалу. 

Оцінка «відмінно» (А) виставляється, коли: роботу виконано 

самостійно, зміст повною мірою відповідає темі, визначеній меті та 

завданням дослідження; у роботі розв’язано наукові завдання, досягнуто її 

мету; коректно визначено й оформлено науковий апарат дослідження; 

здійснено глибокий і всебічний аналіз інформаційних джерел; змістовно 

підготовлено практичні рекомендації; авторські висновки зроблено на 

високому рівні узагальнення і відповідно до завдань дослідження; текст 

роботи оформлено з дотриманням усіх вимог, без граматичних, 

орфографічних та пунктуаційних помилок; роботу подано на розгляд 

кафедри вчасно; студент вчасно і на високому рівні звітувався про хід 

написання магістерської роботи й успішно здійснив передзахист; за темою 

магістерської роботи підготовлено і видано друком дві статті; магістрант 

брав участь у двох наукових конференціях та / або семінарах, де оприлюднив 

результати теоретичного та експериментального пошуку; науковий керівник 

надав рекомендацію, і рецензент оцінив роботу на «відмінно» (А); захист 

роботи відбувся з оцінкою «відмінно» (А). 

Оцінка «добре» (В) виставляється, коли: роботу виконано 

самостійно, зміст відповідає темі, визначеній меті та завданням; у роботі 

розв’язано наукові завдання, досягнуто її мету; коректно визначено й 

оформлено науковий апарат дослідження; здійснено всебічний аналіз 

інформаційних джерел; змістовно підготовлено практичні рекомендації; 

авторські висновки зроблено на достатньому рівні узагальнення і відповідно 

до завдань дослідження; текст роботи оформлено з дотриманням усіх вимог і 



грамотно; роботу подано вчасно на розгляд кафедри; студент вчасно і на 

достатньому рівні звітувався про хід написання магістерської роботи й 

успішно здійснив передзахист; за темою магістерської роботи підготовлено і 

видано друком одну статтю; магістрант взяв участь у двох наукових 

конференціях та / або семінарах, де оприлюднив результати теоретичного та 

експериментального пошуку; науковий керівник надав рекомендацію і 

рецензент оцінив роботу на «добре» (В); захист роботи відбувся з оцінкою 

«добре» (В). 

Оцінка «добре» (С) виставляється, коли: роботу виконано 

самостійно, зміст відповідає темі, визначеній меті та завданням; у роботі 

загалом розв’язано наукові завдання, досягнуто її мету; коректно визначено й 

оформлено науковий апарат дослідження; здійснено аналіз інформаційних 

джерел, проте лише тих, що є в основному списку літератури з проблеми 

дослідження; змістовно підготовлено практичні рекомендації; авторські 

висновки зроблено відповідно до завдань дослідження, проте на неглибокому 

рівні узагальнення; текст роботи оформлено грамотно і з дотриманням усіх 

вимог; роботу подано на розгляд кафедри вчасно; студент вчасно і на 

достатньому рівні звітувався про хід написання магістерської роботи й 

успішно здійснив передзахист; за темою магістерської роботи підготовлено і 

видано друком одну статтю; магістрант взяв участь у двох наукових 

конференціях та / або семінарах, де оприлюднив результати теоретичного та 

експериментального пошуку; науковий керівник надав рекомендацію, і 

рецензент оцінив роботу на «добре» (С); захист роботи відбувся з оцінкою 

«добре» (С). 

Оцінка «задовільно» (D) виставляється, коли: роботу виконано 

загалом самостійно, зміст відповідає темі, визначеній меті та завданням; у 

роботі частково розв’язано пошукові завдання, що позначилося на повноті 

досягнення мети; деякі складники наукового апарату дослідження визначено 

й оформлено некоректно; аналіз інформаційних джерел не повною мірою 

відбиває сучасний стан наукової розробки досліджуваної проблеми; 



змістовно підготовлено практичні рекомендації; авторські висновки зроблено 

не відповідно до завдань дослідження, на неглибокому рівні узагальнення; 

текст роботи загалом оформлено з дотриманням усіх вимог, проте є 

граматичні та орфографічні помилки; роботу подано на розгляд кафедри 

невчасно; студент невчасно і на задовільному рівні звітувався про хід 

написання магістерської роботи і здійснив передзахист; магістрант взяв 

участь у двох наукових конференціях та / або семінарах, де оприлюднив 

результати теоретичного та експериментального пошуку; науковий керівник 

надав рекомендацію, і рецензент оцінив роботу на «задовільно» (D); захист 

роботи відбувся на «задовільно» (D). 

Оцінка «задовільно» (Е) виставляється, коли: роботу виконано 

загалом самостійно, зміст не повною мірою відповідає темі, визначеній меті 

та завданням; у роботі не розв’язано більшість наукових завдань, що 

позначилося на повноті досягнення мети; деякі складники наукового апарату 

дослідження визначено й оформлено некоректно; аналіз інформаційних 

джерел не повною мірою відбиває сучасний стан наукової розробки 

досліджуваної проблеми; змістовно підготовлено практичні рекомендації; в 

оформленні тексту роботи є недоліки, граматичні та орфографічні помилки; 

роботу подано на розгляд кафедри невчасно; студент невчасно і на 

задовільному рівні звітувався про хід написання магістерської роботи і 

здійснив передзахист; магістрант взяв участь в одній науковій конференції 

та / або семінарі, де оприлюднив результати теоретичного та 

експериментального пошуку; науковий керівник надав рекомендацію, і 

рецензент оцінив роботу на «задовільно» (Е); захист роботи відбувся на 

«задовільно» (Е). 

Оцінка «незадовільно» (FХ) виставляється, коли: роботу виконано 

несамостійно (з запозиченням тексту інших авторів), зміст не розкрито; у 

роботі не розв’язано наукові завдання, не досягнуто мети; складники 

наукового апарату дослідження визначено й оформлено некоректно; аналіз 

інформаційних джерел не відбиває сучасного стану наукової розробки 



досліджуваної проблеми; не підготовлено практичні рекомендації; авторські 

висновки зроблено не відповідно до завдань дослідження, на поверховому 

рівні узагальнення; текст роботи оформлено з порушенням вимог, є численні 

граматичні та орфографічні помилки; роботу подано невчасно на розгляд 

кафедри; студент невчасно і на незадовільному рівні звітувався про хід 

написання магістерської роботи і не здійснив передзахист; магістрант не брав 

участі у наукових конференціях, семінарах; науковий керівник надав 

рекомендацію, і рецензент оцінив роботу на «незадовільно» (FХ); захист 

роботи відбувся на «незадовільно» (FХ); роботу не виконано. 

За результатами захисту кваліфікаційної роботи ЕК ухвалює рішення 

щодо оцінки роботи та її захисту, про присвоєння кваліфікації магістра зі 

спеціальності 053 «Психологія» і видачу диплома. 

 

1.12. Типові помилки у написанні та оформленні наукових робіт 

студентів 

 

1. Зміст роботи не відповідає плану наукової роботи або не розкриває тему 

повністю чи в її основній частині. 

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну 

ситуацію, стан об’єкта. 

3. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і 

не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження. 

4. Автор не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію чи 

плагіат. 

5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і 

нормативних документів, нової спеціальної літератури (останні 5-

10 років) з теми дослідження. 

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи 

має форму анотованого списку і не відбиває рівня досліджуваності 

проблеми. 



7. Не розкрито зміст та організацію особистого експериментального 

дослідження (його суть, тривалість, місце проведення, кількість 

обстежуваних, їх характеристики), поверхово висвітлено стан практики. 

8. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не 

відповідають поставленим завданням. 

9. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких 

запозичено матеріал. 

10. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено 

довільно, без додержання вимог державного стандарту. 

11. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана 

неохайно, з помилками. 

 

1.13. Автореферат дипломної роботи магістра 

 

Магістерська робота супроводжується окремим авторефератом. 

Автореферат магістерської роботи друкується з обов’язковим зазначенням 

вихідних відомостей про роботу і надається рецензенту та екзаменаційній 

комісії. 

Написання автореферату - заключний етап виконання кваліфікаційної 

роботи магістра. Призначення автореферату - широке ознайомлення з 

методикою дослідження, фактичними результатами й основними висновками 

кваліфікаційної роботи. Автореферат друкують державною мовою. 

Автореферат має досить ґрунтовно розкривати зміст магістерської 

роботи, у ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, 

яка відсутня у дослідженні. 

Структ ура автореферату.  Структурно автореферат складається 

з загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку 

опублікованих автором праць.  

Загальна характеристика роботи, що подається в авторефераті, має 

відповідати наведеним у вступі до магістерської роботи її кваліфікаційним 



ознакам. Крім того, вказують структуру кваліфікаційної роботи, наявність 

вступу, певної кількості розділів, додатків, повний обсяг у сторінках, а також 

обсяг, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (з зазначенням їх кількості), 

список використаних літературних джерел (із зазначенням кількості 

найменувань, у т. ч. – іноземною мовою). 

