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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча  навчальна  програма  з  дисципліни  «Експериментальна  психологія»  є
нормативним  документом  КМПУ  імені  Б.Д.  Грінченка,  який  розроблено  на  основі
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану
для всіх спеціальностей денної форми навчання. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736
від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими
спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра».

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-модульної
системи організації  навчання.  Програма визначає обсяги знань,  які  повинен опанувати
бакалавр  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної  характеристики,  алгоритму
вивчення навчального матеріалу дисципліни «Експериментальна психологія», необхідне
методичне  забезпечення,  складові  та  технологію  оцінювання  навчальних  досягнень
студентів.

Мета  курсу –  ознайомлення  студентів  із  методологією  психологічного
експерименту,  висвітлення  особливостей  планування,  організації,  проведення
експериментального дослідження психіки, розгляд можливостей обробки та інтерпретації
експериментальних даних. 

Завдання курсу: 
·  надати студентам інформацію про історію розвитку експерименту в психології,

місце експериментальної психології в системі наукового знання, особливості становлення
експериментального методу в психології;

· ознайомити студентів із необхідними та обов’язковими вимогами до знань і вмінь
експериментатора, деонтологією дослідницької діяльності; 

· ознайомити студентів із теорією і практикою експерименту: типами експериментів
та їх особливостями, структурою експериментального дослідження, його плануванням і
процедурами, методами виміру експериментального ефекту та опрацювання результатів;

· озброїти студентів практичними прийомами планування, організації та проведення
експериментів, інтерпретації і репрезентації результатів;

·  ознайомити  студентів  з  класичними  експериментальними  дослідженнями,
проведеними в різних галузях психологічної науки

Під  час  семінарських  занять,  індивідуальної  навчально-дослідницької  та
самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: 

- використання експериментального методу в практичному дослідженні;
- формулювання гіпотез, щодо причинно-наслідкових зв’язків між фактами;
- складання та реалізація програми експерименту;
- обробки та інтерпретації отриманих у ході проведення експерименту даних
Кількість  годин,  відведених  навчальним  планом  на  вивчення  дисципліни,

становить  216 год.,  із  них 30 год. – лекції,  32 год. – семінарські заняття,  8 год.  –
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практичні заняття,  10 год. – індивідуальна робота, 126 год. – самостійна робота, 10
год. – модульний контроль. 

Вивчення навчальної  дисципліни  "Експериментальна  психологія"  завершується
складанням іспиту.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет:  процес  формування  знань,  вмінь,  та  навичок  експериментального
дослідження.

Курс:
Напрям,

спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS: 
6 кредитів

Змістові модулі:
6 модулів

Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
216 годин

Шифр та назва напряму
0101 "Педагогічна освіта "

Шифр та назва
спеціальності:

6.010100 «Практична
психологія»

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

"бакалавр"

Нормативна

Рік підготовки: 3.

Семестр: 5, 6. 

Аудиторні заняття: 70 годин, 
з них:
Лекції (теоретична 
підготовка): 30 годин
Семінарські заняття: 
32 годин
Практичні заняття: 8 годин

Індивідуальна робота: 
10 години

Самостійна робота: 126 
годин

Модульний контроль: 
10 годин 

Вид контролю:  екзамен.  
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
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Змістовий модуль І. 
Вступ до експериментальної психології 

1. Предмет  і  завдання
експериментальної психології 
Загальнонаукові  методи
дослідницької роботи 

9 4 2 2 5

2 Історія розвитку експериментальної 
психології

9 4 2 2 5

3 Типи експериментів у психології 16 8 2 2 4 1 6 2

35 16 6 2 8 1 16 2

Змістовий модуль ІІ. 
Проблема вибірки в експерименті

4 Стратегії формування вибірки 12 4 2 2 1 10
5 Особливості досліджуваних при 

проведенні експерименту 
14 6 2 2 2 1 10 2

Разом 34 10 4 2 4 2 20 2

Змістовий модуль ІІІ. 
Організація експерименту в психології 

6 Надійність і валідність 
експериментального дослідження

9 2 2 1 10

7 Гіпотези в структурі 
психологічного дослідження

8 4 2 2 1 10

8 Змінні в психології. Вимір змінних 12 4 2 2 10 2
Разом 44 10 6 4 2 30 2
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Змістовий модуль IV. 
Структура експериментального дослідження

9. Етапи  експериментального
дослідження психіки

12 4 2 2 1 10

10. Контроль в експериментальному 
дослідженні

13 6 2 4 1 10 1

Разом 33 10 4 6 2 20 1
Змістовий модуль V. 

Планування та контроль психологічного експерименту
11
-
12.

Плани експериментального 
дослідження

12 6 4 2 1 10

13. Спеціальні методи планування 
експериментального дослідження

13 8 2 2 4 1 10 1

Разом 37 14 6 2 6 2 20 1
Змістовий модуль VI. 

Аналіз та представлення результатів психологічних експериментів
14 Аналіз та інтерпретація результатів 

експериментів
8 4 2 2 10

15. Узагальнення та представлення 
результатів експериментальних 
досліджень

14 6 2 2 2 1 10 2

Разом 33 10 4 2 4 1 20 2

Разом за навчальним планом 216 70 30 8 32 10 126 10

ІІІ. ПРОГРАМА

Змістовий модуль І
ВСТУП ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Лекція 1. Предмет і завдання експериментальної психології 
Загальнонаукові методи дослідницької роботи (2 год.)

Місце експериментальної психології в системі наук. Визначення експериментальної
психології.  Предмет і завдання експериментальної психології.  Розвиток ідей і гіпотез в
експериментальній  психології.  Поняття  про  методологію,  метод,  методику.  Система
психологічних методів. Класифікація й методів психологічного дослідження (теоретичні,
емпіричні,  статистичні).  Порівняльна  характеристика  загальнонаукових  дослідницьких
методів: спостереження, вимір і експеримент. Принципи наукового дослідження психіки:
загальні (детермінізму, єдності свідомості та діяльності, розвитку, системного підходу та
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ін.) та спеціальні (принцип репрезентативності об’єкта дослідження, валідності предмета
дослідження,  надійності  експериментальних  умов,  інваріантності  результату,  зв’язку
теорії із практикою та ін.).

Основні  поняття  теми: наука,  наукове  мислення,  неекспериментальні
дослідження, емпіричне знання, теорія, теоретичне знання, верифікація,  фальсифікація,
метод,  дослідження,  факт,  предмет,  об'єкт,  детермінізм,  ідеографічний  підхід,
номотетичний  підхід,  бесіда,  інтерв'ю,  опитування,  контент-аналіз,  аналіз  продуктів
діяльності, проективні методи.

