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  ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни  «Якісні методи в психології»  складена 

відповідно  освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня 

вищої освіти.  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Якісні методи в психології» 

є поглиблення психологічних знань про якісні методи, їх характеристики, 

засоби аналізу та інтерпретації, особливості використання у психологічних 

дослідженнях та психологічній практиці. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

        Через вивчення навчальної дисципліни «Якісні методи в психології» 

передбачається надбання студентами інтегральної компетентності, яка 

полягає у здатності розв’язувати комплексні проблеми за спеціальністю 

«Психологія», оволодінні якісною методологією, переосмисленні її 

використання, проведення самостійного наукового дослідження з 

використанням якісних методів, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення, а також формування загальних і фахових 

компетентностей, а саме: 

 Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі соціальних і 

поведінкових наук взагалі та у психологічній сфері зокрема. 

 Знання психологічних особливостей, засад і принципів 

функціонування особистості та соціальних систем, до яких вона 

належить. 

 Розуміння теоретичних засад, що лежать в основі методів 

психологічних досліджень та психологічного забезпечення діяльності,  

методології  проведення досліджень та експериментів. 

 Виконання оригінальних наукових досліджень з психології  на 

високому фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що 

створюють нові  знання, з акцентом на  актуальних проблемах з 

використанням новітніх методів наукового пошуку. 

 
1.3. Кількість кредитів – 5. 

1.4. Загальна кількість годин – 150. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Рік підготовки 

2-й - 

http://psylib.org.ua/books/beloo01/txt05.htm


Семестр 

3 (4)-й - 

Лекції 

14 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

16 год. - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

120 год. - 

Індивідуальні завдання 

150 год.  - 

1.6. Заплановані результати навчання - 

надбання сучасних знань щодо якісних методів та їх обґрунтування, 

поглиблення теоретичних знань психодіагностики та психології особистості, 

формування навичок роботи з якісними методами і методиками, що 

використовуються у сучасних психологічних дослідженнях та в практиці, 

навичок інтерпретації  одержаних результатів та їх аналізу: 

 Демонструвати наукові погляди при оцінці чинників, які впливають на 

вибір якісних методів та засобів організації й проведення 

психологічного дослідження. 

 Володіти концептуальними знаннями відносно якісних методів в 

психології та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності. 

 Описати  закономірності,  тенденції,  моделі,  виявлені   в процесі 

використання якісних методів в психології.  

 Володіти якісними методами для вирішення психологічних задач. 

 Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 

міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 

актуальності наукової проблеми. 

 Знайти  оригінальне   інноваційне  рішення на підґрунті використання 

якісних методів,  направлене  на розв’язання конкретної психологічної 

проблеми. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Поняття про якісні  методи. Теоретичне обґрунтування якісних 

методів. 

Тема 1. Поняття про якісні методи. 

Поняття про якіснi методи та їх визначення. Історія створення якісних 

методів. Співвідношення кількісних і якісних методів. Рiзнi класифiкацiї 



якісних методiв. Спiввiдношення якісних, проективних, тестових i 

психометричних методiв. Валiднiсть i надiйнiсть якісних методiв. 

Застосування якісних методiв у сучасній психологiї.   

 

Тема 2. Обгрунтування якісних і проективних методів. 

Вплив теорій конструктивізму на обґрунтування якісних методів. Вплив 

психоаналiзу на створення проективних методiв та їх обгрунтування його 

принципами. Значення дослiджень школи New Look для обгрунтування 

проективного методу. Обгрунтування проективного методу принципами 

холiстичної психологiї. Концепцiя аперцептивного спотворення Л.Беллака. 

Характеристика адаптивної, проективної та експресивної перцептивної 

поведiнки. Концепцiя внутрiшнiх перешкод та конфлiктного особистiсного 

змiсту (В.В.Столiн). 

 

Тема 3. Психологічний захист.  

Механізми психологiчного захисту, їх характристика та класифiкацiя. 

Характеристика різних механізмів психологічного захисту. Поняття проекцiї. 

