


 
 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 2 

Семестр 3 

Кількість змістових модулів з розподілом: 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 42 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота 40 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – розкрити сутність експерименту в психології, сприяти формуванню 

умінь та навичок планування й організації експерименту, інтерпретації та 

презентації його результатів на підставі аналізу власних можливостей та 

клієнтського запиту і відповідно до основних етичних принципів проведення 

психологічного дослідження. 

Завдання: 

 поглиблення та розширення уявлень про предмет експериментальної психології 

як галузі наукової психології, історію її становлення та перспективи розвитку; 

 визначення сутності експерименту в психології, його етапів, процедури, основних 

характеристик; 

 формування уявлення про контроль якості експерименту в психології; 

 розвиток уміння збору й обробки даних дослідження; 

 формування навичок аналізу, інтерпретації та презентації результатів 

експерименту; 

 розвиток уміння враховувати вплив суб’єктивних чинників на експериментальне 

психологічне дослідження. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Експериментальна 

психологія» відповідно до освітньої програми спеціальності формуються загальні 

та спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

Програмні 

компетентності 

Код Значення компетентності 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння 



професійної діяльності. 

ЗК 3 Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 6 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 10 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 11 Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК 1 Здатність оперувати категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

СК 2 Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного 

та зарубіжного досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та розвитку психічних 

явищ. 

СК 3 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності 

та вчинків. 

СК 4 Здатність самостійно збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних джерел. 

СК 5 Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій. 

СК 6 Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження. 

СК 7 Здатність аналізувати та систематизувати одержані 

результати, формулювати аргументовані висновки та 

рекомендації. 

СК 8 Здатність організовувати та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну та групову). 

СК 9 Здатність здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до запиту. 

СК 11 Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК 12 Здатність до особистісного та професійного 



самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

Програмні результати навчання: 

Код Значення програмного результату 

ПР 1 Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР 2 Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань. 

ПР 3 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т. ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

ПР 4 Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР 5 Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги. 

ПР 6 Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР 7 Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР 8 Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР 10 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР 13 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР 15 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

ПР 16 Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

ПР 17 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній 

та громадській діяльності. 

ПР 18 Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Понятійний тезаурус та історія становлення 
експериментальної психології 

Тема 1. Експериментальна психологія 

як шлях пошуку істини 

6 2 2 - - - 2 

Тема 2. Історія становлення 

експериментальної психології 

8 2 2 - - - 4 

Модульний контроль 2 - 
Разом 16 4 4 - - - 6 

Змістовий модуль 2. Процедура, основні характеристики та контроль 
якості експерименту в психології 

Тема 3. Процедура та основні 

характеристики експерименту 

16 2 4 2 - - 8 

Тема 4. Контроль якості експерименту 16 2 2 2 - - 10 
Модульний контроль 2 - 

Разом 34 4 6 4 - - 18 
Змістовий модуль 3. Проблема презентації результатів експерименту в 

психології 

Тема 5. Презентація результатів 

експерименту 

14 2 2 2 - - 8 

Тема 6. Перспективи розвитку 

експериментальної психології 

10 2 2 2 - - 4 

Модульний контроль 2 - 
Разом 26 4 4 4 - - 12 

Змістовий модуль 4. Суб’єктивні чинники експериментальної психології 

Тема 7. Артефакти експериментів у 

психології 

6 2 2 - - - 2 

Тема 8. Етичні проблеми проведення 

експерименту в психології 

6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2 - 
Разом 14 4 4 - - - 4 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 
30 - 

Усього 120 16 18 8 - - 40 

 



 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Понятійний тезаурус та історія становлення 

експериментальної психології 
 

Лекція 1. Експериментальна психологія як шлях пошуку істини (2 години) 

Поняття наукової, прикладної, практичної, побутової психології. Сутність та 

галузі наукової психології. Класична схема та головна мета наукового 

психологічного дослідження. Поняття методології, методу, методики та 

технології у психології. Методи психології та їх класифікація. Порівняльна 

характеристика загальнонаукових методів дослідження: спостереження, 

вимірювання, експеримент. Експеримент як інструмент розрізнення істинного та 

хибного знання в психології. Експеримент як предмет експериментальної 

психології. Завдання експериментальної психології. 