Семінар 1. Предмет і завдання експериментальної психології. 

Лекція 2. Історія розвитку експериментальної психології (2 год.)
Розвиток  та  становлення  експериментальної  психології.  Успіхи  нейрофізіології  в

XX  ст.  Психофізика.  Психофізіологія  відчуттів  (Г.  Фехнер,  Г.  Гельмгольц  та  ін.).
Біхевіоризм  і  експериментальна  психологія.  Розвиток  експериментальної  психології.
Вплив  гештальтпсихології  на  розвиток  експериментальної  психології.  З.  Фрейд і  його
вплив на експериментальну психологію.  Когнітивісти та експериментальна психологія.
Розвиток вітчизняної експериментальної психології. Різні підходи до розуміння сутності
експерименту і його структури (Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, С. Д.
Максименко, С. Л. Рубінштейн та ін.). Експериментальна психологія на сучасному етапі:
предмет і завдання. Тенденції розвитку й основні проблеми експериментального методу в
психології. 

Основні  поняття  теми:  експериментальна  психологія,  психофізика,
гештальтпсихологія, психоаналіз, когнітивна психологія.

Семінар2. Історія розвитку експериментальної психології.

Лекція 3. Типи експериментів у психології (4 год.)
Типологія експерименту: залежно від можливості реалізації на практиці (реальний

та  уявний),  залежно  від  місця  проведення  (лабораторний  та  природний),  залежно  від
ступеня розробки проблеми (пошуковий, критичний, демонстраційний, експеримент, що
уточнює,  експеримент,  що  відтворює),  за  характером  дій  дослідника  (констатуючий  і
формуючий).  Експеримент  “ex-post-facto“.  Штучний  експеримент.  Експерименти,  які
дублюють  реальний  світ.  Експерименти  з  використанням  нееквівалентних  груп
досліджуваних.  Експерименти  з  одним  досліджуваним.  Груповий  експеримент.
Міжгруповий експеримент. Кросіндивідуальний експеримент. Бівалентний експеримент.
Багаторівневий експеримент. Ідеальний, чистий, безкінечний експерименти. Експеримент
повного збігу. Особливості квазіекспериментального дослідження психіки. Основні типи
квазіексперименту.  Умови  підвищення  валідності  даних,  що  отримані  в
квазіексперименті.  Формуючий  експеримент  як  квазіекспериментальне  дослідження
психіки.

Основні  поняття  теми: ідеальне  дослідження,  польове  дослідження,
лабораторний  експеримент,  природний  експеримент,  пошуковий,  демонстраційний  та
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критичний експеримент, констатуючий і формуючий експерименти, штучний експеримент,
бівалентність, безкінечність, збіг, квазіексперимент.

Семінар 3. Експеримент у системі методів наукового дослідження психіки.
Семінар 4. Типи експериментів у психології. 
Практичне заняття 1. Методи загальнонаукових досліджень: анкетування, бесіда.

Змістовий модуль ІІ
ПРОБЛЕМА ВИБІРКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Лекція 4. Стратегії формування вибірки (2 год.)
Генеральна  сукупність  і  експериментальна  вибірка.  Репрезентативність  вибірки.

Стратегії  відбору досліджуваних в експериментальну вибірку. Випадковий розподіл, або
відбір. Попарна стратегія. Серіальне рішення. Підбір максимально схожих індивідів. Підбір
однорідних груп. Переваги експерименту з великою кількістю досліджуваних.

Основні  поняття  теми: індивід,  популяція,  вибірка,  досліджуваний,  відбір,
рандомізація, стратометричний відбір, випадковий відбір, розподіл.

Семінар 5. Проблема вибірки в експерименті

Лекція 5. Особливості досліджуваних при проведенні експерименту 
(2 год.)

Експериментальне  спілкування.  Експериментатор:  його  особистість  і  діяльність.
Досліджуваний:  його  діяльність  в  експерименті.  Особистість  досліджуваного й  ситуація
психологічного  експерименту.  Артефакти  в  експериментальному  дослідженні. Ефекти
послідовності. Етичні принципи проведення дослідження.

Основні поняття теми: мотивація, артефакти, "ефект фасаду", "ефект плацебо",
"ефект Хотторна", метод обману, метод "плацебо " (подвійний сліпий досвід), прихований
експеримент, "ефект Пігмаліона", ефекти " ряду, центрації, переносу", етичність, плагіат,
соціальна відповідальність, згода.

Семінар 6. Експериментальне спілкування в процесі дослідження. Етика 
експерименту в психології.

Практичне заняття 2. Метод тестування, переваги та недоліки.

Змістовий модуль ІІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПСИХОЛОГІЇ

Лекція 6. Надійність і валідність експериментального дослідження
(2 год.)

Критерії надійності і валідності психологічного експерименту. Зовнішня валідність
і внутрішня валідність. Операційна валідність. Умови досягнення надійності і валідності
психологічного  експерименту.  Джерела  порушення  валідності.  Основні  фактори,  що
знижують валідність експерименту (фактори часу, завдання, суб’єктивний фактор). 
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Основні  поняття  теми: надійність,  валідність,  критерії  надійності,  критерії
валідності,  зовнішня  валідність,  внутрішня  валідність,  ненадійність,  адекватність,
індивідуальні розбіжності, систематичне змішення.

Лекція 7. Гіпотези в структурі психологічного дослідження (2 год.)
Система гіпотез в експериментальному дослідженні. Експериментальна гіпотеза та

її особливості. Проблема реконструкції психологічної реальності при перевірці гіпотези.
Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний, статистичний. Взаємозв’язки між незалежними і
залежними  змінними  і  гіпотетичні  конструкти  як  інтерпретаційні  компоненти
психологічних гіпотез. Принцип фальсифікації і верифікації наукових гіпотез. Джерела
гіпотез:  гіпотези  індуктивні  й  дедуктивні.  Види  гіпотез  (причинно-наслідкові,
функціональної  залежності  та  ін.).  Вимоги  до  формулювання  гіпотез.  Основні  ознаки
правильної  гіпотези.  Види  експериментальних  гіпотез  (за  Р.  Готтсданкером).
Контргіпотеза  і  третя  конкуруюча  гіпотеза.  Експериментальні  і  статистичні  гіпотези.
Гіпотези про відмінність і подібність. Нуль-гіпотеза. Асиметрія висновків при перевірці
нуль-гіпотези. 