В основному змісті стисло викладається сутність кваліфікаційної 

роботи магістра за розділами, він має дати повне і переконливе уявлення про 

виконане дослідження. 

Якщо вступна частина автореферату дає змогу скласти лише загальне 

враження про кваліфікаційну роботу, то основна, яка і є власне 

реферативною, дає більш повне уявлення про її зміст і побудову. У цій 

частині автореферату важливо показати, як були отримані результати, 

продемонструвати хід дослідження, викласти сутність використаних методів, 

навести дані щодо їх точності та трудомісткості, описати умови й основні 

етапи експериментів. Проте у всіх випадках до автореферату доцільно 

вводити насамперед висновки та кінцеві результати. 

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи, 

яка повинна відповідати загальним висновкам дослідження. 

Кожен науковий і прикладний висновок роботи треба формулювати 

чітко, конкретно (однозначно). Формулювання віддзеркалює суть і новизну 

зробленого. 

Прикладні (практичні) висновки повинні містити принцип або основу 

використання того чи іншого результату. 

Суть автореферату полягає у точній відповідності змістові 

магістерської роботи, а його зміст дає повне уявлення про наукову цінність і 

практичну значущість дослідження. 

Список опублікованих праць подають відповідно до вимог державного 

стандарту з обов’язковим наведенням назв праць і прізвищ співавторів. 

Оформлення автореферат у.  За обсягом автореферат має бути 8-

11 сторінок. 



На лицьовій стороні обкладинки автореферату подаються: назва 

вищого навчального закладу, у якому виконувалася кваліфікаційна робота; 

індекс УДК; прізвище, ім’я, по-батькові магістранта; назва кваліфікаційної 

роботи; підзаголовок «Автореферат кваліфікаційної роботи магістра»; місто, 

рік. 

На другій сторінці автореферату вказується: науковий ступінь, вчене 

звання, прізвище та ініціали наукового керівника і / або консультанта, його 

місце роботи і посада; прізвища та ініціали рецензентів; дата і час 

проведення захисту. 

Номери сторінок проставляються у центрі верхнього берега сторінки. 

Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна 

характеристика роботи. Структурні частини автореферату не нумерують, їх 

назви друкують великими літерами симетрично тексту. 

Автореферат кваліфікаційної роботи магістра виготовляють 

друкарським способом і видають у вигляді брошури тиражем 20 примірників. 

Формат видання 145x210 мм (формат паперу і частка аркуша 60x90/16) 

з друкуванням тексту на обох боках аркуша. 



РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ РОБІТ 

 
2.1. Загальні вимоги щодо оформлення кваліфікаційних робіт 

 

Наукові роботи студентів мають бути виконані з урахуванням 

державних та галузевих стандартів. Робота оформлюється за такими 

вимогами: Шрифт – Times New Roman 14 пт. Стиль – «Звичайний»; інтервал 

– 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: 

ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. 

Нумерація починається з 2 сторінки. Цифри вказуються у правому 

верхньому куті. 

Зразки оформлення титульних сторінок подано у додатках.  

Зразок оформлення фрагмента тексту кваліфікаційної роботи: 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ 

СПІВРОБІТНИКІВ ДАІ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

2.1. Роль емоцій у професійній діяльності працівників ДАІ 

 

Кардинальні зміни, які відбуваються в українському суспільстві, 

реформування правоохоронної сфери вимагають нових підходів до 

управління правоохоронцями. Один із таких підходів полягає у вивченні 

впливу емоцій на здійснення професійної діяльності правоохоронцем, 

зокрема працівником ДАІ. 

Розкриваючи різноманітні аспекти професійної діяльності працівників 

ОВС, науковці (В. Г. Андросюк, О. М. Бандурка, С. П. Безносов, 

І. В. Ващенко, Ю. Б. Ірхін, Я. Ю. Кондрат’єв, В. С. Медведєв, А. В. Ромашко, 

О. М. Столяренко, О. В. Тимченко та ін.) сходяться на тому, що вона, як 



«специфічний вид соціальної діяльності працівників органів держави, 

призначеної для її захисту і безпеки, що діє від її імені й організує певною 

мірою функціонування громадянського суспільства, стоїть на охороні прав і 

свобод його громадян та окремих особистостей», характеризується низкою 

особливостей, порівняно з іншими видами професійної діяльності [1-3; 6; 10-

11. 

 

Зразок оформлення малюнків 

 

Рис. 2.1.1. Система стосунків у мотивації професійного 

самовдосконалення особистості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок оформлення таблиць 

 

Таблиця 2.1.1 

Методика оцінки відношення до професії 

 

Чи 

подобається 

Вам Ваша 

професія 

Хотіли б Ви зараз перейти на іншу посаду, не пов’язану з вашою 

професією? 

Ні Не знаю Так 

Вибрали б Ви знову свою професію? 

Так 
Не 

знаю 
Ні Так Не знаю Ні Так 

Не 

знаю 
Ні 

Так, дуже 

подобається 
1 2 6 2 2 4 4 4 4 

Швидше 

подобає-

ться, ніж не 

подобається 

2 2 3 2 3 3 6 3 6 

До професії 

відношуся 

байдуже 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Професія 

швидше не 

подобається 

6 3 4 6 4 4 3 4 4 

 

Зразок оформлення списку використаних джерел 

У кваліфікаційній роботі література у списку використаних джерел 

подається за алфавітом прізвищ авторів або заголовків: повну і правильну 

назву літературного джерела можна знайти на відповідній картці 

бібліотечного каталогу або на другій чи останній сторінці книги. Спочатку 

наводиться література українською та російською мовами (кирилицею), а 

потім джерела, набрані латинським шрифтом. 

Бібліографічний опис здійснюються мовою оригіналу за такими 

схемами: 

Книга: автори: 

Заброцький, М. М. (2008). Основи вікової психології: Навчальний 

посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 

 



Книга:автор-організація: 

Інститут психології НАПН України. (2017). Соціалізація особистості. 

Київ: Наука. 

Книга без автора: 

Корекційно-розвивальні програми. (200). Івано-Франківськ: ОІППО. 

Статті зі збірника або розділи книги: 

Корнієнко, І. О. (2009). Особливості копінг-поведінки студентів 

молодших курсів. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник 

наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. Т. 

ХІ, част. 3, 177–185. 

Автореферат або дисертація: 

Сорокина, Ю. В. (2006). Преодоление кризиса учебной адаптации 

студентами педагогического вуза. (Дис. канд. психол. наук). Ярославль. 

Електронні ресурси: 

Гутников, А. Б. (2018). Обучение профессиональным навыкам 

(интерактивные методики обучения). Взято з 

http://www.lawclinic.kiev.ua/ukr/literature/7.htm. 

Правила цитування використаних 

джерел:  

У процесі написання необхідно стежити 

за коректністю цитувань. У разі прямого 

цитування, коли дослівно наводиться частина 

тексту певного джерела, цитований текст 

подається у лапках; посилання на джерело 

зазначають відразу після закриття лапок у квадратних дужках, вказавши 

після коми сторінки, на яких міститься цитата. 

Наприклад: На думку В. Я. Титаренка, внутрішньосімейні відносини 

являють собою провідний компонент сім’ї, оскільки «…сім’я … перш за все є 

конкретною системою зв’язку та взаємодії між її членами…» [5, с. 221]. 



Непряме цитування (одна або декілька думок викладаються власними 

словами, відображаючи головну інформацію близько до цитованого 

оригінального тексту) супроводжується посиланням на джерело без 

позначення сторінок . 

Наприклад: Л .Б. Шнейдер вважає, що сім’я – це системно-

функціональне об’єднання емоційно-близьких та значущих людей на основі 

подружніх, родинних та батьківських стосунків [77]. 

 

Зразок оформлення додатків 

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її 

сторінках після «Списку використаних джерел». Кожний такий додаток 

повинен починатися з нової сторінки. Додатки розміщують у порядку появи 

посилань у тексті кваліфікаційної роботи. 

Додаток оформлюється за схемою: 

- справа зверху слово «ДОДАТОК» та літера, що його позначає 

(додатки позначаються послідовно великими літерами української 

абетки за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь); 

- під ним посередині назва додатку; 

- основний текст додатку. 

В основному тексті наукової роботи слід здійснювати посилання на 

додатки (якщо вони є). Наприклад, «див. додаток А» або «результати 

методики відображено у додатку В». 

 
 

2.2. Вимоги до наукового тексту 

Для наукового тексту характерні смислова завершеність, цілісність і 

зв’язність думок, наявність спеціальної термінології. Завдяки спеціальній 

термінології з’являється можливість у короткій та лаконічній формі наводити 

розгорнуті визначення і характеристики наукових фактів, понять, процесів, 

явищ. Для наукового тексту, що висвітлює складну аргументацію і виявляє 



причинно-наслідкові відношення, характерні складні речення різних видів з 

чіткими синтаксичними зв’язками.  