Концепцiї проекцiї, що використовуються для обгрунтування проективних 

методiв: класична проекцiя Фрейда, атрибутивна проекцiя, аутистична 

проекцiя, рацiональна проекція тощо. 

 

Розділ 2. Контент-аналіз, нарративний аналіз і аналіз дискурсу. 

 

Тема 4. Контент-аналіз.  

Цілі і опис методу. Вплив на контент-аналіз різних дисциплін: 

семіотики, лінгвістики, літературознавства, когнітивної психології, психології 

мовної діяльності. Кількісний і якісний контент-аналіз. Види контент-аналізу: 

семантичний, контекстний, інтент-аналіз, івент-аналіз. Етапи проведення 

контент-аналізу та інтерпретація даних.  

 

Тема 5. Нарративний аналіз. 

Поняття нарративу і його обґрунтування в роботах Дж.Брунера, М.Уайта 

та ін. Нарративний аналіз. Зв’язок нарративного аналізу з структуралізмом і 

герменевтикою. Нарративна семіотика. Різні підходи до нарративного аналізу. 

Методи аналізу нарративів: драматичний, соціолінгвістичний, структурний. 

Галузі  використання нарративного аналізу. Нарративний аналіз і дослідження 

ідентичності. Використання нарративного аналізу в  психотерапії.  

 

Тема 6. Аналіз дискурсу. 

Визначення дискурсу, дискурс-аналіз як метод і методологія. Різні 

школи аналізу дискурсу і теорії дискурсу. Теорія дискурсу Лакло і Муфф. 

Критичний дискурс-аналіз. Підхід Р.Водак. Трьохмірна модель Феркло. 

Дискурсивна психологія. Процедура дискурсивних досліджень. Дискурсивний 

підхід до дослідження ідентичності. Використання дискурс-аналізу ЗМІ. 



Розділ 3. Методи ТАТ, САТ, метод Роршаха. Малюнкові методи. 

Тема 7. Тематичний аперцептивний тест (ТАТ).  

Основнi положення теорiї особистостi Г.Мюррея. Поняття потреб i 

тиску згiдно з Г.Мюрреєм. Процедура проведення експерименту, схема анлiзу 

та iнтерпретацiї. Основнi категорiї аналiзу розповiдей ТАТ (герой, потреба, 

тиск, тема, закiнчення) за Д.Рапопортом. Схеми С.Томкiнса i М.Арнолд 

iнтерпретацiї ТАТ. Методика САТ. Дитячий варіант методики ТАТ – САТ. 

Аналіз специфіки стимульного матеріалу. Діагностична процедура, категорії 

аналізу і основні положення інтерпретації. 

 

Тема 9. Метод Ророшаха, технiка дослiдження. 

Опис методу Роршаха, його стимульного матерiалу та ходу дослідження. 

Основнi принципи шифровки вiдповiдей (локалiзацiя, детермiнанта, якiсть 

форми, змiст, популярнiсть-оригiнальнiсть). Iнтерпретацiя категорiй згiдно з 

Роршахом. Психологiчний змiст локалiзацiї, детермiнант, змiсту вiдповiдей. 

Особливi феномени. Сукцесiя. Тип переживання за Роршахом. Iнтерпретацiя 

результатiв.  

 

Тема 10.  Загальна характеристика малюнкових методів і їх застосування. 

Принципи створення малюнкових методів, їх класифікація, особливості 

експериментальної процедури, загальні принципи аналізу малюнка та 

інтерпретації проективної продукції. Аналіз формальних і графічних 

показників малюнку. Аналіз змістовних показників малюнків, поведінки та 

висловлювань досліджуваного. Застосування малюнкових методів на 

практиці, в діагностиці та психотерапії. Специфіка роботи з дорослими та 

дітьми. Модифікації малюнкових методів. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви розділів 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 
Розділ 1. Поняття про якісні методи. Теоретичне обґрунтування якісних методів 

Разом за розділом 1 24 4    20       
Розділ 2. Контент-аналіз, нарративний аналіз і аналіз дискурсу 