Основні поняття теми: гіпотеза, правильна гіпотеза, індуктивна та дедуктивна
гіпотези,  нуль-гіпотеза,  контр  гіпотеза,  базові  процеси,  гіпотеза  про  абсолютні
відношення, альфа – і бета рівні.

Семінар 7. Система гіпотез в експериментальному дослідженні. 

Лекція 8. Змінні в психології. Вимір змінних (2 год.) 
Вимір  змінних.  Поняття  змінної  в  психологічному  дослідженні.  Види  змінних.

Незалежні  змінні  та  їх  види.  Залежні  змінні  та  їх  характеристики.  Проміжні  змінні  та  їх
особливості.  Змінні,  що  контролюються.  Джерела  артефактів  у  маніпулюванні  змінними.
Психологічні шкали (за С. Стівенсом). Номінальна шкала. Шкала порядку. Шкала інтервалів.
Шкала пропорцій. Основні характеристики шкал. Умови застосування шкал. 

Основні поняття теми: стан, умова, залежна змінна, незалежна змінна, зовнішня
змінна, додаткова змінна, якісні та кількісні змінні, контроль змінних, взаємодія змінних,
значення, кореляція, одинична змінна, розширена змінна, базисна змінна, якісна змінна,
шкали виміру, номінальна шкала, шкала порядку, шкала інтервалу, шкала пропорцій, числова
система з відносинами, емпірична система з відносинами, порядок, номінація, шкалограма,
тест, прогностичність, тестові норми, латентно-структурний аналіз.

Семінар 8. Змінні в психології. Вимір змінних.

Змістовий модуль IV. 
СТРУКТУРА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Лекція 9. Етапи експериментального дослідження психіки (2 год.)
Характеристика етапів психологічного експерименту. Практика експериментування

і  можливі  методологічні  помилки.  Планування  експерименту. Закон  економії  доводів.
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Вибір методів отримання даних. Проблема об’єктивності і надійності експериментальних
даних.  Обробка  і  узагальнення  результатів  експериментального  дослідження.  Якісна  і
кількісна  обробка  результатів  експериментування.  Проблема  інтерпретації  результатів
експериментального дослідження психіки. 

Основні  поняття  теми: планування,  етапи  психологічного  дослідження,
експериментальна  схема,  протоколювання,  об’єктивність,  дослідницька програма,  дані,
інтерпретація результатів, аналіз результатів, повторюваність, звіт.

Семінар 9. Загальна характеристика етапів експериментального дослідження 
психіки.

Семінар10. Теоретичний етап психологічного експерименту.

Лекція 10. Контроль в експериментальному дослідженні (2 год.)
Контроль  розбіжностей.  Наукові  висновки.  Типи  контролю.  Константність  умов

проведення  експерименту.  Контроль  змінних  у  психологічному  експерименті.  Контроль
незалежної змінної. Контроль зовнішніх змінних. Суб΄єктивні  змінні.  Експериментальні
парадигми і  методи контролю.  Статистичний  аналіз.  Експериментальна  та  контрольна
групи. Проблеми контролю.

Основні  поняття  теми:  забезпечення  незмінності  умов,  парадигма,  висновки,
перцептивний  захист,  змішення,  збалансована  послідовність,  соціальне  підкріплення,
порівняння.

Семінар 11. Контроль в експериментальному дослідженні

Змістовий модуль V. 
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Лекція 11- 12. Плани експериментального дослідження (2 год.)
Поняття  про  планування  психологічного  експерименту. Умови  і  форми  планування.

Типи  планування.  Змістове  і  формальне  планування.  План  як  експериментальна  схема
варіювання умов незалежної змінної. Простий план і його різновиди. План з попереднім і
підсумковим тестуванням та  умови його використання.  План  з  підсумковим тестуванням.
Особливості  експериментальних  планів  для  одного  досліджуваного.  Інтраіндивідуальні,
міжгрупові та кросіндивідуальні плани. Гомогенні та гетерогенні експериментальні схеми.

Основні поняття теми: план дослідження, квазіекспериментальний план, факторний
план, вплив, факторний план, латинський квадрат, ротаційний план, асиметричний перенос,
симетричний перенос, план альтернативних впливів, план ex-post-facto.

Семінар 12. Види експериментальних планів.

Лекція 13. Спеціальні методи планування експериментального дослідження (2 год.)
Планування кореляційного дослідження. Типи кореляційного дослідження. Порівняння

двох  груп.  Дослідження  однієї  групи.  Лонгітюдне  кореляційне  дослідження.  Дослідження
еквівалентних  груп.  Планування  багатомірного  кореляційного  дослідження.  Артефакти  в
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кореляційному дослідженні. Контроль в кореляційному дослідженні. Планування факторного
експерименту.  Вимір  взаємодії.  Види  взаємодії.  Мета  факторного  експерименту.  Складні
факторні плани. Підтверджуючий факторний аналіз. Функціональні плани.

Основні  поняття теми:  кореляція,  структурне дослідження,  ефект послідовності,
ефект  на  учіння,  факторний  експеримент,  основні  результати  дії,  взаємодія,  нульова
взаємодія,  перехресна  взаємодія,  факторна  схема,  комбіновані  гіпотези,  аналіз
відповідності,  навантаження,  випадковість,  факторна  структура,  дисперсійний  аналіз,
синергетичний ефект, вихідний рівень (даних), функціональний план. 

Семінар 13. Особливості проведення кореляційного дослідження.
Семінар14. Факторний експеримент.
Практичне заняття 3. Етика наукового дослідження.

Змістовий модуль VI. 
АНАЛІЗ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ

ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

Лекція 14. Аналіз та інтерпретація результатів експериментів (2 год.) 
Особливості  обробки  результатів  експериментального  дослідження  в  психології.

Кількісна  і  якісна  обробка.  Визначення  стандартного  відхилення  генеральної  сукупності.
Частотний  розподіл.  Сила  зв’язку  між  незалежною  та  залежною  змінними.  Т-критерій.
Однофакторний  дисперсійний  аналіз.  Дфухфакторний  дисперсійний  аналіз.  Коефіцієнт
кореляції. Поняття про інтерпретацію результатів експерименту. Рівні інтерпретації: змістовий і
формальний. Складові інтерпретації експериментальних результатів. 

Основні  поняття теми:  вірогідність,  варіація,  величина сили зв’язку, Т-критерій,
стандартна  похибка,  F-критерій,  стандартні  оцінки,  кореляційне  поле,  якісна  обробка,
ухвалення  рішення,  висновок,  статистичне  рішення,  помилки  першого  й  другого  роду,
вірогідність.