У зв’язку з цим, у наукових 

роботах студентів доцільно 

використовувати певні фрази та 

словосполучення, які посилюють 

науковість викладання думки.  

В актуальності роботи 

пропонується використання 

таких фраз:  

 На початку III тисячоліття в Україні у зв’язку зі значними 

трансформаціями у соціальній сфері сталися радикальні зміни. 

 У зв’язку з цим зростає роль психологічних чинників і 

посилюється інтерес дослідників, зокрема до проблем... 

 Аналіз наукової літератури показав, що ця проблема останнім 

часом викликає значний інтерес дослідників і практиків, про що свідчить 

значна кількість досліджень і публікацій з питань… (наприклад, 

особливостей мотивації школярів). 

 Як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками проблема… 

(наприклад, особливостей мотивації навчання) вивчалася на різних вікових 

етапах. 

 Низку праць присвячено дослідженню взаємозв’язку… 

(наприклад, мотивації навчання) та… (наприклад, рівня навчальної 

успішності). 

 Різнобічні сучасні наукові спостереження свідчать, що у певні 

моменти... 

 Водночас результати досліджень залежності між особливостями 

… та … не надають цілісної інформації про особливості .... 



 Проблема… є однією з традиційних проблем класичної та 

сучасної психології. У різних… концепціях розкрито загальні психологічні 

особливості... У теперішній час виникає необхідність дослідження.... 

 Тенденції…, як правило, залишаються поза увагою дослідників. 

 Не дослідженим залишається питання про... 

 Усе це зумовлює необхідність... 

 Для наукового осмислення цієї проблеми на сьогодні є всі 

необхідні умови. 

 Вивчення особливостей… відноситься до найважливіших 

недостатньо розроблених питань сучасної психологічної науки. 

 Недостатня теоретична вивченість…, з одного боку, і 

надзвичайна актуальність проблеми… у сучасній практиці зумовили вибір 

теми дослідження: «……………….». 

 Значущість і недостатня розробленість теоретичних і прикладних 

аспектів проблеми …зумовили вибір... 

 Можна без перебільшення сказати, що на даний момент 

проблема…, аналіз її змісту і ролі у... стають особливо актуальними. 

 

У теоретичному розділі доцільним є використання таких фраз: 

 У першому розділі розглядаються концепції вітчизняних та зарубіжних 

психологів, у яких поняття… вивчається... 

 За наявності різних поглядів на структуру, головні чинники..., позиції 

вчених узгоджуються у трактуванні її вихідних положень. 

 Проте вчені вивчають... 

 На особливу увагу заслуговує вивчення... 

 Висвітлюється стан розробки досліджуваної проблеми у науковій 

літературі, розкрито методологічну базу дослідження... 

 Стверджується, що ... 

 Розкрито змістовну сутність поняття «………..». 



 Роботу присвячено аналізу різноманітних підходів до визначення і 

сутності… 

 У теорії… розкрито й узагальнено... 

 У роботі подається характеристика процесу..., розглядаються 

психологічні детермінанти..., аналізуються особливості розвитку... 

 Теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження…свідчить, що 

на сьогодні немає єдиної наукової концепції... 

 У своєму дослідженні вчений виходив з того, що ... 

 Вітчизняний досвід дослідження… презентований концепціями... 

 Здійснений аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури дозволив 

встановити багатоваріантність та багатоаспектність поняття… та його 

специфічних ознак. 

 Встановлено, що у рамках уявлень вітчизняних дослідників про…, 

пріоритет надається... 

 Теоретико-методологічні підходи до вивчення… дають змогу 

розглядати її як... 

 Це підтверджується висновками досліджень… 

 На думку... 

 Пропонується розглядати... 

 У роботі проаналізовано наявні у психологічній науці основні підходи 

до... 

 Дослідники класифікують ці підходи по-різному. 

 Застосований у досліджені системний підхід дав змогу розглядати… з 

позицій основних ознак системності: структурності, динамічності, 

цілісності. При цьому вони спиралися на теоретико-методологічні 

засади... 

 Вагомий внесок у розробку проблеми… має внести синтезування... 

 Автор пише, що… 

 Автор підкреслює, що… 

 Автор зазначає, що… 



 Учений наголошує, що… 

 Низка досліджень (О. М. Іванов, С. Д. Петров) свідчать, що…вік є 

важливим періодом для формування… 

 На значущість цієї проблеми вказував О. М. Іванов, який стверджував, 

що... 

 …зазначається з цього приводу у статті 

 Досвід вивчення тенденцій… у психологічній науці ґрунтується на... 

 Вивчення функціонування… вплетене у логіку досліджень… 

 Незважаючи на істотне зростання кількості досліджень, присвячених 

проблемі…, у вітчизняній психології зберігається значний розрив між 

теоретико-методологічними засадами та їх експериментальною 

реалізацією. 

 

Фрази для характеристики теоретико-методологічних основ 

експериментального дослідження, його методів та організації 

 Ми дотримувалися точки зору, згідно з якою... 

 Вихідним положенням експериментального дослідження…стала 

концепція О. М. Іванова, згідно з якою… 

 Вивчення…здійснювалося у межах концептуального підходу (назва), і 

передбачало дослідження розвитку… у системі... 

 Саме тому площиною першого етапу дослідження було вивчення 

особливостей динаміки… 

 Саме тому в експериментальному дослідженні вивчалися особливості 

розвитку показників системи… 

 Отже, тісний взаємозв’язок і взаємозумовленість… і… виступили 

одним з основних показників, що визначають особливості.... 

 Ми виходили з положення О. М. Іванова про те, що вивчаючи…, 

важливо з’ясувати... 



 … не піддавалося спеціальному вивченню. Саме тому у нашому 

експериментальному дослідженні одним із завдань є розкриття 

розвитку таких показників, як... 

 Вивчення особливостей… здійснювалося з урахуванням наведених 

нижче теоретичних положень. 

 У процесі дослідження… визначалися ... 

 З цією метою у дослідженні використовувалися такі методики:… 

 Аналіз особливостей… вимагав більш детального дослідження причин 

виникнення деструктивних тенденцій… 

 У процесі експериментального дослідження передусім 

встановлювалося... 

 … не піддавалося спеціальному вивченню, тому зазначена проблема 

стала предметом цього етапу дослідження. 

 У свою чергу… 

 Окрім зазначених вище показників…, було проаналізовано.... 

 При цьому ми спиралися на відоме розуміння… як...  

 Провідним положенням цього дослідження є наявність взаємозв’язку 

між... 

 На особливу увагу заслуговує... 

 Незважаючи на те, що проблема… знайшла своє висвітлення у низці 

наукових праць, деякі аспекти означеної проблематики, пов’язані з…, 

залишились недостатньо дослідженими. Тому особливої уваги 

потребує... 

 Потребує поглибленого вивчення питання... 

 Методологічним підґрунтям побудови представленої системи 

виступають фундаментальні положення вітчизняної та зарубіжної 

психології, головними з яких є:… 

 Лишаються нечітко визначеними зміст і структура... 



 Це й визначило правомірність і доцільність теоретико-методологічного 

та експериментального аналізу... 

Фрази до опису констатувального етапу експерименту 

 Відбуваються дезадаптивні зміни... 

 Спостерігається чітка однолінійна тенденція... 

 Отримані дані збігаються кількісно між групою дівчат та хлопців. 

 Звертає на себе увагу... 

 Простежуються досить специфічні лінії розвитку…  

 Зберігається подібність даних за кількісними характеристиками… 

 Хоча ця тенденція не є однорідною..., проте… 

 Найбільш стабільною є друга група  майже у всіх школярів з середнім 

рівнем навчальних досягнень (92%) відбулося становлення... 

 Міжгрупове порівняння прояву мотиву успіху у восьмикласників IIV 

групи ілюструє відсутність... 

 Від I до II групи зменшується кількість учнів, яким притаманна…, а у 

школярів III групи – зникає зовсім. 

 Конструктивна стратегія у становленні… у восьмикласників 

спостерігається в групі школярів з високим рівнем досягнень: у цій групі 

найбільше виражена  тенденція до… (зіставимо: I група – 50%, II група – 

39%,  III група – 0 %). 

 Чітко деструктивна тенденція у становленні… у  восьмикласників 

простежується у III групі. 

 Ці дані говорять про виражену дестабілізацію становлення… у школярів з 

низьким рівнем навчальних досягнень. 

 Міжгрупове порівняння показало:… 

 Експериментальні дані свідчать, що конструктивізм у 

становленні….проходить стабільніше у восьмикласників середнього рівня, 

порівняно з високим рівнем. Про це свідчить зокрема співвідношення 

між… і … 



 Деструктивна тенденція виявляється у восьмикласників III групи. Для них 

домінантною є… 

 Магістральні лінії розвитку полягають у... 

 Ці дані яскраво свідчать про існування тісного взаємоз’язку між…. та… 

 Порівняно з першо- і другокласниками цього рівня, у третьокласників цієї 

групи... 

 Онтогенетичні зміни, маючи позитивний віковий потенціал, сприяють 

зростанню... 