Основні поняття теми: 
наукова, прикладна, практична, побутова психологія; галузі наукової психології, 

експериментальна психологія; наукове психологічне дослідження, методологія, 

метод, методика, психологічна технологія; методи психології, класифікація 

методів психології, спостереження, вимірювання, експеримент; предмет 

експериментальної психології; завдання експериментальної психології. 
 

Лекція 2. Історія становлення експериментальної психології (2 години) 

Передумови виникнення експериментальної психології. Внесок Густава Теодора 

Фехнера, Ернста Вебера, Германа фон Гельмгольца, Френсіса Гальтона, Германа 

Еббінгауза у розбудову експериментальної психології. Вільгельм Вундт і його 

психологічна лабораторія. Західноєвропейські суперники Вільгельма Вундта: Георг 

Еліс Мюллер, Франц Брентано, Карл Штумпф, Освальд Кюльпе. Вплив 

психоаналізу (Зигмунд Фрейд) на експериментальну психологію. Перші 

експериментатори в США: Вільям Джеймс, Стенлі Холл, Едвард Тітченер, Джеймс 

Болдуїн, Роберт Вудвортс, Едвард Торндайк. Біхевіоризм і експериментальна 

психологія. Американська психологічна асоціація (АПА, рік заснування – 1892). 

Експериментальні психологічні дослідження вітчизняних учених. Класичні 

експерименти в загальній, віковій, соціальній психології та психології особистості. 

Основні поняття теми: 
закон Вебера-Фехнера, психологічна лабораторія, психофізика, гештальтпсихологія, 

прикладна психологія, психолінгвістика, психофізіологія, біхевіоризм, психоаналіз, 

когнітивна психологія, АПА (Американська психологічна асоціація). 
 

Семінар 1. Експериментальна психологія як шлях пошуку істини (2 години). 

Семінар 2. Історія становлення експериментальної психології (2 години). 
 

Змістовий модуль 2. Процедура, основні характеристики та контроль якості 

експерименту в психології 
 

Лекція 3. Процедура та основні характеристики експерименту (2 години) 

Широке та вузьке тлумачення поняття експеримент у психології. Різновиди 

експерименту: реальний і мисленнєвий. Типологія експерименту. Ідеальний, чистий, 



безкінечний експерименти. Особливості та основні типи квазіексперименту. 

Формувальний експеримент як квазіекспериментальне дослідження. Етапи 

експериментального дослідження. Поняття змінної в психологічному дослідженні. 

Вимір змінних. Види змінних. Шкали вимірювання в психологічному дослідженні. 

Основні характеристики та умови застосування шкал. Стратегії формування вибірки. 

Генеральна сукупність і експериментальна вибірка. Репрезентативність вибірки. 

Переваги експерименту з великою кількістю досліджуваних. 

Основні поняття теми: 
експеримент, типологія експерименту, квазіексперимент, етапи 

експериментального дослідження, залежна та незалежна змінна, шкали виміру, 

вибірка. 
 

Лекція 4. Контроль якості експерименту (2 години) 

Поняття контролю якості експерименту. Поняття ідеальний експеримент. 

Надійність і валідність експериментального дослідження. Вибір способів 

отримання даних. Проблема об’єктивності та надійності експериментальних даних. 

Обробка й узагальнення результатів експериментального дослідження. Проблема 

інтерпретації результатів експерименту в психології. Критерії надійності та 

валідності експерименту в психології. Зовнішня і внутрішня валідність. Операційна 

валідність. Умови досягнення надійності та валідності психологічного 

експерименту. Джерела порушення валідності. Основні фактори, що знижують 

валідність експерименту (фактор часу, фактор завдання, суб’єктивний фактор). 

Експериментальна гіпотеза та її особливості. Проблема реконструкції 

психологічної реальності при перевірці гіпотези. Рівні гіпотез: теоретичний, 

емпіричний, статистичний. Взаємозв’язки між незалежними і залежними змінними 

та гіпотетичні конструкти як інтерпретаційні компоненти психологічних гіпотез. 

Основні поняття теми: 
контроль якості, ідеальний експеримент, експериментальна схема, достовірність, 

надійність, валідність, експериментальна гіпотеза. 
 

Семінар 3. Процедура експерименту в психології (2 години) 

Семінар 4. Основні характеристики експерименту (2 години) 

Семінар 5. Контроль якості експерименту (2 години). 

