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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна Заочна (1,6) Заочна (2,0) 

 «Теоретико-методологічні проблеми психології» 

курс 1 1 2 

семестр 2 2 3 

обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

аудиторні 34 4 8 

модульний контроль 3 - - 

семестровий контроль 1 1 1 

самостійна робота 70 114  110 

Форма семестрового контролю іспит іспит іспит 

 

2. Статус дисципліни: обов'язкова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми психології" 

сприятиме пробудженню у студентів інтересу до здійснення дослідницької роботи 

та активізації їх творчої активності. Крім того, засвоєння даного курсу є хорошим 

підґрунтям для більш успішного проходження студентами різних видів активної 

практики (діагностичної, корекційної). 

 Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань: 

- поняття методології наукового дослідження та її рівнів; 

- співвідношення методології, принципів та методів дослідження; 

- основних груп методів наукового дослідження; 

- методів статистичної обробки отриманих дослідницьких даних; 

-структури наукової студентської роботи. 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Інтегральна 

компетентність - 

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в 

процесі навчання і професійної діяльності в області 

психології, передбачає проведення досліджень та / або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях 

2. Здатність проведення наукових та прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, 

оцінювати повноту і можливості її використання. 

4. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної 

мети. 

 



Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати і 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни і практичної значущості. 

2. Здатність розуміти і використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, 

психодиагностическую та іншу в залежності від 

спеціалізації) з використанням науково верифікованих 

методів і технік. 

4. Здатність до ділових комунікацій у професійній 

сфері, знання основ ділового спілкування, навички 

роботи команд. 

5. Здатність дотримуватись у професійній діяльності 

норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

 

 

 
5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний пландисципліни 

«Теоретико-методологічні проблеми психології» 
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Змістовий модуль І. Поняття та співвідношення методології, методологічних 

принципів та методів наукового дослідження 

Тема 1 Методологія та етика психологічного 

дослідження 

5 2 10 У  

Тема 2 Методологічні принципи психологічного 

дослідження 

5 2 10 У  

Змістовий модуль ІІ. Методи соціально-психологічного дослідження 

Тема 3  Групи психодіагностичних методів, їх 

характеристика 

5 3 10 У,ПК  

Тема 4 Методи опитування 5 2 10 У,СР  

Тема 5 Метод спостереження 4 2 10   

Змістовий модуль III. Технологія проведення психологічного дослідження 

Тема 6 Планування і проведення 

психологічного дослідження 

5 3 10 У,КР  

Тема 7 Метод експерименту 5 2 10 У,ПК  

 Всього годин     120 34 16 70 залік  

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР 



                                перевірка конспектів – ПК 

                                перевірка знань для самостійної роботи – СР 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

                                               інші - _________________________________ 

 

 

 

 
6. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Поняття та співвідношення методології, методологічних 

принципів та методів наукового дослідження. 

 

Тема 1. Методологія та етика психологічного дослідження. 

Загальна характеристика психологічного дослідження. Рівні психологічного 

дослідження. 

Поняття методології у сучасній науці. Значення методології для психології. Рівні 

методології. Основні функції методології.  

Поняття про методи і методики психологічного дослідження. Класифікація методів 

наукового дослідження. Типологія методів у психології. Критерії правильності вибору 

методу дослідження. Особистісний, діяльнісний та системний підходи як методологічна 

основа психологічного дослідження у вітчизняній психології.  

Людина як суб'єкт і об'єкт науки. Етика психологічного дослідження і проблема 

соціальної відповідальності дослідника.  

Література [1–4; 27; 29; 35; 38–42;48;51]  

 

Тема 2.      Методологічні принципи психологічного дослідження 

Принцип детермінізму, його характеристика. Принцип історизму. Принцип єдності 

свідомості і діяльності. Принцип розвитку. Принцип об'єктивності вивчення психічних 

явищ. Принцип єдності біологічного і соціального  

Література [5-12; 18; 31; 37; 43–48;50]  

 

Модуль ІІ. Методи та методики соціально-психологічного дослідження. 

Тема 3.      Групи психодіагностичних методів, їх характеристика 

Історія розвитку психодіагностичних методів дослідження. Групи психодіагностичних 

методів (тести, проективні процедури, контент-аналіз). 