 Отримані дані дають змогу стверджувати... 

 Ці висновки тотожні з тими, які отримані у попередньому дослідженні, що 

свідчить про стійкість виявленої тенденції до… 

 Одержані результати засвідчили статистичну значущість досліджуваного 

зв’язку. 

 Ці висновки можна інтерпретувати таким чином. 

 Підсумовуючи отриманий матеріал у цілому, маємо вагомі підстави 

стверджувати, що… 

 

Фрази до опису формувального етапу експерименту 

 Під впливом психологічного тренінгу мали місце зміни... 

 Згідно з результатами діагностування зафіксована певна динаміка… 

 Найбільшою мірою позитивні зрушення мали місце у... 

 Щодо…. мали місце статистично значущі зміни. 

 Результати психологічного експерименту свідчать про помітні зрушення 

у... 

 Проведення до- і післятренінгової діагностики дало змогу оцінити 

ефективність психотренінгу, його можливості впливу на… 

 З метою визначення відмінностей між обома групами показників... 

 Ми ставили за мету визначити динаміку... 

 Узагальнені статистичні дані відображають тенденцію, яка свідчить про 

позитивну динаміку з більшості показників…  



 Кількісний і якісний аналіз змін… у ході експериментального навчання 

характеризується… динамікою. 

 Узагальнені дані про тенденції змін… у результаті навчального 

експерименту були наступними:… 

 Аналіз результатів формувального етапу експерименту показав, що 

включення до навчальної діяльності прийомів на... сприяло посиленню… 

 Зазначені зміни виявилися і в  групі. 

 Ці результати засвідчили ефективність формувального етапу 

експерименту. 

 Проаналізувавши результати дослідження, маємо підстави вважати, що... 

 Відповідно до... 

 Разом з тим,… 

 Отже,... 

 Відтак,... 

 Водночас... 

 Використання критерію Фішера дозволило виявити статистично значущі 

зміни у динаміці... 

 Величина критерію вірогідності Фішера дозволяє стверджувати наявність 

статистично значущих відмінностей за всіма показниками у 

старшокласників експериментальної групи та їх відсутність у контрольній 

групі. 

 Підсумковий аналіз за показниками… засвідчив значне зростання кількості 

учнів експериментальної групи з високим рівнем…, тоді як у школярів 

контрольної групи на момент завершення експерименту суттєвих змін не 

відбулося. 

 В експериментальній групі виявлено зокрема зростання кількості 

випробуваних із високим рівнем…, так як у контрольній групі показник 

зростання незначний. 

 Як виявилося, найчутливішою до формувальних впливів стала група... 

 Респонденти експериментальної групи... 



 Маємо вагомі підстави стверджувати, що застосування розробленої 

програми формування… отримало належну обґрунтованість її 

ефективності щодо… 

 Доведено, що розроблена програма стимулює... 

 Виявлено динамічні зміни... 

 Отримані дані щодо динаміки… показали значне зростання… 

 До позитивних результатів формувального етапу експерименту слід 

віднести факт підвищення... 

 Підсумкові результати порівняльного аналізу переконливо доводять, що 

формування… можна вважати чинником… 

 Підсумовуючи отриманий матеріал у цілому, маємо вагомі підстави 

стверджувати, що... 

 Експериментальні дані підтвердили ефективність технік психологічного 

впливу на... 

 Відповідних змін у розвитку мотивації школярів контрольної групи не 

відбулося. 

 Як показала дослідно-експериментальна робота,.... 

 Ми дійшли висновку про... 

 У контрольній групі ці показники лишилися на попередньому рівні і 

значно відрізняються від показників в експериментальній групі. 

 Помітною стала тенденція до зростання... 

У загальних висновках доцільно використовувати такі фрази: 

 

 У роботі представлено теоретико-експериментальне узагальнення та 

наукове вирішення проблеми…, що виявляється у розкритті й уточнені сутності 

та специфіки цього процесу, у змісті становлення…, характеристиці її прояву 

залежно від рівня… 

 Узагальнення результатів теоретичного аналізу… дає змогу 

вказати на низку принципових моментів. 



 Результати аналізу засвідчили наявність різноманітних підходів 

до визначення проблеми... 

 На основі узагальнених теоретичних даних уточнено поняття... 

 Можна констатувати, що на сьогодні, незважаючи на значну 

кількість наукових даних, проблему… вивчено недостатньо. 

 На підставі проведеного теоретичного аналізу… приймаємо такі 

концептуальні положення:... 

 На основі положень, що утвердилися у психологічній науці про... 

, зроблено висновки про те, що... 

 Аналізуючи загальний стан проблеми…, необхідно відзначити, 

що існуючі підходи не дають можливості певною мірою визначити… 

 Теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження свідчить, 

що на сьогодні немає єдиної концепції... 

 З наведених теоретичних і методологічних положень видно, що 

накопичено вагомий теоретичний та експериментальний матеріал з 

проблеми... 

 У результаті проведеного дослідження встановлено… 

 У становленні… мають місце відмінності залежно від рівня… 

 Висока психолого-педагогічна ефективність апробованої програми 

дозволяє рекомендувати її для використання педагогами та психологами. 

 Подальшу перспективу роботи вбачаємо у розробці... 

 

 



 2. 3. Оформлення результатів дослідження у вигляді таблиць, 

рисунків та їх аналіз 

Приклад 1 

Для комплексного дослідження  рівня самооцінки взято «Методику 

дослідження самооцінки особистості» С. А. Будассі, яка базується на 

взаємозв’язку між уявленнями про «Я-ідеальне» та «Я-реальне». Автор 

вважає, що чим більш тісний взаємозв’язок між «Я-ідеальним» та «Я-

реальним», тим вищий та адекватніший рівень самооцінки. Отримані дані за 

методикою С. А. Будассі (див. табл. 2. 3) показали, що у більшості 

респондентів (39%) наявний високий адекватний рівень самооцінки, тобто їм 

характерне позитивне ставлення до себе, самоповага, прийняття себе, 

відчуття власної повноцінності. У 8% опитуваних рівень самооцінки 

високий, неадекватний, що свідчить про неадекватність сприйняття себе, 

своїх сил, відсутність самокритичності. Низький, проте адекватний, а отже, 

реалістичний рівень сприйняття себе, характерний для 20% респондентів. 

Нечітке і недиференційоване уявлення людини про своє «Я-ідеальне» та «Я-

реальне», і, як наслідок, низький неадекватний рівень самооцінки, 

характерний для 12% респондентів вибірки. 

Таблиця 2. 3  

Рівень самооцінки особистості за методикою С. А.  Будассі 

 

 

Рівень самооцінки Кількість (у %) 

Низький 

неадекватний 

12% 

Низький 

адекватний 

20% 

Середній 

адекватний 

21% 

Високий 

адекватний 

39% 

Високий 

неадекватний 

8% 



Приклад 2 

Отже, важливим моментом аналізу сімейної системи є також аналіз 

комунікацій. На нашу думку, стиль сімейного виховання, який виявляється у 

своєрідній манері спілкування та взаємодії (В. М. Мініяров) і презентує 

певний тип комунікацій між дітьми та батьками. Для більш повного 

сімейного аналізу порівняно тип сім’ї та стиль сімейного виховання, як його 

сприймають підлітки. Результати наведено у табл. 2. 5. 

Таблиця 2. 5 

Результати співвідношення стилів сімейного виховання та типів 

функціонування сім’ї, одержаного на основі аналізу опитувальників 

«Батьків оцінюють діти» та «Шкала сімейної адаптації та згуртованості» 

(FACES-3) Д. Х. Олсона 
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Збалансовані 21 0 4 0 0 0 

Середньо- 

збалансовані 

25 4 13 0 2 2 

Незбалансовані 17 2 2 2 0 6 

 

Як видно з табл. 2. 5, у сім’ях зі збалансованим типом функціонування 

спостерігаються такі два стилі сімейного виховання, як адекватне виховання 

та домінуюча гіперпротекція. Це свідчить про те, що у збалансованих сім’ях 

взаємини у дитячо-батьківській підсистемі переважно будуються за 

принципом діалогічності та партнерства. Що стосується 4% сімей з 

домінуючою гіперпротекцією, то можемо висунути припущення, що, 



незважаючи на надмірну опіку та порушення дистанції у дитячо-батьківській 

підсистемі (очевидно, стосунки між батьками та дітьми ще не вийшли на 

новий рівень, на якому стало б можливим прийняття самостійності підлітка), 

у взаєминах між іншими членами сім’ї вдало поєднуються власна 

незалежність та тісні взаємозв’язки. Це і дозволяє сім’ї загалом бути 

збалансованою та гармонійною. 

Приклад 3 

Дані, отримані після повторної діагностики рівня ворожості, 

представлено у табл. 3. 2. 

