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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3; 

 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 
(шифр і назва) 

 

за вибором 

 Спеціальність 

 053 «Психологія» 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання курсова 

робота                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

I –й І-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

           Магістр 

10 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

20 год.  4 год. 

Лабораторні 

 - год. - год. 

Самостійна робота 

70 год.   82 год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 

для заочної форми навчання – 1/4 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – формування компетентностей із застосування якісних методів дослідженняз 

психології менеджменту. 

 

Завдання – сформувати розуміння та здатності теоретичного та практичного 

характеру, які стосуються: 

розуміння якісних методів у психології; 

розуміння методологічних основ якісних методів у дослідженнях; 

розуміння видів якісних методів дослідження; 

здатності до вибору валідних якісних методів; 

 здатності до застосування якісних методів у психологічних дослідженнях; 

здатності до обробки та аналізу результатів якісних методів у психологічних 

дослідженнях. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Якісні дослідження у психології. 

1. Поняття «якісних досліджень» у психології. Значення якісних 

досліджень у психології. Переваги та застереження у застосуванні. 

Протиставлення ідеографічного і номотетичного підходів дослідження у 

психології. 2. Якісна парадигма у психології. Дискурсивний аналіз як 

методологічна основа застосування якісних методів дослідження у психології. 

3. Герменевтика, феноменологічна психологія, соціальний конструктивізм, 

наративна теорія як методологічні конструкти якісних методів у психології.  

 

Тема 2. Стратегії побудови якісного експерименту. 

 

1. Вимоги до організації експеременту із застосуванням якісних 

методів дослідження (висунення гіпотез, збір якісних даних – представлених в 

шкалі найменувань, переходи між різнорівневими гіпотезами, обговорення 

гіпотез по відношенню до світу теорій, організація обговорення і валідних 

висновків; ключові аспекти застосування якісних методів у психологічних 

дослідженнях). 2. Види якісних методів дослідження у психології. 3. 

Феноменологічне дослідження: технологія застосування.  



Тема 3. Наратив як якісний метод у психологічних дослідженнях.  

1. Особливості застосування методу наративу. Типи наративів. 

Аналіз оповіді. Кодування якісних даних. 2. Біографічні методи як наративна 

технологія. Реконструкція історії життя. 3. Аналіз дискурсу. Схема аналізу. 

Змістовий аналіз текстів. Загальна схема змістового аналізу. Моделі змістового 

аналізу. 

 

Тема 4. Тематичний аналіз як якісний метод дослідження у 

психології. 

Тематичний аналіз як основний якісний метод дослідження. Переваги та 

застереження у застосуванні. Види тематичного аналізу. 2. Вимоги до вибору 

тем у тематичному аналізі. Створення тематичного поля дослідження. 3. 

Вимоги до формулювання запитань для тематичного аналізу. 4. Етапи 

проведення тематичного аналізу. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л П Лаб Інд с.р. Л П лаб Інд с.р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Робота психолога в організації. 

 

Тема 1. Якісні 

дослідження у 

психології. 

 

22 4 4 - - 14 22 2 - - - 20 

Тема Тема 2. Стратегії 

побудови якісного 

експерименту. 

 
 

24 2 6 - - 16 22 - - - - 22 

Тема 3. Наратив як 

якісний метод у 

психологічних 

дослідженнях.  

  

24 2 6 - - 16 26 2 2 - - 22 

Тема 4. Тематичний 

аналіз як якісний 

метод дослідження у 

психології. 

 

20 2 4 - - 14 20 - 2 - - 18 

Разом за змістовим 

модулем 1 

90 10 20 - - 60 90 4 4 - - 82 



Усього годин  90 10 20 - - 60 90 4 4 - - 82 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Якісні дослідження у психології 2 

2 Проблема поєднання номотетичного та ідеографічного 

підходів у психологічних дослідженнях 

2 

3. Феноменологічні дослідження у психології (застосування 

напівструктурованих інтерв’ю, самозвітів) 

2 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Дизайн (стратегії) побудови якісного дослідження у 

психології (розробка якісного експерименту)  

4 

2 Наративні технології дослідження. Визначення типів 

наративів, аналіз та обробка результатів. 

6 

3 Технологія застосування та обробки результатів 

тематичного аналізу 

4 

 

                                                                                                              

7. Самостійна робота (стаціонар) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1.1 Поняття номотетичного та ідеографічного підходів у 

психології 

6 

1.2 Якісна методологія як результат постнекласичної 

філософії. 

4 

1.3 Дискурсивний аналіз як методологічна основа якісних 

методів 

4 

2.1 Організація і проведення експерименту (формулювання 

гіпотез, види гіпотез, змінні тощо) 

6 

2.2 Вимоги до застосування напівструктурованих інтерв’ю, 

самозвітів. Урахування факторів, які впливають на 

результати інтерпретації самозвітів 

6 

2.3 Види якісних методів дослідження. 4 

3.1  Наративна психологія. Історичний аспект розвитку 

наративної психології. Механізми створення наративів 

 

6 

3.2 Типи наративів. Аналіз наративів 6 

3.3 Наративні психотехнології 4 



4.1 Вимоги до формулювання запитань для тематичного 

аналізу. 

6 

4.2 Факторний аналіз у обробці результатів тематичного 

аналізу 

         8 

 

 
7. Самостійна робота (заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1.1 Поняття номотетичного та ідеографічного підходів у 

психології 

4 

1.2 Якісна методологія як результат постнекласичної 

філософії. 