Характеристика різних видів тестів (інтелекту, здібностей, успішності або досягнень, 

тести особистості). Соціометричний тест  

Література [2; 6; 8; 13-19; 27; 31; 35; 38–42; 48; 49]  

 

Тема 4.      Методи опитування 

Метод інтерв'ю, його види (стандартизоване, нестандартизоване), переваги та недоліки 

кожного з них. Анкета та її види. Запитання анкети (відкриті, закриті, напівзакриті). 

Побудова анкети (структура). Основні правила побудови анкети. Бесіда та правила її 

проведення. Спілкування. Функції та структура спілкування, особливості психічних 

процесів при спілкуванні  

Література [1–4; 27; 31; 35; 38–42]  

Тема 5.      Метод спостереження 

Метод спостереження як один з провідних методів психологічного дослідження. 

Вимоги до наукового спостереження. Ризики проведення методу спостереження. Види 

спостереження: відкрите та приховане, включене та невключене, суцільне та вибіркове. 

Порівняльна характеристика спостереження та експерименту, суттєві відмінності.  



 Література [2; 6; 8; 13-19; 27; 31; 35; 38–42; 48; 49]  

 

Модуль ІІІ. Технологія проведення психологічного дослідження  

 

Тема 6. Планування і проведення психологічного дослідження 

Вибір та обґрунтування теми дослідження. Актуальність дослідження. Мета 

дослідження. Визначення об'єкта, предмета, завдань дослідження. Формулювання гіпотези 

дослідження. Вибір методів дослідження. Теоретична та експериментальна частина 

дослідження. Робота над літературними джерелами. Аналіз результатів дослідження 

(якісний та кількісний аналіз). Висновки, дослідження, їх узгодження із його завданнями. 

Оформлення дипломної роботи (тексту, літературних джерел, використовування таблиць, 

малюнків)  

Література [1–4; 27; 29; 35; 38–42;48;51]  

 

Тема 7.      Метод експерименту 

Історія становлення експериментального методу. Експеримент і емпіричне 

дослідження. Функції методу експерименту (вияв фактів, перевірка гіпотези, встановлення 

причинно-наслідкових зв'язків між елементами впливу та його результатами). Основні види 

експерименту та їх характеристика. Лабораторний експеримент: історія виникнення, 

область використання, його переваги та недоліки. Вимоги до експериментатора і діагноста. 

Принципи побудови констатуючого і формуючого експерименту. Основні етапи 

проведення експерименту. Фактори впливу на експеримент, що потребують контролю. 

Способи їх подолання. 

Література [1–4; 27; 31; 35; 38–42]  

 
6. Плани семінарських (практичних) занять 

Семінар 1.  Парадигма наукового методу 

1. Методи і методики психологічного дослідження. Класифікація методів наукового 

дослідження.  

2. Особистісний, діяльнісний та системний підходи як методологічна основа 

психологічного дослідження у вітчизняній психології.  

3. Етика психологічного дослідження. 

Література [1–4; 27; 29; 35; 38–42;48;51]  

Семінар 2.   Методологічні та теоретичні проблеми психологічного дослідження 

1. Види дослідження (фундаментальні, прикладні, розробки). 

2. Системний підхід у психологічному дослідженні. 

3. Проблема соціального та біологічного в детермінації психіки людини. 

Література [5-12; 18; 31; 37; 43–48;50]  

 

Семінар 3. Методологічні принципи психологічного дослідження 

1. Можливості пізнання внутрішнього світу особистості. 

2. Принцип єдності суб’єкта і об’єкта психологічного дослідження. 

3. Визначальна роль практики у психологічному пізнанні. 

Література [5-12; 18; 31; 37; 43–48;50]  

 

Семінар 4. Практичне використання методичного арсеналу психологічного 

дослідження 

1. Методи теоретичного дослідження: моделювання, реконструкція, типізація. 

2. Методи емпіричного дослідження: спостереження і самоспостереження, 

експеримент, бесіда, інтерв’ю, метод тестування, метод опитування та ін. аналітичні 

методи (кількісні та якісні). Організаційні методи (лонгітюдний, порівняльний). 

3. Класифікація методів соціально-педагогічного дослідження (за Б.Ананєвим).  

4. Особливості використання методичного арсеналу при вивченні особистості. 

Література [2; 6; 8; 13-19; 27; 31; 35; 38–42; 48; 49]  

 



Семінар 5. Особливості використання проективних методик 

1. Малюнкові тести. Особливості використання.  

2. Малюнок сім’ї. Мета, цільова група та особливості використання. 