Таблиця 3. 2  

Результати діагностики рівня ворожості за шкалою Кука-Медлей 

Шкала Рівень До тренінгу Після тренінгу 

Цинізм 

 

Високий 0 0 

Середній з тенденцію до 

високого 

11 7 

Середній з тенденцією до 

низького 

3 5 

Низький 1 2 

 

Агресивність 

Високий 0 0 

Середній з тенденцію до 

високого 

9 6 

Середній з тенденцією до 

низького 

5 6 

Низький 1 3 

 

Ворожість 

Високий 1 0 

Середній з тенденцію до 

високого 

10 7 

Середній з тенденцією до 

низького 

3 5 

Низький 1 3 

 

 

 



Аналіз даних табл. 3. 2. показав, що в експериментальній групі: 

- за шкалою «Цинізм» у 27% респондентів рівень ворожості 

знизився до середнього з тенденцією до низького; 

- за шкалою «Агресивність» у 20% респондентів рівень ворожості 

знизився до середнього з тенденцією до низького; 

- за шкалою «Ворожість» у 20% респондентів рівень ворожості 

знизився до середнього з тенденцією до низького. 

Приклад 4 

Аналіз психолінгвістичного аспекту ідентичності включає у себе 

визначення того, які частини мовлення і який змістовний аспект 

самоідентифікації є домінуючим у самоописах дитини. У 13,8 % дівчат та 

9,5 % хлопців у самохарактеристиках переважають іменники: діти 

відчувають потребу у визначеності, усталеності (див. табл. 2. 1). У 52,9 % 

дівчат та 36,6 % хлопців висловлювання характеризуються емоційністю, 

проявами демонстративності, про що свідчить переважання у самоописах 

прикметників.  

Таблиця 2.1 

Частота самоідентифікаційних характеристик дітей старшого 

дошкільного віку 

Психологічні 

показники 

Частота за групами Значущість 

розходжень Дівчата Хлопці 

Рівень диференціації особистості 

Вище середнього та 

високий 

57,2% 43,9% p>0,05 

Нище за середній та 

низький 

42,8% 55,1% 

Тип самоописування 

Гармонійний 12,9% 14,8% p>0,05 

Перевага іменників 13,8% 9,5%  

Перевага 

прикметників 

52,9% 38,7% 

Перевага 

словосполучень, 

речень 

20,4% 37% 

 



Приклади демонстрації результатів дослідження у вигляді рисунків та їх 

аналіз 

Приклад 1 

За теорією Р. Стенберга різне поєднання трьох компонентів почуття 

ненависті дає сім різних видів ненависті. Дані щодо видів ненависті, 

отримані за допомогою опитувальника Р. Стенберга, представлено на 

рис. 2. 5. 

 

 

Рис. 2.5. Вираженість видів ненависті (за опитувальником Р. Стенберга) 

Як видно з рис. 2. 5, найбільш переживається серед респондентів 

гаряча ненависть (27%), тобто домінуючими у їх переживаннях є страх чи 

гнів по відношенню до «цілі». Обурену ненависть та нетерпимість 

відчувають 16%, що свідчить про сприйняття цими людьми об’єкта своєї 

ненависті як чогось огидного, схильного до такої ж огидної поведінки. 

Сприйняття «цілі» як такої, що недостойна існувати та потребує негайного 

знищення, говорить про переживання спалюючої ненависті, характерної 15% 

опитуваних. Переживання киплячої ненависті (11%) передбачає раптову 

відразу до «мішені», сприйняття її як «недолюдини» та погрози, для 

усунення котрої необхідно щось зробити. 



Холодна ненависть характерна для 11% респондентів та передбачає 

оцінку «мішені» як чогось поганого та неправильного. Подібні твердження 

часто засновані на негативних стереотипах та забобонах. 

Вируюча ненависть (11%) передбачає сприйняття «цілі» як постійної 

надлюдської загрози. 

У розумовій ненависті домінуючим компонентом є відраза, тому 9% 

опитуваних сприймають ціль своєї ненависті як шкідника, від якого хочеться 

віддалитись на максимальну відстань. 

Приклад 2 

Так, за результатами опитувальника особистісної зрілості Ю. Гільбуха 

виявлено, що серед протестованих респондентів 16 (66,7%) опитаних мають 

задовільний рівень особистісної зрілості, 6 (25%) опитаних – незадовільний, 

2 (8,3 %) – високий. Слід звернути увагу на те, що у більшості респондентів 

виявлено середні показники, високих показників при цьому критично бракує, 

тобто молодь не є зрілою, досить сформованою. 

Отримані дані можна також зобразити на діаграмі (рис. 2. 1). 

 

Рис.2.1. Розподіл досліджуваних за рівнями особистісної зрілості 

Приклад 3 

Представимо отримані результати у вигляді графіку, де наглядно 

можна побачити вид взаємозв’язку між явищами, що вивчаються 

(рис 2. 3. 3.). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.3. Графік взаємозв’язку між рівнем відчуття самотності та 

рівнем самооцінки 

Графік демонструє зворотну залежність між рівнем самотності та 

самооцінкою особистості, коли зростання рівня самооцінки призводить до 

зниження рівня переживання самотності. 

Приклад 4 

Загальний емоційно-оцінний фон, що переважає в ідентифікаційних 

характеристиках, визначає валентність ідентичності (рис. 2. 2). 

 

Рис. 2. 2. Розподіл ідентифікаційних характеристик дітей старшого 

дошкільного віку за валентністю ідентичності 

Для 44,4 % дівчат та 50 % хлопців характерно у цілому позитивне 

ставлення до себе, прийняття себе, своїх переваг та недоліків. У 48,2 % 

дівчат, 33,3 % хлопців емоційне ставлення до своєї особистості є 

нейтральним: спостерігається рівновага між позитивними і негативними 

самоідентифікаціями. 
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У групу, яка складається з 7,4 % дівчат та 16,7 % хлопців, увійшли діти 

з негативним ставленням до себе, неприйняттям себе, низькою самооцінкою: 

проявляється це у негативних ідентифікаційних характеристиках, що 

переважають над позитивними. При описуванні власної ідентичності частіше 

зазначаються недоліки, невпевненість у власній цінності, значущості. 

Приклад 5 

Приймають дитину повністю 24,2 % батьків. Така ситуація у сім’ї для 

дитини є сприятливою для особистісного розвитку дитини. Вона почуває 

себе потрібною, необхідною та захищеною, до неї ставляться з любов’ю, що є 

необхідною умовою для розвитку сильної, стабільної особистісної 

ідентичності (рис. 2. 6). 

 

Рис. 2. 6. Показники ступеня прийняття/неприйняття батьками дитини 

Таким чином, переважна більшість батьків – 84,5 % – у цілому 

приймають особистість дитини, що є позитивним чинником для розвитку 

особистісної ідентичності дитини. 15,5 % батьків дітей старшого 

дошкільного віку, що брали участь у дослідженні, не приймають особистість 

дитини безумовно, або дитина періодично викликає у батьків почуття 

розчарування, роздратування тощо та певні претензії. Ми припускаємо, що 

зазначені психологічні особливості емоційного прийняття дитини батьками 

можуть бути викликані не стільки об’єктивними причинами (самою 



дитиною), а пов’язані з батьківською позицією, яку Р. Овчарова визначає як 

систему ставлення особистості батька чи матері до виховання дітей, до 

особистості дитини [143]. 

 

Отримані результати формувального етапу експерименту в 

експериментальній та контрольній групах, зображення у вигляді 

рисунків 

Приклад 1 

Отримані дані можна також зобразити на діаграмі (рис. 3. 1). 

 

 

Рис. 3. 1. Розподіл респондентів за рівнями особистісної зрілості в 

експериментальній групі 

У контрольній групі дані залишились незмінними (рис. 3. 2). 

 

Рис. 3. 2. Розподіл респондентів за рівнями особистісної зрілості у 

контрольній групі 

Для наочності дані представлено у вигляді гістограми (рис. 3. 3). 



 

Рис. 3. 3. Розподіл респондентів за рівнями особистісної зрілості у 

контрольній та експериментальній групах 

Приклад 2 

Аналіз абсолютних значень виявив зменшення оцінок показників: 

недостатність санкцій (покарань) за порушення дитиною вимог (t=5,82; 

p≤0,01), гіперпротекція у вихованні (t=4,77 ; p≤0,01); суворість санкцій 

(покарань) за порушення дитиною вимог (t=2,48 ; p≤0,05); недостатність 

вимог-заборон по відношенню до дитини (t=5,88 ; p≤0,01); надмірність 

вимог-зобов’язань по відношенню до дитини (t=2,26; p≤0,05); нерозвиненість 

батьківських почуттів (t=2,23; p≤0,05) (рис. 3. 3). 
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На початку психокорекції

Наприкінці психокорекції

Рис. 3.3. Порівняльна характеристика особливостей батьківсько-дитячих 

взаємин в експериментальній групі 1до і після проведення 

формувального експерименту 



Наведена гістограма демонструє, що батьки дітей старшого 

дошкільного віку, що були учасниками групової сімейної психокорекції, 

мають тенденції до зміни виховної позиції, батьківської установки на дитину. 