4 

1.3 Дискурсивний аналіз як методологічна основа якісних 

методів 

4 

1.4 Якісна парадигма у психології. Дискурсивний аналіз як 

методологічна основа застосування якісних методів 

дослідження у психології. 

4 

1.5 Герменевтика, феноменологічна психологія, соціальний 

конструктивізм, наративна теорія як методологічні 

конструкти якісних методів у психології.  

 

4 

2.1 Організація і проведення експерименту (формулювання 

гіпотез, види гіпотез, змінні тощо) 

4 

2.2 Вимоги до застосування напівструктурованих інтерв’ю, 

самозвітів. Урахування факторів, які впливають на 

результати інтерпретації самозвітів 

4 

2.3 Види якісних методів дослідження. 4 

2.4 Вимоги до організації експеременту із застосуванням 

якісних методів дослідження (висунення гіпотез, збір 

якісних даних – представлених в шкалі найменувань, 

переходи між різнорівневими гіпотезами, обговорення 

гіпотез по відношенню до світу теорій, організація 

обговорення і валідних висновків; ключові аспекти 

застосування якісних методів у психологічних 

дослідженнях). 

6 

2.5 Феноменологічне дослідження: технологія застосування.  

 

4 

3.1 Наративна психологія. Історичний аспект розвитку 

наративної психології. Механізми створення наративів 

 

6 

3.2 Типи наративів. Аналіз наративів 4 



3.3 Наративні психотехнології 4 

3.4 Біографічні методи як наративна технологія. 

Реконструкція історії життя. 

4 

3.5 Аналіз дискурсу. Схема аналізу. Змістовий аналіз текстів. 

Загальна схема змістового аналізу. Моделі змістового 

аналізу. 

 

4 

4.1 Вимоги до формулювання запитань для тематичного 

аналізу. 

6 

4.2 Факторний аналіз у обробці результатів тематичного 

аналізу 

8 

4.3 Тематичний аналіз як основний якісний метод 

дослідження. Переваги та застереження у застосуванні. 

Види тематичного аналізу. 

4 

 

9. Індивідуальні завдання 

1. Розробити дизайн якісного експерименту 

2. Здійснити аналіз наративу. Визначити тип наративу. Виділити ключові 

проблеми автора наративу, його переживання. 

3. Підібрати матеріал для тематичного аналізу. Визначити ключові теми. 

Здійснити обробку за схемою аналізу тем. 

 

 
10. Методи навчання 

Лекційна форма проведення занять, яка передбачає застосування таких 

методів:  

1. Пояснювально-ілюстративного. 

2. Проблемного засвоєння матеріалу. 

Семінарські та практичні форми занять, які передбачають застосування 

методів:  

1. Частково-пошукового. 

4. Дослідницького. 

                                                                                                    

11. Методи контролю 

1. Тестовий контроль по темам. 

2. Усне опитування. 

3. Письмове опитування. 

4. Контрольні роботи. 

5. Співбесіда.       

 

Питання для контролю знань із навчальної дисципліни. 

 

1. Поняття «якісних досліджень» у психології. Значення якісних 

досліджень у психології.  



2. Переваги та застереження у застосуванні якісних методів. 

3. Протиставлення ідеографічного і номотетичного підходів дослідження 

у психології.  

4.  Якісна парадигма у психології. Дискурсивний аналіз як методологічна 

основа застосування якісних методів дослідження у психології. 

5.  Герменевтика, феноменологічна психологія, соціальний 

конструктивізм, наративна теорія як методологічні конструкти якісних 

методів у психології.  

6. Вимоги до організації експеременту із застосуванням якісних методів 

дослідження. 

7. Види якісних методів дослідження у психології.  

8. Феноменологічне дослідження: технологія застосування.  

9. Особливості застосування методу наративу.  

10.  Типи наративів.  

11.  Аналіз оповіді. Кодування якісних даних.  

12.  Біографічні методи як наративна технологія. Реконструкція історії 

життя.  

13.  Аналіз дискурсу. Схема аналізу.  

14.  Змістовий аналіз текстів. Загальна схема змістового аналізу. Моделі 

змістового аналізу. 

15.  Тематичний аналіз як основний якісний метод дослідження.  

16.  Переваги та застереження у застосуванні тематичного аналізу.  

17.  Види тематичного аналізу. 

18.  Вимоги до вибору тем у тематичному аналізі.  

19.  Створення тематичного поля дослідження у тематичному аналізі.  

20.  Вимоги до формулювання запитань для тематичного аналізу.  

21.  Етапи проведення тематичного аналізу. 

22.  Застосування факторного аналізу для обробки результатів тематичного 

аналізу. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
 

Змістовий модуль 1                              

 Виступи на семінарських заняттях (за заняття по 10 балів кожне) – 30 

балів; 

 Розробити дизайн якісного експерименту – 20 балів 

 Здійснити аналіз наративу. Визначити тип наративу. Виділити ключові 

проблеми автора наративу, його переживання – 20 балів 

 Підібрати матеріал для тематичного аналізу. Визначити ключові теми. 

Здійснити обробку за схемою аналізу тем – 20 балів 

 Підсумкове тестування (контрольна робота) – 10 балів 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
80 – 89 В 

добре  
70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

26 – 49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-25 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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