Семінар 15. Аналіз та інтерпретація результатів експериментів. 

Лекція 15. Узагальнення та представлення результатів експериментальних
досліджень

Проблема  узагальнення  результатів  дослідження.  Типові  помилки  узагальнення
експериментальних даних.  Вимоги до складання звіту про результати експериментального
дослідження психіки. Складові звіту. 

Основні  поняття  теми:  узагальнення,  текст, графік,  діаграма,  полігон  розподілу,
гістограма.

Семінар  16.  Узагальнення  та  представлення  результатів  експериментальних
досліджень.

Практичне заняття 4. Програма експериментального дослідження.
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Експериментальна психологія»
Разом:216 год., лекції – 30 год., семінарські заняття – 32 год.,  практичні заняття –  8 год.,

індивідуальна робота – 10 год., 
самостійна робота – 126 год., модульний контроль – 10 год.

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ
Назва

модуля
Вступ до експериментальної психології Проблема вибірки в
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Організація експерименту в психології
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Теми практичних
занять

(за участь до 10
балів)

Методи загальнонаукових досліджень Метод тестування: переваги та
недоліки

Самостійна
робота

5 балів 5 балів 5 балів 5
балів 

5 балів 5 балів 5  балів 5 балів 

ІНДЗ 30 балів

Види поточного
контролю

Модульна контрольна робота 1
(25 балів)

Модульна контрольна робота  2
(25 балів)

Модульна контрольна робота 3 
(25 балів)
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Модулі Змістовий модуль IV Змістовий модуль V Змістовий модуль VІ
Назва

модуля
Структура експериментального

дослідження
Планування та проведення

психологічних експериментів 
Аналіз та представлення результатів психологічних

експериментів 

Кількість балів
за модуль

72 83 67
Лекції 9 10 11-12 13 14 15
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Теми
практичних

занять
(за участь

до 10 балів)

Етика наукового дослідження. Програма експериментального дослідження

Самостійна
робота

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

ІНДЗ 30  балів

Види
поточного

Модульна контрольна робота 4
(25балів)

Модульна контрольна робота 5
(25 балів)

Модульна контрольна робота 6
(25балів)



контролю

Коефіцієнт перерахування облікованих балів – 1: 8,41 (505 : 8,41= 60)
Підсумкови
й контроль

Іспит  (40 балів)
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І
ВСТУП ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Семінар 1. 
Тема: Предмет і завдання експериментальної психології (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Місце експериментальної психології в системі наук.
2. Предмет і завдання експериментальної психології. 
3. Поняття про методологію, метод, методику.
4.  Класифікація  методів  психологічного  дослідження  (теоретичні,

емпіричні, статистичні).
5. Спостереження, бесіда, експеримент.
6. Переваги експериментального дослідження психіки порівняно з іншими

методами наукового пізнання 
7. Моделювання ситуації. Види моделювання.
8. Метод виміру, характеристика, види.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література[2;5;7;9; 15;17]

Семінар 2.
Тема: Історія розвитку експериментальної психології (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Етапи розвитку експериментальної психології.
2. Розвиток вітчизняної експериментальної психології.
 3. Основні завдання експериментальної психології на сучасному етапі.
 4. Перспективи розвитку експериментальної психології в Україні.
5.  Проблеми  експериментального  дослідження  психіки  (неможливість

безпосереднього вивчення базових психічних процесів,  штучність, порушення
природного розвитку подій, етичність, подвійна суб’єктність тощо).

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література [2;5;7;8; 12; 13; 15]

Семінар 3.
Тема: Експеримент у системі методів наукового дослідження психіки

(2 год.)
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План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Зміст і структура наукового дослідження психіки. 
2.  Загальні  принципи  наукового  дослідження  психіки  (принципи

детермінізму, єдності свідомості та діяльності, розвитку, системного підходу та
ін.)

3.  Спеціальні  принципи  наукового  дослідження  психіки  (принцип
репрезентативності  об’єкта  дослідження,  валідності  предмета  дослідження,
надійності експериментальних умов, інваріантності результату, зв’язку теорії із
практикою та ін.). 

4. Особливості експерименту у віковій, педагогічній, соціальній психології
та інших галузях психологічної науки. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[1-3;6;7;9; 11-16;18]
 

Семінар 4.
Тема: Типи експериментів у психології.

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Реальний та уявний експерименти.
2. Особливості лабораторного та природного експерименту. 
3. Багаторівневий експеримент.
4. Констатуючий і формуючий експерименти.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література [2;3;6;7;9; 11;13;16]

Практичне заняття 1.
Тема: Методи загальнонаукових досліджень: анкетування, бесіда (2

год.)
План заняття

І. Виконання практичної роботи.
1. Обрати тему анкетного дослідження.
2. Сформулювати запитання анкети, дотримуючись основних вимог.
3.  Провести  анкетування  та  проаналізувати  отримані  в  ході

анкетування данні.
4. Проаналізувати недоліки та переваги даного методу дослідження.
5. Визначити тему бесіди та підготовити запитання для дослідження.
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6. Провести бесіду та проінтерпретувати зібрану інформацію.
ІІ. Модульний контроль знань.
Рекомендована література [1-3;6;7;9; 11;12;13;16;18]

Змістовий модуль ІІ
Проблема вибірки в експерименті

Семінар 5.
Тема: Проблема вибірки в експерименті (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Поняття експериментальної вибірки.
2. Стратегії відбору досліджуваних в експериментальну вибірку.
3. Еквівалентність досліджуваних.
4. Випадковий відбір.
5. Парний відбір.
6. Відсів досліджуваних.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[2;3;6;7;9;13;15]

Семінар 6.
Тема: Експериментальне спілкування. Етика експерименту в

психології (2 год.)
План заняття

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Експериментатор, його особистість та діяльність.
2. Особистість досліджуваного та ситуація психологічного експерименту.
3. Основні види артефактів.
4. Психологічний механізм плацебо-ефекту.
5. Засоби запобігання комунікативних артефактів в експериментальному

дослідженні психіки. 
6. Основні джерела міжіндивідуальних відмінностей.
7. Використання в дослідженні тварин та догляд за ними.
8. Етичні принципи проведення дослідження на людині.
9. Публікація результатів дослідження.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[2;3;6;7;9;13;15]

18



Практичне заняття 2.
Тема: Метод тестування, переваги та недоліки (2 год.)

План заняття
І. Виконання практичної роботи.
1. Підібрати валідні  та  достовірні  методики дослідження психічних

процесів, або психічних станів особистості.
2. Відібрати досліджуваних в групу. Провести тестове дослідження.
3. Проаналізувати отримані в ході дослідження данні.
4. Проаналізувати недоліки та переваги використаного методу відбору

досліджуваних в групу.
ІІ. Модульний контроль знань.