Разом за розділом 2 64 6 8   50       
Розділ 3. Методи ТАТ, САТ, метод Роршаха. Малюнкові методи 

Разом за розділом 3 62 4 8   50       
Усього годин 150 14 16   120       

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



1 Контент-аналіз. 2 

2 Нарративний аналіз. 4 

3 Аналіз дискурсу. 2 

4 Тематичний апперцептивний тест (ТАТ). 4 

5 Інтерв’ю. 2 

6 Метод Роршаха. 2 

 Разом  16 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацювати літературу з теорій і обґрунтування якісних 

методів і захисних механізмів для написання письмової 

роботи, в якій проаналізувати власні механізми 

психологічного захисту, навести приклади, 

обґрунтувати, зробити висновки. 

20 

2 Підібрати для практичного заняття текст для проведення 

кількісного і якісного контент-аналіз  на одному тексті, 

провести  обидва види контент аналізу і порівняти 

результати. 

10 

3 Провести інтерв’ю про саму значущу подію в житті 

людини. Зробити нарративний аналіз: затранскрибувати, 

виділити ключові події, значущих людей, сценарій 

майбутнього, стреси і проблеми, життєву тему, зробити 

висновки. і висновки щодо психологічних особливостей 

даної людини. Доповісти на практичному занятті. 

20 

4 Для проведення практичного заняття опрацювати 

літературу з дискурс-аналізу, і продемонструвати 

структуру дискурсу  на самостійно обраному тексті. 

20 

5 Провести самостійне дослідження з одним 

випробуваним за допомогою таблиць ТАТ. Визначити 

основні категорії аналізу. Порівняти основні категорії 

аналізу методики ТАТ і САТ. Зробити висновок. 

Доповісти на практичному занятті. 

20 

6 Зашифрувати запропоновані відповіді за методикою 

Роршаха. Визначити психологічний зміст основних 

категорій. Визначити основні формули та їх значення. 

Виявити типи переживання. Доповісти на практичному 

занятті. 

10 

7 Проаналізувати літературу з використання і 

інтерпретації малюнкових, провести самостійне 

дослідження, будь якого малюнкового метода. Зробити 

повний аналіз і інтерпретацію. Доповісти та обговорити 

20 



на практичному занятті. 

 Разом  120 

 

6. Індивідуальні завдання 

7. Методи навчання 

В якості методів навчання використовуються проблемні лекції, дискусійні 

заняття, практичні заняття. 

8. Методи контролю 

Вивчення курсу супроводжується проведенням поточного та підсумкового 

контролю за якістю отриманих студентами знань. Підсумковий контроль 

проводиться в формі іспиту. Поточний контроль проводиться у формі 

виконання завдань для поточного контролю. 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкови

й 

cеместрови

й контроль 

(екзамен) 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3  

 

 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  Т10          

   10 10 10 10 10        10   40                                   100 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання завдань для поточного контролю 

 

Виконання кожного завдання, яке передбачає як знання теоретичного 

матеріалу, так і практичні вміння і навички, оцінюється в 20 балів.  



Для завдання №1: 

20 балів – зроблений план інтерв’ю  і проведене інтерв’ю згідно плану. Все 

інтерв’ю повністю затранскрибоване. Зроблено декілька (мінімум два) видів 

наративного аналізу, порівняні та проінтерпретовані результати, зроблені 

висновки щодо особистісних, емоційних і когнітивних характеристик людини. 

Поданий письмовий звіт. 

15 балів - зроблений план інтерв’ю  і проведене інтерв’ю згідно плану. Все 

інтерв’ю повністю затранскрибоване. Зроблений наративний аналіз, 

проінтерпретовані результати, зроблені висновки щодо особистісних, 

емоційних і когнітивних характеристик людини. Поданий письмовий звіт. 

10 балів - зроблений план інтерв’ю  і проведене інтерв’ю згідно плану. Все 

інтерв’ю повністю затранскрибоване. Зроблений наративний аналіз, 

проінтерпретовані результати, зроблені висновки щодо особистісних і 

емоційних характеристик людини. Поданий письмовий звіт. 