Приклад 3 

Проведений аналіз отриманих змін за G-критерієм знаків виявив 

динаміку щодо таких параметрів функціонування сімейної системи, як: тип 

бажаної сімейної системи; ступінь прийняття дитини батьками; ступінь 

сприятливості у сім’ї для психічного розвитку дитини (кількість бажаних у 

дитини якостей); недостатність санкцій; гіперпротекція у вихованні; 

суворість у вихованні; недостатність вимог-заборон; недостатність вимог- 

зобов’язань; винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання; 

сімейні сценарії; сімейні міфи; сімейні легенди, що підтверджуються даними 

(табл. 3. 1). 

Таблиця 3. 1 

Результати впливу психопрофілактичних заходів на параметри 

функціонування сімейної системи батьків дітей старшого дошкільного 

віку експериментальної групи 1 (n=21, %) 
Параметри функціонування сімейної 

системи 

Показники за результатами проведення 

групової сімейної психокорекції, % 

Значущість 

розходжень (за G-

критерієм знаків) до психоко-рекції після психокорекції 

Тип бажаної 

сімейної системи 

Збалансований 28 48  

 

p≤0,05 
Незбалансо-ваний 48 40 

Середньозба-

лансований 

24 12 

Ступінь 

прийняття 

дитини батьками 

Високий 34 63  

p≤0,01 Середній  46 28 

Низький 20 9 

Ступінь 

сприятливості у 

сімʼї для дитини 

Високий 36 55  

 

p≤0,01 
Середній 44 31 

Низький 20 14 

Наявність гіперпротекції у вихованні 22 8 p≤0,05 

Суворість у вихованні 35 12 p≤0,05 

Недостатність вимог-заборон 47 22 p≤0,05 

Недостатність вимог-зобов’язань 38 19 p≤0,05 

Винесення конфлікту між подружжям у 

сферу виховання 

19 4 p≤0,05 

Наявність сімейних міфів у сімейних 

наративах 

36 23 p≤0,05 

Наявність у 

сімейних 

наративах 

сімейних тем, що 

утворюють 

сімейні сценарії 

Продуктивних 

(конструктив-них) 

13 37 p≤0,05 

Непродуктив-них 

(неконструк-

тивних) 

44 32 p≤0,05 

 



Отже, у результаті проведення психокорекційно-профілактичної та 

психоконсультативної роботи збільшилась кількість батьків старшого 

дошкільного віку, у яких підвищився ступінь бажаності збалансованої 

сімейної системи, прийняття дитини, що є сприятливою ситуацією для 

психічного розвитку дитини, кількість відображених у сімейних сценаріях 

сімейних тем, що є конструктивними як для розвитку гармонійних 

внутрішньосімейних взаємин у цілому, так і для індивідуального розвитку її 

членів. Водночас суттєво зменшились такі показники, як: незбалансований та 

середньозбалансований тип бажаної сімейної системи; середній, низький 

ступінь прийняття дитини батьками; середній, низький ступінь сприятливості 

сімейної системи; наявність гіперпротекції, суворості, недостатності вимог-

заборон і вимог-зобов’язань у вихованні; винесення сімейних конфліктів між 

подружжям у сферу виховання; наявність у сімейних наративах сімейних 

міфів та неконструктивних сімейних тем, що утворюють сімейні сценарії. 

Приклад 4 

Як видно з рис. 3. 3, за результатами повторного тестування 

зафіксовано 48% підлітків з високим рівнем домагань, 40%  − з середніми 

показниками висотного параметру домагань. З низьким рівнем домагань 

зафіксовано 12% респондентів. Натомість у контрольній групі нами 

зафіксовано незначні зміни висотного параметру домагань підлітка, які не 

сягають рівня статистичної значущості. Таким чином, можемо констатувати, 

що у результаті проведення психокорекційних занять, підлітки здобули 

навички постановки мети такої складності, що перевищує їх актуальні 

можливості, розширивши при цьому власні перспективи шляхом підвищення 

рівня домагань. 
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Рис. 3. 3. Результати впливу психокорекційних заходів на висотний 

параметр домагань підлітків  

 

Приклади демонстрації й аналізу кореляційного та факторного аналізу 

Приклад 1. Кореляційний аналіз 

На етапі статистичної обробки результатів дослідження з метою 

визначення чинників, що впливають на розвиток особистісної ідентичності 

дітей старшого дошкільного віку, ми провели кореляційний аналіз отриманих 

результатів за коефіцієнтом лінійної кореляції Спірмена, що дало змогу 

виокремити показники, найбільш пов’язані між собою (табл. 2. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2. 7 

Кореляції батьківського ставлення до дитини (за методикою 

«Взаємодія батька й дитини») 

* Кореляція значуща на рівні Р<0,05 

** Кореляція значуща на рівні Р<0,01 

№ Показники 
Коефіцієнт 

кореляції 

1.  Суворість батьків до дитини  Вимогливість батьків 0,31** 

2.  Суворість батьків до дитини Непослідовність у вихованні 0,3* 

3.  Незбалансований тип сім’ї Виховна конфронтація 0,27* 

4.  
Здійснення контролю над 

дитиною 

Виховна конфронтація 0,3* 

5.  Вимогливість батьків Непослідовність у вихованні 0,36** 

6.  Вимогливість батьків Виховна конфронтація 0,44* 

7.  
Недостатність вимог-заборон по 

відношенню до дитини 

Прийняття дитини 0,26* 

8.  
Недостатність вимог-заборон по 

відношенню до дитини 

Ігнорування потреб дитини 0,24* 

9.  
Недостатність вимог-заборон по 

відношенню до дитини 

Нестійкість стилю виховання 0,28* 

10.  Нестійкість стилю виховання Ігнорування потреб дитини 0,43** 

11.  

Розширення батьківських 

почуттів (розв’язання 

особистісних потреб за рахунок 

дитини) 

Виховна конфронтація  -0,25* 

12.  
Виховна невпевненість 

батька/матері 

Тип сім’ї – сімейна 

згуртованість (наявна) 

 

0,36** 

13.  
Виховна невпевненість 

батька/матері 

Тип сім’ї – сімейна 

згуртованість (бажана) 

 

0,37** 

14.  
Виховна невпевненість 

батька/матері 

Прийняття дитини -0,28* 

15.  
Виховна невпевненість 

батька/матері 

Надання переваг 

батьком/матір’ю жіночим 

якостям 

0,27* 

16.  
Проекція на дитину власних 

небажаних якостей 

Вимогливість до дитини -0,26** 

 

Кореляційний аналіз виявив тенденції позитивного кореляційного 

зв’язку між суворістю та вимогливістю батьків (r=0,31, p≤0,01); 

непослідовністю у вихованні (r=0,3, p≤0,05) та виховною конфронтацією 

(r=0,27, p≤0,05); здійсненням контролю над дитиною та виховною 



конфронтацією (r=0,3, p≤0,05), вимогливістю батьків і непослідовністю у 

вихованні (r=0,36, p≤0,01), виховною конфронтацією (r=0,44, p≤0,05). 

Приклад 2. Факторний аналіз 

У результаті факторного аналізу визначено чотири фактори, доля 

сукупної дисперсії становить 61,54 % (табл. 2. 8). 

Таблиця 2. 8 

Головні компоненти у загальному масиві даних дітей  

Сумарна вага фактору 20,13 16,51 13,26 11,64 

% пояснювальної дисперсії 16,9 15,1 13,9 12,8 

% накопленої дисперсії 16,9 27,6 54,1 61,41 

 1 2 3 4 

Здатність до тріангуляторних відносин -0,87,   -0,52 

Відсутність тріангуляторних відносин в малюнку 0,87    

Відчуття у дитини сприятливих сімейних відносин -0,86   -0,49 

Емоційна дистанція з батьками відсутня -0,58 -0,34   

Емоційна дистанція з батьками 0,54    

Емоційна дистанція з батьком у хлопчика -0,54    

Емоційна дистанція з матір’ю у дівчинки -0,5  0,34  

Порушення механізму ідентифікації 0,52 0,34   

Порушені взаємини, негативні емоції по відношенню до 

батька 
0,46   

 

Емоційна дистанція з усіма членами сім’ї -0,44 0,31 0,32  

Цілісний, якісно-стабільний образ «Я»  -0,86  -0,42 

Якісно-нестабільна, дифузна ідентичність -0,36 0,86   

Диференціація образу «Я»: диференційований, 

багатокомпонентний образ «Я» 