Змістовий модуль ІІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПСИХОЛОГІЇ

Семінар 7.
Тема: Система гіпотез в експериментальному дослідженні (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Особливості постановки гіпотез. Проблема реконструкції психологічної

реальності при перевірці гіпотези.
2. Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний, статистичний. 
3. Види гіпотез. Індуктивні та дедуктивні гіпотези.
4. Способи перевірки нуль-гіпотези.
5. Поняття гіпотези максимуму та мінімуму.
6. Основні ознаки вірної гіпотези.
7.  Взаємозв’язки між незалежними і  залежними змінними і  гіпотетичні

конструкти як інтерпретаційні компоненти психологічних гіпотез. 
8. Принцип фальсифікації і верифікації наукових гіпотез. 
9. Контргіпотеза і третя конкуруюча гіпотеза.
10. Помилки першого і другого роду при прийнятті статистичного рішення

і можливість їх уникнення. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[2;3;5-7;9;13;15;16]

Семінар 8.
Тема: Змінні в психології. Вимір змінних (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Поняття змінної в психологічному дослідженні. 
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2. Види змінних. 
3. Незалежні змінні та їх види. 
4. Залежні змінні та їх характеристики.
5. Проміжні змінні та їх особливості. 
6. Метод виміру, характеристика, види.
7. Процедури та види психологічного виміру. 
8. Типи шкал. Шкала найменувань, порядку, інтервалів.
9. Умови застосування шкал.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
 ІІІ. Модульний контроль знань.
Рекомендована література[2;3;5-7;9;13;15;16]

Змістовий модуль IV.
СТРУКТУРА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Семінар 9.
Тема: Загальна характеристика етапів експериментального

дослідження психіки (2 год.)
План заняття

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Теоретичний етап вивчення проблеми.
2. Підготовчий етап. Конкретизація змінних, визначення вибірки та числа

досліджуваних, розробка методики дослідження.
3. Реалізація складеної програми. 
4. Інтерпретація та узагальнення результатів.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[2;3;5-7;9;13;15;16]

Семінар 10.
Тема: Теоретичний етап психологічного експерименту (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Характеристика етапу первинної постановки проблеми.
2. Теоретичний етап експериментального дослідження.
3.  Основні  проблеми,  які  виникають  на  теоретичному  етапі  наукового

дослідження. 
4.  Етап  вибору  стратегії  й  плану  експерименту,  способів  контролю  в

експерименті.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
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ІІІ. Навчальна дискусія. 
Рекомендована література[2;3;5-7;9;13;15;16]

Семінар 11.
Тема: Контроль в експериментальному дослідженні (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Типи контролю.
2. Випадковий відбір досліджуваних та методи контролю.
3. Попарний відбір досліджуваних та методи контролю.
4. Повторний вимір та проблема контролю.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія. 
Рекомендована література[2;3;5-7;9;13;15;16]

Змістовий модуль V.
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ

ЕКСПЕРИМЕНТІВ
Семінар 12.

Тема: Види експериментальних планів (2 год.)
План заняття

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Поняття про планування психологічного експерименту.
2. Умови, типи і форми планування.. 
3. Доекспериментальні та квазіекспериментальні плани. 
4. Плани для одної незалежної змінної.
5. Особливості експериментальних планів для одного досліджуваного.
6. Експериментальні плани для одного досліджуваного і декількох груп.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
 ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[1-3;5-7;9;10-13;15;16;18]

Семінар 13.
Тема: Особливості проведення кореляційного дослідження (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Пояснення присутності змішення в кореляційному дослідженні.
2. Методи контролю змішення в кореляційному дослідженні.
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3. Умови, за яких існує можливість вирахувати коефіцієнт кореляції. 
4. Параметри за якими відрізняються кореляційні дослідження.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
 ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[1-3;5-7;9;10-13;15;16;18]

Семінар 14.
Тема: Факторний експеримент. (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1.  Факторні  експерименти,  як  засоби  контролю  при  перевірці  гіпотези  з

одиничним відношенням.
2. Комбіновані гіпотези. 
3. Приклади основних результатів дії у факторних експериментах. 
4. Приклади основних результатів взаємодії у факторних експериментах.
5. Особливості експериментальних планів для одного досліджуваного.
6. Експериментальні плани для одного досліджуваного і декількох груп.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
 ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[1-3;5-7;9;10-13;15;16;18]

Практичне заняття 3.
Тема: Етика наукового дослідження (2 год.)

План заняття
І. Виконання практичної роботи.
1. Розглянути експериментальні дослідження.
2. Виокремити проблему, актуальність.
3. Проаналізувати етичність досліджень.
4. Скласти схему проведення подібного етичного дослідження.
ІІ. Модульний контроль знань.

Змістовий модуль VI.
АНАЛІЗ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ

ЕКСПЕРИМЕНТІв

Семінар 15.
Тема: Аналіз та інтерпретація результатів експериментів (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1.  Особливості  обробки  результатів  експериментального  дослідження  в
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психології. 
2. Кількісна і якісна обробка даних.
3. Методи обробки експериментальних даних.
4. Поняття про інтерпретацію результатів експерименту..
5. Рівні інтерпретації: змістовий і формальний. 
6. Умови вірної інтерпретації даних.
7. Складові інтерпретації експериментальних результатів. 
8. Інтерпретація "негативного" результату експерименту.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[3;4;7;11;14;15;]

Семінар 16.
Тема: Узагальнення та представлення результатів експериментальних

досліджень (2 год.)
План заняття

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Проблема узагальнення результатів дослідження. 
2. Типові помилки узагальнення експериментальних даних.
3. Характеристики, які необхідно враховувати при узагальненні даних.
4. Рамки генералізації характеристик вибірки. 
5. Вимоги до складання звіту про результати експериментального дослідження

психіки.
6. Помилки при складанні звітів.
7. Види звітів.
8. Форма представлення експериментальних даних.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[3;4;7;11;14;15;]

Практичне заняття 4.
Тема: Програма експериментального дослідження (2 год.)