5 балів - проведене інтерв’ю. Інтерв’ю за транскрибоване не повністю. 

Зроблений наративний аналіз не є вичерпним, зроблені деякі висновки. 

Поданий письмовий звіт. 

 

Для завдання №2: 

20 балів – проведене дослідження з одним випробуваним за допомогою 

таблиць ТАТ. Якісно складено протокол дослідження. Визначені герой, 

потреба, тиск, тема, закінчення в розповіді на кожну таблицю. Правильно 

визначені підсумкові дані. Визначені емоції, інтереси, конфліктні зони 

випробуваного. Зроблені висновки. Поданий письмовий звіт. 

15 балів - проведене дослідження з одним випробуваним за допомогою 

таблиць ТАТ. Складено протокол дослідження. Визначені герой, потреба, 

тиск, тема, закінчення в розповіді на кожну таблицю. Правильно визначені 

підсумкові дані. Визначені емоції, або інтереси, або конфліктні зони 

випробуваного. Зроблені висновки. Поданий письмовий звіт. 

10 балів - проведене дослідження з одним випробуваним за допомогою 

таблиць ТАТ. Складено протокол дослідження. Визначені герой, потреба, 

тиск, тема, закінчення в розповіді на кожну таблицю. Правильно визначені 

підсумкові дані. Зроблені висновки. Поданий письмовий звіт. 

5 балів - проведене дослідження з одним випробуваним за допомогою таблиць 

ТАТ. Складено протокол дослідження. Не у всіх розповідях визначені герой, 

потреба, тиск, тема, закінчення. Зроблені деякі висновки. Поданий письмовий 

звіт. 

 

Для завдання №3. 

20 балів – одержаний малюнок, доданий протокол дослідження. Зроблений 

докладний аналіз малюнку, подана повна і правильна інтерпретація, зроблений 

висновок, який об’єднує  усі деталі аналізу. Поданий письмовий звіт. 

15 балів - одержаний малюнок, доданий протокол дослідження. Зроблений 

аналіз малюнку, подана повна і правильна інтерпретація, зроблений висновок, 



який об’єднує  основні деталі аналізу. Поданий письмовий звіт. 

10 балів - одержаний малюнок. Зроблений аналіз малюнку, подана правильна 

інтерпретація, зроблений висновок, який частково об’єднує  деталі аналізу. 

Поданий письмовий звіт. 

5 балів - одержаний малюнок. Зроблений аналіз малюнку, подана не зовсім 

правильна інтерпретація, зроблений висновок. Поданий письмовий звіт. 

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю 

Перше питання оцінюється 15 балами: 

15 балів – аспірант вільно володіє теоретичним матеріалом, логічно 

викладає матеріал, аналізує і порівнює його; 

10 балів – при викладанні теоретичного матеріалу зроблені деякі 

неточності, але матеріал проаналізований і викладений логічно. 

5 балів - при викладанні теоретичного матеріалу зроблені помилки, 

матеріал викладений не зовсім логічно. 

Друге питання оцінюється 15 балами: 

15 балів – завдання оригінально виконано, для його виконання залучені 

як нові одержані знання, так і попередній багаж знань. Аспірант 

продемонстрував психологічне мислення при виконанні завдання. 

10 балів - завдання виконано, для його виконання залучені деякі нові 

одержані знання, і набуті раніше. Аспірант продемонстрував психологічне 

мислення при виконанні завдання. 

5 балів - завдання виконано, але у репродуктивний спосіб. Аспірант не 

продемонстрував самостійності мислення при виконанні завдання. 

Третє завдання оцінюється 10 балами: 

10 балів – зроблений повний аналіз малюнку і його інтерпретація, 

зроблені висновки.  

8 балів – зроблений аналіз малюнку і його інтерпретація, зроблені 

висновки. 

5 балів – аналіз і інтерпретація неповні і з помилками. 
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