Практичне заняття 1. Процедура та основні характеристики експерименту (2 години). 

Практичне заняття 2. Контроль якості експерименту (2 години). 
 

Змістовий модуль 3. Проблема презентації результатів експерименту в 

психології 
 

Лекція 5. Презентація результатів експерименту (2 години) 

Визначення способів презентації результатів експерименту на етапі його 

планування. Поняття планування експерименту. Умови, форми, типи планування. 

Змістове і формальне планування. План як експериментальна схема варіювання 

умов незалежної змінної. Аналіз та інтерпретація результатів експерименту. 

Особливості обробки результатів експериментального дослідження в психології. 

Кількісна та якісна обробка. Рівні та складові інтерпретації експериментальних 



результатів. Проблема узагальнення результатів дослідження. Типові помилки 

узагальнення експериментальних даних. Вимоги до складання звіту про 

результати експериментального дослідження. Інформаційне представлення 

результатів наукового психологічного дослідження. Культура оформлення 

друкованого тексту. Науковий стиль презентації результатів експерименту. 

Наочне представлення результатів наукового психологічного дослідження. 

Представлення теоретичного аналізу результатів психологічного дослідження у 

вигляді схем і моделей. 

Основні поняття теми: 
план дослідження, кількісна обробка даних, якісна обробка даних, інтерпретація 

результатів експерименту, інформаційне представлення результатів дослідження, 

презентація результатів експерименту, модель, схема, таблиця, рисунок. 
 

Лекція 6. Перспективи розвитку експериментальної психології (2 години) 

Впорядкування понятійного апарату експериментальної психології на основі 

аксіоматичного підходу. Аксіоматичне визначення поняття експеримент. 

Можливості застосування положень понятійного числення до аналізу проблем 

експериментальної психології. Метод побудови типологій особистості за різними 

показниками на основі аналізу квадріполярного співвідношення понять, між 

якими відсутній або слабо виражений кореляційний зв’язок, але наявна нелінійна 

взаємодія. Конструювання моделей психологічних понять в умовах 

співвідношення амбівалентності та в умовах співвідношення невизначеності. 

Моделювання і типологізація як здійснення мисленнєвого експерименту. 

Мисленнєвий експеримент як інтегральний шлях виходу експериментальної 

психології на новий рівень дослідження психічних явищ. 

Основні поняття теми: 
аксіома, аксіоматичне визначення поняття, квадріполярне співвідношення понять, 

кореляційний зв’язок, нелінійна взаємодія, амбівалентність, невизначеність, модель 

амбівалентного поняття, моделювання, типологізація, мисленнєвий експеримент. 
 

Семінар 6. Презентація результатів експерименту (2 години). 

Семінар 7. Перспективи розвитку експериментальної психології (2 години). 

Практичне заняття 3. Презентація результатів експерименту (2 години). 

Практичне заняття 4. Перспективи розвитку експериментальної психології (2 години). 
 

Змістовий модуль 4. Суб’єктивні чинники експериментальної психології 
 

Лекція 7. Артефакти експериментів у психології (2 години) 

Поняття артефакт експерименту в психології. Ефект плацебо. Ефект Пігмаліона 

(ефект Р. Розенталя) як ефект упередженості експериментатора. Ефект Фокса як 

ефект надмірного позитивного ставлення до експериментатора (психолога), що може 

спричинити занадто великий ентузіазм, довіру, некритичність у досліджуваних. 

Ефект першого враження. Ефект Барнума (ефект Форера) як схильність людей 

некритично сприймати оцінки загального характеру в якості достовірного опису 

своєї особистості. Добровольці психологічних досліджень: особливості ставлення 

досліджуваних до експериментатора. Неконтрольовані умови, що впливають на дію 



експериментального чинника. Ефект аудиторії як ефект соціальної 

фасилітації / інгібіції. Ефект Хоторна як надто позитивні результати, спричинені 

новизною, інтересом та підвищеною увагою до експерименту. Спеціальні методичні 

прийоми протидії артефактам експериментів у психології. 

Основні поняття теми: 
суб’єктивний чинник в експерименті, артефакт, ефект плацебо, ефект Пігмаліона, 

ефект Фокса, ефект першого враження, ефект Барнума, добровольці психологічних 

досліджень, неконтрольовані умови в експерименті, ефект аудиторії, ефект 

Хоторна, методичні прийоми протидії артефактам експериментів у психології. 
 