План заняття
І. Виконання практичної роботи.
1. Розглянути приклади експериментальних досліджень.
2. Визначити основні етапи дослідження, окреслити стратегію та план

експерименту. 
3. Визначити об’єкт і предмет дослідження.
4. Визначити мету і завдання дослідження.
5. Сформулювати основні гіпотези дослідження.
6.  На  основі  обраної  теми  дослідження  визначити  змінні  для
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психологічного експерименту.
7. Визначити способи контролю в експерименті.
ІІ. Модульний контроль знань.
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І.
ВСТУП ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Предмет і завдання експериментальної психології 
Загальнонаукові методи дослідницької роботи
1. Розкрити  взаємозв’язок  експериментальної  психології  з  іншими

психологічними галузями знань. 
2.  Охарактеризувати експериментальну психологію, як систему методів та

методик, які застосовуються в психологічних дослідженнях.
3. Зробити аналіз відмінностей експериментального дослідження від інших

методів (спостереження, бесіда, анкетування).
4. Охарактеризувати  самоспостереження,  як  метод  дослідження.  Вказати

об’єкт і предмет самоспостереження.
5. Назвати  основні  помилки  експериментатора  в  процесі  спостереження

(вікові, професійні, тощо).
6. Охарактеризувати  основні  проблеми  тренувальних  спостережень.

Проблеми фіксації результатів спостереження. Критерії надійності та валідності
спостережень. 

Тема 2. Історія розвитку експериментальної психології
1.  Проаналізувати  сучасний  стан  експериментальної  психології  в

Україні. Охарактеризувати тенденції розвитку експериментальних досліджень в
галузі психологічної науки. 

2. Охарактеризувати  вчення  В.  Вундта  та  його  вплив  на  розвиток
експериментальної психології.

3. Проаналізувати різні підходи до розуміння сутності  експерименту і
його структури. 

4.  Описати способи оцінки експерименту.
Тема  4-5.  Типи  експериментів  у  психології.  Експеримент  і

квазіексперимент
1. Описати недоліки і переваги експериментального дослідження.
2. Надати  характеристику  фундаментальним,  прикладним,  комплексним  та

однофакторним експериментальним дослідженням. 
3. Окреслити  проблему  вивчення  неекспериментальних  методів  та

виокремлення серед них експерименту.
4. Описати особливості експериментального дослідження, систематичного

спостереження та кореляційного дослідження. 
5. Пояснити різницю між реальним та ідеальним експериментами.
6. Надати характеристику експерименту повного співпадіння. 
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7. Показати, як за допомогою поняття ідеального експерименту визначити,
що один спосіб проведення експерименту кращий за інший.

8.  Перерахувати,  яким  чином  у  штучних  експериментах  домагаються
більшої валідності, ніж в реальних експериментах.

Змістовий модуль ІІ.
ПРОБЛЕМА ВИБІРКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Тема 5. Стратегії формування вибірки
1. Назвати чотири типи підходів до конструювання груп.
2. Назвати правила формування досліджуваних в групи.
3. Надати  приклади  артефактів  у  процесі  проведення

експериментального дослідження. 
Тема 6. Особливості досліджуваних при проведенні експерименту
1. Описати суб’єктивні фактори, які можуть впливати на достовірність

отриманих даних. 
2. Назвати  прийоми,  які  використовуються  для  контролю впливу на

особистості досліджуваного і ефекти спілкування.
3. Пояснити, як впливають очікування експериментатора на результати

дослідження.
4. Охарактеризувати  типові  помилки  експериментатора  в  ході

дослідження. 

Змістовий модуль ІІІ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПСИХОЛОГІЇ

Тема 7. Надійність і валідність експериментального дослідження
1.  Описати  основні  причини  порушення  зовнішньої  валідності

(Кемпбел).
2.  Описати основні причини порушення внутрішньої валідності.
3.  Пояснити,  чи можна зробити висновок,  що штучний експеримент

має  низьку  валідність  у  зв’язку  з  тим,  що  в  ньому  не  в  повній  мірі
відображуються стресові умови реального життя.

4.  Навести приклад супутнього змішення і показати, яким чином його
можна уникнути.

Тема 8. Гіпотези в структурі психологічного дослідження
1. Описати  етапи  та  правила  формулювання  гіпотези

експериментального дослідження.
2. Охарактеризувати  теоретичні,  експериментальні  та  статистичні

гіпотези.
3. Назвати ознаки правильної гіпотези.
4. Сформулювати гіпотези експериментального дослідження.
Тема 9. Змінні в психології. Вимір змінних
1. Описати етап визначення змінних в експериментальному дослідженні.
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2. Назвати прийми контролю змінних в експериментальному дослідженні.
3. Навести приклад зовнішніх змінних в експерименті.
4. Навести приклад внутрішніх змінних в експерименті.
5. Навести приклад контрольних змінних в експерименті.
6. Навести приклад відношення між змінними.
7. Навести  приклади  засобів  отримання  даних  для  оцінки  значення

залежної змінної.
8. Порівняти результати експерименту з кількісними змінами незалежної

змінної і результати експерименту з умовами, які відрізняються тільки якісно.

Змістовий модуль IV.
СТРУКТУРА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 11. Етапи експериментального дослідження психіки
1. Навести приклад визначення проблеми дослідження.
2. Пояснити,  у  чому  складається  перевага  планування  по  методу

"латинського  квадрата"  у  порівнянні  з  використанням  складного  факторного
плану.

3. Пояснити сутність методу моделювання. Види моделювання.
4. Охарактеризувати основні види методів виміру.
Тема 11. Контроль в експериментальному дослідженні
1.Для  кожної  проблеми  контролю  створити  експериментальний  план  і

сформулювати вихідну проблему.
2.Встановити незалежну та залежну змінні.
3.Пояснити,  яким  чином  потрібно  скорегувати  план  експерименту  з

врахуванням проблеми контролю.

Змістовий модуль V.
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ

ЕКСПЕРИМЕНТІВ
Тема 12. Плани експериментального дослідження

1. Навести приклад плану для однієї незалежної змінної.
2. Навести приклад плану для однієї незалежної змінної і декількох груп.
3. Навести приклад плану для одного досліджуваного.
4. Описати  різницю  між  до  експериментальним  та

квазіекспериментальним планами дослідження. 
5. Навести приклад eх-post-facto плану.
6. Описати  переваги  схем  між  групових  порівнянь  над  схемами

експерименту з одним досліджуваним.

Тема 13. Кореляційне дослідження
1. Навести приклад кореляційного зв’язку. 
2. Визначити поняття випадкова кореляція. 
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3. Проаналізувати особливості лонгітюдного кореляційного дослідження. 
4. Проаналізувати артефакти в кореляційному дослідженні. 
5. Навести приклад плану кореляційного дослідження.
6. Навести приклад плану факторного дослідження.
7. Проаналізувати особливості факторного аналізу, як методу класифікації

даних.
8. Навести приклад ієрархічної моделі факторного аналізу.