 
-0,76  -0,38 

Диференціація образу Я: недиференційований образ «Я» -0,35 0,76 0,34  

Емоційна дистанція з матірʼю -0,46 0,74   

Домінування батька над дитиною  -0,72   

Валентність ідентичності:  негативна, проблеми 

ідентифікації 

 
0,68   

Порушені взаємини, негативні емоції по відношенню до 

матері 

 
0,66  0,32 

Структура ідентичності: переважання діяльнісного «Я»  0,57   

Структура ідентичності: переважання матеріального «Я»  0,55   

Ідентифікація з батьком у хлопчика  -0,44   

Оцінка особистості батьками: позитивний образ зі слів 

батька 

 
-0,38  -0,64 

Ідентифікація з матір’ю у хлопчика  0,38   

Оцінка особистості батьками: негативний образ «Я» зі слів 

батька 

 0,38 
0,55  

Структура ідентичності: переважання рефлексивного «Я» -0,38 -0,36  -0,33 

Оцінка особистості батьками: негативний образ «Я» зі слів 

матері 

 0,36 
0,35  



Продовж. табл. 2. 8 

Валентність ідентичності: нейтральна   0,79 0,38 

Ідентифікація з іншим членом сім’ї   0,72  

Відчуття своєї значущості, потреба у визнанні 0,36  0,68 0,32 

Відсутність ознак домінування   0,58  

Структура ідентичності: невиражена структура  0,36 0,51  

Структура ідентичності: переважання соціального 

компоненту 

  
0,5  

Домінування іншого члена сім’ї   0,48  

Валентність ідентичності: позитивна   -0,44 -0,46 

Оцінка особистості батьками: нейтральний образ «Я» зі слів 

батька 

 0,35 
0,38  

Оцінка особистості батьками: нейтральний образ «Я» зі слів 

матері 

-0,56 0,35 
0,36  

Відсутність ознак порушення ідентичності -0,47 -0,34  -0,78 

Незадоволення взаєминами сім’ї у цілому, агресивні 

тенденції до членів сім’ї 

  
 0,76 

Оцінка особистості батьками: позитивний образ зі слів 

матері 

  
 -0,72 

Ідентифікація з матір’ю у дівчинки    -0,67 

Рівноцінна авторитетність батька і матері    -0,58 

Відчуття емоційного неприйняття у сім’ї, відчуття 

емоційного відкидання, емоційна залежність 

0,64  
 0,54 

Структура ідентичності: переважання фізичного «Я»    0,51 

Ідентифікація з батьком у дівчинки    0,48 
 

Перший фактор (20,13) включає такі змінні: здатність до 

тріангуляторних відносин (-0,87), відчуття у дитини сприятливих сімейних 

відносин (-0,86), емоційна дистанція з батьками (0,54), порушення механізму 

ідентифікації (0,52), порушені взаємини, негативні емоції по відношенню до 

батька (0,46), емоційна дистанція з усіма членами сім’ї. 
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Актуальність. Інноваційні процеси, що відбуваються у вищій школі, 

підписання Болонської декларації, яка передбачає створення європейського 

освітнього простору безперервної професійної підготовки потребують зміни 

освітньої парадигми для підготовки конкурентоспроможного на світовому 

ринку праці фахівця. На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти 

актуальним і необхідним постає психологічний супровід професійного та 

особистісного становлення студентів, що забезпечуватиме підготовку 

гармонійно розвинених спеціалістів, здатних до постійного оновлення 

наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін в 

умовах ринкової економіки. 

Сьогодні більш затребуваними є спеціалісти, які володіють не тільки 

відповідною кваліфікацією, але й такими якостями, як: уміння спілкуватися з 

людьми, вирішувати конфліктні ситуації, приймати нестандартні рішення, 

орієнтуватися у тій чи іншій новій ситуації, адаптуватися до нових життєвих 

умов. Формування цих якостей постає завданням сучасного навчального 

закладу. Крім студентів, учасниками освітнього процесу є також викладачі, 

здобувачі, аспіранти, адміністрація, учбово-допоміжний персонал, які теж 

потребують психологічного супроводу, так як система підвищення 

кваліфікації фахівців, що існує, не спроможна вирішити весь спектр завдань, 

що стоять перед нею. 

Отже, існує потреба цілісного підходу до забезпечення психологічного 

супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу ВНЗ. Вважаємо, що 

психологічна служба покликана забезпечити реалізацію особистісного, 

професійного, творчого потенціалу особистості, створити умови для 

самореалізації особистості, надати психологічну підтримку всім суб’єктам 

освітньої діяльності. 

Для вирішення поставлених завдань використання традиційних методів 

підготовки виявляється недостатнім, тому виникає необхідність 

упровадження інноваційних технологій у практику вищої школи. 

Однією з найбільш ефективних і перспективних технологій навчання і 

розвитку сьогодні є тренінги, що, з огляду на методичну універсальність, 

практичну спрямованість і доступність, стають невід’ємною частиною 

особистісного і професійного вдосконалення людини. Сучасні науковці 

творчо впроваджують тренінг у найрізноманітніші сфери життєдіяльності. 

Інтенсивне інтерактивне навчання під час тренінгу дозволяє у короткий 



термін опанувати велику кількість інформації і закріпити отримані знання й 

уміння на практиці. 

Проблемам тренінгових технологій присвячено дослідження 

І. В. Вачкова, Н. О. Євдокимової, Ю. М. Ємельянова, Г. О. Ковальова, 

В. О. Лефтерова, С. І. Макшенова, Л. І. Мороз, В. В. Никандрова, 

Б. Д. Паригіна, Л. О. Петровської, А. П. Ситнікова, Ю. М. Швалба, 

Т. С. Яценко та ін. [4;7;10;11;14;25]. 

У 90-х роках почала формуватися національна школа тренінгу, чому 

сприяли вчені і практики з Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 

Інституту соціальної і політичної психології та інших освітніх і науково-

дослідних установ. Серед учених і практиків-аматорів сучасної 

психотернінгової школи в Україні: Л. М. Балабанова, Н. О. Євдокимова, 

Ю. О. Живоглядов, В. П. Казмиренко, В. О. Лефтеров, Л. І. Мороз, 

Г. В. Попова, О. В. Тимченко, С. М  Хоружий, Ю. М. Швалб, С. І. Яковенко, 

Т. С. Яценко. 

Багато тренінгів спрямовані на особистісне зростання. Сфера 

особистісного зростання, особистісного і духовного розвитку є дуже 

широким і різноманітним спектром різних індивідуальних і групових 

практик. Визначення особистісного зростання і розвитку також різноманітні і 

визначаються концептуальними основами і суб’єктивними перевагами, як 

груп-лідерів, так й учасників. Істотне те, що до тренінгів особистісного 

зростання звертаються цілком благополучні у психологічному відношенні 

люди, що відчувають потребу у самопізнанні і саморозвитку. 

У тренінгах особистісного зростання провідною концепцією є уявлення 

про ідеальну, досконалу особистість, також різне у різних психологічних 

школах. Сам тренінг організовується як процес реалізації, досягнення цієї 

досконалості. Особистісне зростання проявляється у досягненні людиною 

нових і якісно більш високих рівнів продуктивності, у «прагненні до себе – 

кращого» (О. О. Бодальов, С. Л. Рубінштейн). Ключовою і провідною ідеєю, 

що об’єднує майже всі наявні у практичній психології підходи, є прагнення 

допомогти розвитку особистості шляхом зняття обмежень, комплексів, 

вивільнення її потенціалу. 

Проблема самовизначення та самоактуалізації, неузгодженість 

реальних уявлень особистості щодо себе з реаліями життя, зміни у структурі 

ціннісних орієнтацій у ході ефективної чи неефективної інтеграції у 

суспільстві молодих людей залишається недостатньо вивченою. Саме тому 

нами обрано тему магістерського дослідження «Тренінг особистісного 

зростання у роботі психологічної служби вищого навчального закладу». 

Об’єкт дослідження – соціально-психологічні аспекти діяльності 

психологічної служби системи освіти. 

Предмет дослідження – особливості застосування тренінгів 

особистісного зростання у діяльності ПС ВНЗ.  

Метою дослідження є розробка, апробація та визначення ефективності 

моделі та програми тренінгу особистісного зростання студентів ВНЗ. 



Гіпотезою дослідження є твердження про необхідність використання 

тренінгів особистісного зростання у роботі психологічної служби для 

повноцінного розвитку особистості студентів ВНЗ, сприяння їх 

повноцінному особистісному розвитку та створення належних умов для 

формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, 

самовиховання і саморозвитку. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити погляди психологів щодо впливу психологічної служби 

вищого навчального закладу на розвиток особистості студента  

2. Визначити місце тренінгу особистісного зростання у роботі 

психологічної служби вищого навчального закладу. 

3. Проаналізувати основні теоретичні підходи щодо вивчення проблеми 

особистісного зростання та основних завдань відповідної тренінгової 

програми. 

4. Розробити модель та програму тренінгу особистісного зростання 

студентів ВНЗ. 

5. Визначити ефективність використання тренінгів особистісного 

зростання у роботі психологічної служби ВНЗ.  

База дослідження: дослідження проводилось на базі МКУ імені 

Пилипа Орлика. У дослідженні взяли участь 60 осіб – студентів медико-

природничого факультету у віці від 18 до 25 років. 