Література [1–4; 27; 29; 35; 38–42;48;51]  

 

Семінар 6.   Особливості побудови та проведення психологічного експерименту.  

1. Значення психологічного дослідження у сучасній психології. 

2. Особливості кожного етапу психологічного дослідження. 

3. Експеримент і емпіричне дослідження.  

4. Основні види експерименту та їх характеристика.  

5. Принципи побудови констатуючого і формуючого експерименту.  

Література [1–4; 27; 29; 35; 38–42;48;51]  

 

Семінар 7. Обробка даних психологічного дослідження 

1. Первинна обробка даних.  

2. Математико-статистична обробка.  

Література [5-12; 18; 31; 37; 43–48;50] 

Семінар 8. Оформлення результатів дослідження 
1. Текстове оформлення дипломної роботи.  

2. Оформлення літературних джерел. 

3.  Використовування таблиць, малюнків у змісті дослідження. 

Література [2; 6; 8; 13-19; 27; 31; 35; 38–42; 48; 49] 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1.  Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 3 3 1 1 1 1 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 3 30 3 30 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІІНДЗ 30 - - - - - - 

Всього - 66  64  64 

Максимальна кількість балів: 224 

 224:100=2,24. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,24 = загальна кількість балів.  

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Самостійна робота –70 год. 

Завдання: сформулювати 2-3 проблеми, що потребують вирішення у природничій та в 

гуманітарній парадигмі. Дати визначення базовим поняттям дослідження. Сформулювати 

мету, об’єкт та предмет дослідження. Сформулювати гіпотезу та методи дослідження. До 

яких практичних наслідків приведе підтвердження або спростування гіпотези? Обґрунтуйте 

відповідь – 12 год.  Підготуйте презентацію виконаної роботи  – 10 балів. 

1. Опрацювати лекційний матеріал за конспектом. 

2. Підготуватися до семінарського заняття, використавши лекційний матеріал та 

законспектувавши рекомендовані до теми літературні джерела. 



3. 4. Підготуватися до модульного контролю №1. 

У чому полягає головна відмінність природного експерименту від спостереження? У чому 

виявляються позитивні аспекти першого та другого методу? 

Сформулюйте головні вимоги до проведення методу бесіди та анкетування, яких 

необхідно дотримуватися, щоб забезпечити об'єктивність і надійність результатів 

дослідження. 

У чому полягає коректність тлумачення результатів, отриманих внаслідок застосування 

тестів? 

Які величини необхідно визначати при кількісній обробці даних досліджень і що вони 

характеризують? 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 

8.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Критерії оцінювання:  

виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Екзамен 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 

1. Природнича та гуманітарна парадигма в науці. 

2. Методи пояснювальної психології. 

3.  Методи описової психології. 

4.  Методи практичної психології 

5. .Закони психології та їх методологічна функція 

6. Аналітична психологія .  

7. Гуманістична психологія . 

8. Поведінковий підхід . 

9. Процес і закономірності формування категоріального ладу. 

10. Категорія образу в психології. 

11. Фактори формування образу  

12. Категорія “дія “ 

13. Поведінка як адаптивна дія. 

14. Внутрішній план дії.  

15. Категорія “мотиву “ 

16. Проблеми мотивації діяльності.  

17. Концепція само актуалізації особистості. 

18. Проблеми діяльності в психології. 

19. Психологічні аспекти дослідження індивідуальної діяльності. 

20. Проблема  індивідуальної та спільної діяльності . 

21. Проблема спілкування. . 

22. Функції і структура спілкування . 

23. .Проблема особистості в психології . 

24. Теорії особистості. 

25. Спрямованість особистості. 

 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

1.Розкрити ознаки природничої парадигми. 



2.Охарактеризувати процес і закономірності формування категоріального ладу. 

3. Охарактеризувати гуманітарну парадигму в психології. 

4.Визначити фактори формування образу. 

5. Розкрити методологічну функцію законів психології. 

6. Розглянути закономірності розвитку науки: наукові відкриття, аномалії. 

7.Визначити принципи сучасної психології.  

8.Розкрити проблему спілкування в психології. 

9.Охарактеризувати категорію відображення в психології. 

10.Розкрити сутність теорій научіння. 

11.Охарактеризувати проблему діяльності в психології. 

12.Розкрити сутність і наслідки методологічного плюралізму. 