Змістовий модуль VI.
АНАЛІЗ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ

ЕКСПЕРИМЕНТІВ
Тема 14. Методи обробки експериментальних даних
1. Навести  приклад  визначення  стандартного  відхилення  генеральної

сукупності.
2. Навести приклад частотного розподілу.
3. Навести  приклад  визначення  Т-критерію  для  двох  взаємопов’язаних

вибірок.
4. Навести приклад визначення Т-критерію для двох непов’язаних вибірок.
5. Описати види помилок при аналізі результатів.
6.  Описати проблему розуміння математико-статистичного опрацювання

результатів психологічних експериментів. 
7. Описати  проблему  розуміння  методів  якісного  аналізу  і  способів

інтерпретації результатів експерименту.
8. Написати  приклад  висновку  про  підтвердження  або  заперечення

гіпотези.
9. Описати причини додаткових досліджень.

Тема 15. Узагальнення та представлення результатів експериментальних
досліджень

1. Охарактеризувати  форми  представлення  результатів
експериментального дослідження.

2. Описати  основні  вимоги  до  викладення  тексту  експериментального
дослідження.

3. Описати алгоритм представлення наукової інформації.

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
(навчальний проект)

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної
індивідуальної  діяльності,  результати  якої  використовуються  у  процесі  вивчення
програмового  матеріалу  навчальної  дисципліни. Завершується  виконання

28



магістрантами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту. 
Індивідуальне  навчально-дослідне  завдання  (ІНДЗ) з  курсу

«Експериментальна  психологія»  –  це  вид науково-дослідної  роботи,  яка  містить
результати  дослідницького  пошуку,  відображає  певний  рівень  навчальної
компетентності.

Мета  ІНДЗ:  самостійне  вивчення  частини  програмового  матеріалу,
систематизація,  узагальнення,  закріплення  та  практичне  застосування  знань  із
навчального  курсу,  удосконалення  навичок  самостійної  навчально-пізнавальної
діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під
час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь
зміст навчального курсу. 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 

 конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали);
 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно

(3 бали); 
 анотація прочитаної  додаткової  літератури з  курсу, бібліографічний

опис, історико-педагогічні розвідки (3 бали); 
 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали);
 повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття

у педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали); 
 історико-біографічні дослідження у вигляді есе (5 балів).
 наукове  дослідження  у  вигляді  реферату  (охоплює  весь  зміст

навчального курсу) – 15 балів.

Орієнтовна структура ІНДЗ – наукового дослідження у вигляді реферату:
вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних
джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і
7.2.

Таблиця 7.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ

(наукового дослідження у вигляді реферату)

№ 
з/п

Критерії оцінювання роботи Максимальна
кількість
балів за
кожним

критерієм
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1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та
визначення методів дослідження 

5 бали

2. Складання плану реферату 1 бал
3. Критичний  аналіз  суті  та  змісту  першоджерел.  Виклад

фактів,  ідей,  результатів  досліджень  в  логічній
послідовності.  Аналіз  сучасного  стану  дослідження
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного
питання.

10 балів

4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3бали
5. Доказовість  висновків,  обґрунтованість  власної  позиції,

пропозиції  щодо  розв’язання  проблеми,  визначення
перспектив дослідження

4 бали

6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних
елементів  роботи  (титульний  аркуш,  план,  вступ,  основна
частина,  висновки,  додатки  (якщо  вони  є),  список
використаних джерел)

2 бали

Разом 30 балів
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Таблиця 7.2
Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

Рівень виконання Кількість балів, що
відповідає рівню

Оцінка за традиційною
системою

Високий 27-30 Відмінно
Достатній 20-26 Добре 
Середній 10-19 Задовільно
Низький 0-18 Незадовільно

VІІ. Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної
дисципліни «Експериментальна психологія»

1. Принципи та структура наукового дослідження психіки. 
2. Розвиток та становлення експериментальної психології. 
3. Експериментальна психологія на сучасному етапі розвитку: предмет

і завдання. 
4. Основні проблеми експериментального методу в психології. 
5. Особливості  експерименту  у  віковій,  педагогічній,  соціальній

психології та інших галузях психологічної науки. 
6. Експеримент “ex-post-facto“. 
7. Особливості квазіекспериментального дослідження психіки. 
8. Критерії надійності і валідності психологічного експерименту. 
9. Генеральна сукупність і експериментальна вибірка. 
10. Стратегії відбору досліджуваних в експериментальну вибірку. 
11. Експериментатор: його особистість і діяльність. 
12. Етичні принципи проведення дослідження.
13. Система гіпотез в експериментальному дослідженні. 
14. Види гіпотез. Вимоги до формулювання гіпотез. 
15. Етапи експериментального дослідження психіки 
16. Проблема об’єктивності і надійності експериментальних даних. 
17. Обробка  і  узагальнення  результатів  експериментального

дослідження. 
18. Поняття змінної в психологічному дослідженні. 
19. Джерела артефактів у маніпулюванні змінними. 
20. Вимір у психології. Психологічні шкали.
21. Критерії  якості  виміру  змінних:  об’єктивність,  надійність,

валідність.
22. Планування психологічного експерименту. Види планів. 
23. Особливості експериментальних планів для одного досліджуваного. 
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24. Планування кореляційного дослідження. 
25. Типи кореляційного дослідження. 
26. Кореляційні  дослідження  в  психогенетиці  та  крос  культурній

психології. 
27. Артефакти в кореляційному дослідженні.
28. Особливості проведення формуючого експерименту.
29. Складові інтерпретації експериментальних результатів. 
30. Узагальнення  та  представлення  результатів  експериментальних

досліджень
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів. 

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ

Навчальні  досягнення  із  дисципліни  «Експериментальна  психологія»
оцінюються  за модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої  покладено
принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,
накопичувальної  системи  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та  навичок;
розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового
оцінювання  здійснюється  відповідно  до  навчально-методичної  карти  (п.  ІV),  де
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS)
шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 

Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)

контролю
Система оцінювання навчальних досягнень студентів

(форма підсумкового контрою - іспит)

№ Вид діяльності
Максимальна

кількість балів за
один вид роботи

1 Відвідування лекцій 15
2 Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього завдання) 80
3 Робота на практичному (семінарському) занятті у тому числі:

- доповідь
- виступ
- повідомлення
- участь у дискусії, тощо

200

4 ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне завдання) 60
5 Виконання модульної контрольної роботи 150
8 Всього 505
9 Коефіцієнт 505: 8,41 = 60

Іспит 40
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У процесі оцінювання навчальних досягнень застосовуються такі методи:
 Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, фронтальне

опитування, співбесіда, екзамен.
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.
  Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.