Методологічну та теоретичну основу дослідження склали: теорія 

побудови освітнього простору майбутніх фахівців (Н. О. Євдокимова); теорія 

особистісного потенціалу як основа самодетермінації особистості 

(Д. О. Леонтьєв); концепція цілепокладання та вимірів якості життя 

особистості (Ю. М. Швалб); екзістенціально-гуманістична психологічна 

парадигма (С. К’єркегор, Ф. Ніцше, М. Хайдеггер, В. Франкл); 

феноменологічна теорія особистості (К. Роджерс); психоаналітична теорія 

(З. Фройд, Ж. Лакан); теорія про психічні функції людини 

(Л. С. Виготський); методологічні і методичні аспекти з теорії та практики 

використання психологічних тренінгів (І. В. Вачков, Ю. М. Жуков, 

В. П. Захаров, Ю. Н. Ємельянов, І. Н. Карицький, С. І. Макшанов, 

Л. А. Петровська, О. В. Сидоренко, В. В. Третьяченко, М. Форверг, 

Н. Ю. Хрящева, Ю. М. Швалб, Т. С. Яценко та ін.). 

Для перевірки висунутої гіпотези та вирішення встановлених завдань 

використано комплекс теоретичних та експериментальних методів: 

теоретичні методи - вивчення та аналіз психологічної та методичної 

літератури, узагальнення, систематизація; емпіричні методи - тестування за 

методиками: дослідження смисложиттєвих концепцій Г. А. Пальм, життєвих 

перспектив студентської молоді Ю. М. Швалба, визначення рівня 

рефлективності А. В. Карпова та В. В. Пономарьової; авторський тренінг 

особистісного зростання; статистичні методи обробки емпіричних даних - 

порівняльний та кореляційний аналізи (коефіцієнт кореляції Пірсона). При 

обробці даних використовувались комп’ютерні програми: MS Excel; SPSS 

17.0. 



Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягає у тому, що: 

- досліджено особливості структури психологічної служби МКУ імені 

Пилипа Орлика та її основні завдання; 

- розроблено, експериментально апробовано та впроваджено 

структурно-функціональну модель психологічного тренінгу особистісного 

зростання для забезпечення розвивальної функції ПС ВНЗ; 

отримали подальший розвиток: 

- теоретична та практична діяльність психологічної служби системи 

освіти;  

- теоретичні уявлення щодо побудови тренінгів особистісного 

зростання; 

- моделі надання психологічної допомоги студентам з психологічними 

проблемами та потребою у саморозвитку. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що: розроблено та 

впроваджено програму тренінгу особистісного зростання у діяльність 

психологічної служби вищого навчального закладу як форму психологічного 

супроводу студентів, а також як засіб для отримання студентом практичних 

знань та навиків у сфері психологічного консультування та корекції. 

Результати дослідження можуть бути використані у лекційно-семінарських 

заняттях зі студентами спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота» 

при викладанні навчальних дисциплін: «Психологія тренінгової роботи», 

«Психологічна служба», «Основи психологічної практики», «Психологічний 

практикум по спеціалізації», а також у роботі приватних практичних 

психологів, психологів системи освіти (у школах – лише для роботи зі 

старшокласниками, у ВНЗ – зі студентами та викладачами). 

Апробація дослідження. Основні положення дослідження апробовано 

на Магістерських читаннях МКУ імені Пилипа Орлика (м. Миколаїв, 2018, 

2019 рр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК Д 

 

Зразок оформлення обкладинки автореферату  

кваліфікаційної роботи магістра 

 

ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА 

ОРЛИКА» 

МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ 

 

 

 

 

 

БОНДАРЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 «ТРЕНІНГ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ У РОБОТІ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» 

 

 

053 «Психологія»  

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 

 

(підпис здобувача) 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2019 



ДОДАТОК Е 

 

ДОВІДКА 

 

про впровадження результатів магістерського дослідження 

Іванова Івана Івановича з теми «Тренінгова технологія особистісного 

зростання студентів вищого навчального закладу (на прикладі Психологічної 

служби ПВНЗ «») 

спеціальність - 053 – Психологія 

у роботу Психологічної служби ПВНЗ «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

 

Упродовж 2018 року у роботу Психологічної служби Міжнародного 

класичного університету імені Пилипа Орлика впроваджено окремі 

положення кваліфікаційної магістерської роботи І. І. Іванова «Тренінгова 

технологія особистісного зростання студентів вищого навчального закладу, а 

саме: 

1. Проведення тренінгових занять для студентів, спрямованих на 

розвиток особистісного зростання, а також активізацію рефлексивних 

процесів. 

2. Проведення індивідуальних та групових психологічних 

консультацій з метою розвитку здатності до цілепокладання та проектування 

та набуття навичок вирішення проблемних ситуацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник психологічної служби 

МКУ імені Пилипа Орлика,  

доктор психологічних наук, професор  Н. О. Євдокимова 

 



ДОДАТОК Є 

 

Приклад форми і структури тексту відзиву наукового керівника 

ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 

 

ВІДЗИВ 

на магістерську роботу студента: 

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по-батькові студента) 

 

Спеціальності______________курс________ форми навчання______________ 

 

 

На тему ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Структура тексту відзиву: 

1. Актуальність теми. 

2. Відповідність тексту роботи її цілі і завданням. 

3. Повнота розкриття теми. 

4. Ступінь вивчення студентом законодавчо-нормативних документів і 

літературних джерел, аналізу матеріалів бази дослідження. 

5. Професійний рівень дослідження та практичне значення висновків і 

рекомендацій. 

6. Виконання вимог щодо оформлення роботи. 

7. Недоліки роботи. 

8. Загальний висновок (щодо відповідності/невідповідності роботи 

встановленим вимогам і готовності/неготовності її до захисту перед 

екзаменаційною комісією). 

 

 

 

Науковий керівник__________________________________________________ 

                                    (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи та посада) 

 

 

 

«____»______________20___р.                                    

 

 



ДОДАТОК Ж 

 

Приклад форми і структури тексту рецензії зовнішнього рецензента 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську роботу студента 

 ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я  по-батькові студента) 

 

 

На 

тему____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Структура тексту рецензії: 

1. Актуальність теми. 

2. Наукова новизна. 

3. Професійність проведення аналізу. 

4. Професійний рівень і практична цінність висновків і рекомендації. 

5. Наявність і характеристика недоліків. 

6. Загальний висновок і оцінка роботи за чотирибальною шкалою (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно). 

 

 

Рецензент _________________________________________________________ 

                                                                 (прізвище, і’мя, по-батькові, місце 

роботи та посада) 

 

«____»______________20___р.                                   

_______________________ 

                                                                                                                                                 

(підпис рецензента) 
 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК З 

 

 

Правила оформлення тез доповідей 

 

1. Обсяг публікації – дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі 

Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє 

– 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір 

шрифта – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.  

2. Заголовок повинен мати наступні дані: 

 УДК. 

 Ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання. 

 Ініціали та прізвище наукового керівника науковий ступінь, вчене 

звання (для осіб без наукового ступеня). 

 Установа, в якій виконана робота, підрозділ установи (кафедра) 

 Назва роботи (жирним шрифтом) без скорочень, посередині листа 

(українська, російська, англійська). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК І 

 

Порядок подання та правила оформлення статті в науковий журнал 

 

Для публікації в науковому журналі Вам необхідно виконати наступні дії: 

1. Заповнити реєстраційну форму для публікації. 

2. Оформити статтю згідно з правилами оформлення. 

3. Після прийняття статті до друку необхідно надіслати відскановану 

(сфотографовану) квитанцію про оплату публікаційного внеску. 

Правила оформлення статей 

Формат аркуша  A4, орієнтація - книжкова 

Поля  верхнє і нижнє 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см 

Основний шрифт Times New Roman 

Arial і Courier New для фрагментів тексту 

Розмір шрифту 

основного тексту 

14 пунктів 

Дозволяється використання шрифту меншого 

розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які  мають 

допоміжне (другорядне) значення 

Міжрядковий 

інтервал 

полуторний 

Вирівнювання 

тексту 

по ширині 

Автоматична 

розстановка 

переносів 

увімкнена 

Абзацний відступ 

(новий рядок) 

1,25 см 

Нумерація сторінок не ведеться 

http://siee.zp.ua/index.php/ua/reestratsiya-dlya-publikatsiji-z


Рисунки і таблиці допускаються і вставлені в текст, окремими файлами 

на альбомних сторінках 

не приймаються. Розмір шрифту табличного тексту 

зазвичай на 2 пункти менший ніж розмір шрифту 

основного тексту  

Посилання на 

літературу 

у квадратних дужках [1, с. 2], бібліографічний 

список у кінці тексту. 

Інший спосіб оформлення використаної літератури 

не допускається 

Обсяг від 10 до 20 сторінок включно 

 

У статті повинні міститися (з виділенням у тексті) такі елементи: 

- Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

- Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання 

даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; 

- Формулювання цілей статті (постановка завдання); 

- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

- Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у 

даному напрямку; 

- Список літератури (оформляється за новими вимогами); 

Відповідальність за зміст матеріалу несе автор. 

 

 

 

 

 

 