13.Дати характеристику психофізичної проблеми. 

14.Визначити методи пояснювальної психології. 

15.Розкрити психомотиваційну проблему в психології. 

16.Охарактеризувати структуру психології як системи знань. 

17.Проаналізувати дослідницькі традиції та нові теоретико- методологічні напрямки в 

психології.  

18.Охарактеризувати базисні і метапсихічні категорії психологічної науки. 

19.Охарактеризувати принцип детермінізму. 

20.Назвати методи описової психології 

21.Визначити методи практичної психології. 

22.Розкрити сутність принципу єдності психіки та діяльності. 

23.Розкрити сутність системно – структурного принципу. 

24.Етапи розвитку методологічної кризи. Основні причини кризи.  

25.Визначити зміст поняття парадигми. Парадигма і умови прийняття нових парадигм 

науковим співтовариством, за Т. Куном. 

26.Розкрити психопраксичну проблему психології. 

27.Визначити взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій.  

28.Розкрити основні напрямки досліджень у школі гуманістичної психології. 

29.Представити категоріальний аналіз «інваріантного» ядра психологічної науки.  

30.Визначити психологічні аспекти дослідження індивідуальної діяльності.-----

31.Визначити місце психології в системі наук. 

32.Охарактеризувати психогностичну, психомотиваційну та психорегулятивну проблеми. 

33.Розкрити суть атомістичного та цілісного підходів до тлумачення психічних явищ. 

34.Охарактеризувати психоаналітичний підхід до проблеми мотивації як антитезу 

інтроспективній психології. 

35.Охарактеризувати проблему мотивації трудової діяльності. 

36.Розкрити особливості перебігу психічних процесів в умовах спілкування.  

37.Розкрити основну проблематику категорії дії. 

38.Охарактеризувати  культурно – історичну концепцію походження свідомості. 

39.-Визначити суть психофізичної, психофізіологічної та психосоціальної проблем. 

40.Розкрити принцип розвитку в психології. 

41.Визначити структуру психології як системи знань. 

42.Охарактеризувати категорію «образу» в психології.---------------------------------------------- 

43.-Охарактеризувати механізми екстеріоризації та інтеріоризації.  

44.Поняття методу в науці: науковий підхід, методологічний принцип, дослідницький 

метод, конкретна методика.  

45.Охарактеризувати методи добування та інтерпретації психологічних знань. 

46.Розкрити психічне відображення як процес, його рівні та форми. 

47.Охарактеризувати категорію «дії».  

48.Визначити поняття методу в психології. 

49.Визначити основні функції та сфери психічного. 

50.Розкрити механізм психічної детермінації в концепціях С. Рубінштейна та О. Леонтьєва.  

51.Визначити стан методологічних основ психології на сучасному етапі.  



52.Визначити сутність психіки як предмету системного дослідження. 

53.Визначити основні закономірності розвитку психології на сучасному етапі. 

54.Розкрити принцип детермінізму як причинної зумовленості поведінки.  

55. Етапи розвитку методологічної кризи. Основні причини кризи.  

56.Напрями, течії та школи психології (характер відносин між ними).  

57.Психогностична проблема. Зміст і перспективи вирішення.  

58.Розкрити поняття перцептивної дії.  

59.Охарактеризувати процес і закономірності формування категоріального ладу.  

60.Розкрити сутність проблеми особистості в психології. 

61.Історія становлення експериментального методу.  

62.Експеримент і емпіричне дослідження.  

63.Функції методу експерименту (вияв фактів, перевірка гіпотези, встановлення причинно-

наслідкових зв'язків між елементами впливу та його результатами).  

64.Основні види експерименту та їх характеристика.  

65.Лабораторний експеримент: історія виникнення, область використання, його переваги та 

недоліки.  

66.Вимоги до експериментатора і діагноста.  

67.Принципи побудови констатуючого і формуючого експерименту.  

68.Основні етапи проведення експерименту.  

69.Фактори впливу на експеримент, що потребують контролю. Способи їх подолання. 

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

9. Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / А. О. Афанасьєв, Є. В. 

Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с. 

2. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. Методологія і методи психологічного 

дослідження: Навчальний посібник для вузів. – М.: Академічний Проект; Фонд «Мир», 

2005. 

3. Грабченко А. І. Методи наукових досліджень : [навч. посіб.] / А. І. Грабченко, 

В. О. Федорович, Я. М. Гаращенко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с. 

4. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і 

приклади) : [навч. посіб.] / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 

2007. – 120 с. 

5. Жоль К. К. Методы научного познания и логика (для юристов) : [учебное пособие] / 

К. К. Жоль. – К. : Атика, 2001. – 288 с. 

6. Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових досліджень : [навч. 

посіб.] / за ред. А.Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

7. Корягін М. В. Основи наукових досліджень: [навч. посіб.] / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. – 

К. : Алерта, 2014. – 622 с. 

8. Краснобокий Ю. М. Словник-довідник науковця-початківця / Ю. М. Краснобокий. – К. 

: Науковий світ, 2000. – 83 с. 



9. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : [навч. посіб.] / 

О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 192 с. 

10. Оспіщев В. І. Технологія наукових досліджень в економіці: [навч. посіб.] / В. І. 

Оспіщев, В. В. Кривошей. – К. : Знання, 2013. – 255 с. 

11. Палеха Ю. I. Основи науково-дослідної роботи : [навч. посіб.] / Ю. І. Палеха, Н. О. 

Леміш. – К. : Видавництво Ліра-К, 2013. – 336 с. 

12. Тихомиров А. Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и 

методологические проблемы : [монография] / А. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2005. – 

384 с. 

13. Циппеліус Р. Юридична методологія / Р. Циппеліус ; [переклад, адаптація, приклади з 

права України і список термінів Р. Корнута]. – К. : Реферат, 2004. – 176 с. 

14. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : [підручник] / 

В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 7-є видання, перероблене і доповнене. – К. : Знання, 

2010. – 295 с. 

15. Maslow A. H. The psychology of science: A reconnaissance / A. Maslow. – Maurice Bassett, 

2004. 

16. W Joel Schneider, Elizabeth O Lichtenberger, Nancy Mather. Essentials of Assessment Report Writing. 

– 2018 – Р.496. 

17. Julie A Suhr, PhD. Psychological Assessment: A Problem-Solving Approach. – 2015 – Р.308. 

18. American Psychological Association. (2002). Ethical principles of psychologists and code of 

conduct 2002. Retrieved March 21, 2003, from http://www.apa. org/ethics/code2002.html. 

19. Atkinson, R. C. & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control 

processes. In K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.), The psychology of learning and motivation 

(pp. 89-195). New York, NY: Academic Press 

20. Boring, E. G. (1950). A history of experimental psychology. New York: Appleton-Century-

Crofts. 

21. Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1979). Verbal reports as data. Psychological Review, 87, 

215–251 

22. Ericsson, K. A., Krampe, R., & Tesch-Romer, C. (1993). The role of deliberate practice in the 

acquisition of expert performance. Psychological Review, 100, 363–406. 

23. Kitcher, P. (1993). The advancement of science: Science without legend, objectivity without 

illusion. New York: Oxford University Press. 

24. Ng, C. F. (2000). Effects of building construction noise on residents: A quasi-experiment. 

Journal of Environmental Psychology, 20, 375–385. 

25. Queller, S., & Smith, E. R. (2002). Subtyping versus bookkeeping in stereotype learning and 

change: Connectionist simulations and empirical fi ndings. Journal of Personality and Social 

Psychology, 82, 300–313. 

26. Proctor, R. W., & Capaldi, E. J. (2001). Improving the science education of psychology 

students: Better teaching of methodology. Teaching of Psychology, 28, 173–81. 

27. Rodgers, J. L., & Rowe, D. C. (2002). Theory development should begin (but not end) with 

good empirical fi ts. A comment on Roberts and Pashler (2000). Psychological Review, 109 

(3), 599–603. 

28. Rosenthal, R. (2002). Covert communication in classrooms, clinics, courtrooms, and cubicles. 

American Psychologist, 57, 839–849. 

29. Pickren, W. E., & Dewsbury, D. A. (2002). Evolving perspectives on the history of 

psychology. Washington, DC: American Psychological Association. 

30. Strayer, D. L., & Johnston, W. A. (2001). Driven to distractions: Dual-task studies of 

simulated driving and conversing on a cellular telephone. Psychological Science, 12 (5), 462–

466. 

31. Swazey, J. P., Anderson, M. S., & Lewis, K. S. (1993). Ethical problems in academic research. 

American Scientist, 81, 542–553. 

32. Swets, J. A., Dawes, R. M., & Monahan, J. (2000). Psychological science can improve 
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