Таблиця 8.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

оцінки ECTS
Оцінка за

шкалою ЕСТS 
Визначення За національною

системою
За системою

КМПУ
А ВІДМІННО-відмінне

виконання лише з
незначною кількістю

помилок

5 (відмінно) 90-100

В ДУЖЕ ДОБРЕ- вище
середнього рівня з

кількома помилками
4 (добре)

82-89

С ДОБРЕ –в загальному
правильна робота з
певною кількістю
значних помилок

75-81

D ЗАДОВІЛЬНО-непогано,
але зі значною кількістю

недоліків
3 (задовільно)

69-74

Е ДОСТАТНЬО- виконання
задовольняє мінімальні

критерії

60-68

FX НЕЗАДОВІЛЬНО –
потрібно попрацювати

перед тим, як
перескласти

2 (незадовільно)

35-59

F НЕЗАДОВІЛЬНО-
необхідна  серйозна
подальша робота,

обов’язковий повторний
курс

1-34

Кожний  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  на  семінарських,
практичних  заняттях,  виконання  самостійної  роботи,  індивідуальну  роботу,
модульну контрольну роботу.

Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  режимі
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комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.
Реферативні  дослідження  та  есе,  які  виконує  студент  за  визначеною

тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п.
«Захист творчих проектів»). 

Модульний контроль знань магістрантів  здійснюється  після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом,  на  практичних
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної
роботи залежить від дотримання таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна, лекція-прес-конференція)

із  застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій  (PowerPoint –
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
4) За  ступенем керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом

викладача;  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації
навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;
створення  ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 опорні конспекти лекцій;
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 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 збірка  тестових  і  контрольних  завдань  для  тематичного  (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів;
 засоби  підсумкового  контролю  (комп’ютерна  програма  тестування,

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);
 завдання  для  ректорського  контролю  знань  студентів  з  навчальної

дисципліни «Експериментальна психологія».

ХІ. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Історія розвитку експериментальної психології.
2. Місце експериментальної психології в системі психологічних знань.
3. Розвиток експериментальної психології за кордоном.
4. Розвиток експериментальної психології в Росії.
5. Основні завдання експериментальної психології на сучасному етапі.
6. Предмет експериментальної психології.
7. Методологічні основи експериментальної психології.
8. Проблеми експериментального дослідження психіки.
9. Поняття наукового дослідження: структура, види, принципи.
10. Класифікація методів психологічних досліджень.
11. Загальнонаукові дослідницькі методи.
12. Система психологічних методів дослідження (Б.Г.Ананьєв).
13. Моделювання в науковому дослідженні.
14. Психологічне спостереження. Види.
15. Помилки психологічного спостереження.
16. Бесіда як психологічний метод дослідження.
17. Архівний метод.
18. Психологічне тестування. Валідність і надійність тесту.
19. Порівняльна  характеристика  загальнонаукових  дослідницьких

методів: спостереження, вимір і експеримент.
20. Поняття психологічного експерименту, його особливості.
21. Види експериментального дослідження.
22. Ідеальний і реальний експерименти.
23. Природний та лабораторний експерименти.
24. Констатуючий експеримент у психології.
25. Експеримент повної відповідності. 
26. Валідність та надійність експерименту.
27. Види валідності.
28. Фактори,  що  порушують  валідність  та  надійність  психологічного
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експерименту.
29. Експериментальна  вибірка  й  способи  її  створення.

Репрезентативність вибірки.
30. Характеристика стратегій добору досліджуваних у вибірку.
31. Поняття про експериментальну й контрольну групи.
32. Соціально-психологічні компоненти організації експерименту .

33. Експериментальне спілкування.
34. Особистість  досліджуваного  й  ситуація  психологічного

експерименту.
35. Експериментатор: його особистість і діяльність.
36. Види  артефактів  у  психологічному  експерименті  та  засоби  їх

уникнення.
37. Етичні принципи проведення дослідження на людині.
38. Гіпотеза наукового дослідження, види гіпотез.
39. Основні ознаки правильної гіпотези.
40. Нуль-гіпотеза і значущі результати дослідження.
41. Види змінних.
42. Методики виміру змінних.
43. Критерії  якості  виміру  змінних:  об’єктивність,  надійність,

валідність. 
44. Контроль змінних у психологічному експерименті.
45. Контроль незалежної змінної.
46. Контроль зовнішніх змінних.
47. Етапи експериментального дослідження в психології. 
48. Визначення об'єкта й предмета наукового дослідження.
49. Постановка проблеми наукового дослідження.
50. Класифікації експериментальних планів 
51. Доекспериментальні плани.
52. Квазіекспериментальний підхід і плани квазіекспериментів
53. Кореляційне дослідження.
54. Формуючий експеримент: особливості й область застосування.
55. Психологічний вимір.
56. Типи вимірювальних шкал.
57. Методи  математичної  обробки  результатів  психологічного

дослідження.
58. Якісна і кількісна обробка даних експериментального дослідження. 
59. Коефіцієнти кореляції Пірсона й Спірмена.
60. Інтерпретація й узагальнення результатів дослідження.
61. Можливі помилки узагальнення експериментальних даних. 
62. Форми подання результатів наукового дослідження.
63. Експеримент у соціальній психології. 
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64. Експеримент у віковій і педагогічній психології. 

ХІІ. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

1.  Розвиток вітчизняної експериментальної психології.
2. Перспективи розвитку експериментальної психології в Україні.
3.  Підходи до розуміння сутності експерименту і його структури. 
4. Проблеми експериментального методу в психології. 
5. Загальнонаукові методи дослідницької роботи
6. Переваги  експериментального  дослідження  психіки  порівняно  з

іншими методами наукового пізнання 
7. Штучність,  порушення  природного  розвитку  подій,  етичність,

подвійна суб’єктність,  як  основні  проблеми експериментального дослідження
психіки.

8. Ідеальний та уявний експерименти.
9. Особливості лабораторного та природного експерименту. 
10. Констатуючий і формуючий експерименти.
11. Особливості квазіекспериментального дослідження психіки 
12. Особистість досліджуваного в експерименті.
13. Засоби  запобігання  комунікативних  артефактів  в

експериментальному дослідженні психіки. 
14. Проблема  реконструкції  психологічної  реальності  при  перевірці

гіпотези.
15. Поняття змінної в психологічному дослідженні. 
16. Планування кореляційного дослідження.
17. Способи контролю в експерименті.
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