Лекція 8. Етичні проблеми проведення експерименту в психології (2 години) 

Етичні ризики експерименту в психології. Шляхи запобігання ризикам в 

експериментальному психологічному дослідженні. Мінімізація ризику для 

учасників дослідження. Свобода досліджуваного скористатися правом вийти з 

дослідження у будь-який час. Винагорода за участь в експерименті. Створення 

наглядових рад в університетах, що надають дозвіл на експеримент. Принцип 

поінформованої згоди. Особливості та вимоги до проведення експериментів на 

тваринах. Законодавче та деонтологічне (етичне) регулювання психологічних 

досліджень. Принцип конфіденційності. Принцип добровільної згоди. 

Основні поняття теми: 
нормативна (законодавча) база діяльності психолога; професійна деонтологія; 

етичні принципи, правила, вимоги професійної діяльності психолога; Етичний 

кодекс психолога; добровільність, поінформованість, свобода вибору, 

конфіденційність, відповідальність. 
 

Семінар 8. Артефакти експериментів у психології (2 години). 

Семінар 9. Етичні проблеми проведення експерименту в психології (2 години). 

 

6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 8 8 

Відвідування семінарських занять 1 9 9 

Робота на семінарському занятті 10 9 90 

Відвідування практичних занять 1 4 4 

Робота на практичному занятті 10 4 40 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 8 40 

Виконання модульної роботи 25 4 100 

Разом 291 

Максимальна кількість балів: 291 

Розрахунок коефіцієнта: 291 : 60 = 4,85 



 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль 1. Понятійний тезаурус та історія становлення 

експериментальної психології 
Тема 1. Експериментальна психологія як шлях пошуку істини (2 години) 

Опрацювавши тему за навчальними посібниками і першоджерелами, укласти 

термінологічний словник та опорно-логічну схему – 5 балів. 

Тема 2. Історія становлення експериментальної психології (4 години) 

Опрацювавши тему за навчальними посібниками, підготувати повідомлення про 

класичні експерименти в психології – 5 балів. 
 

Змістовий модуль 2. Процедура, основні характеристики та контроль якості 

експерименту в психології 
Тема 3. Процедура та основні характеристики експерименту (8 годин) 

На основі опрацювання матеріалу теми сформулювати проблему власного 

експериментального міні-дослідження, визначити його тему, об’єкт, предмет, 

етапи, вибірку досліджуваних, залежну й незалежну змінні – 5 балів. 

Тема 4. Контроль якості експерименту (10 годин) 

На основі опрацювання матеріалу теми сформулювати гіпотезу власного 

експериментального міні-дослідження, спланувати процедуру контролю якості 

експерименту, визначити умови досягнення надійності та валідності (за 

необхідності уточнити попередні формулювання вихідних положень власного 

експериментального міні-дослідження) – 5 балів. 
 

Змістовий модуль 3. Проблема презентації результатів експерименту в 

психології 

Тема 5. Презентація результатів експерименту (8 годин) 

На основі опрацювання матеріалу теми визначити план та процедуру власного 

експериментального міні-дослідження, провести його, здійснити аналіз та 

обробку даних, інтерпретувати результати міні-дослідження та здійснити їх 

презентацію – 5 балів. 

Тема 6. Перспективи розвитку експериментальної психології (4 години) 

На основі опрацювання матеріалу теми визначити перспективи власного 

експериментального міні-дослідження – 5 балів. 
 

Змістовий модуль 4. Суб’єктивні чинники експериментальної психології 

Тема 7. Артефакти експериментів у психології (2 години) 

На основі опрацювання матеріалу теми виявити можливі артефакти власного 

експериментального міні-дослідження та розробити прийоми протидії виявленим 

артефактам експерименту – 5 балів. 

Тема 8. Етичні проблеми проведення експерименту в психології (2 години) 

На основі опрацювання матеріалу теми визначити етичні ризики проведення 

власного експериментального міні-дослідження та розробити шляхи їх 

запобігання – 5 балів. 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи. 



Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи залежить від 

дотримання таких критеріїв: 

– своєчасність виконання навчальних завдань – 1 бал; 

– повний обсяг їх виконання – 1 бал; 
– якість виконання навчальних завдань – 2 бали; 
– творчий підхід у виконанні завдань – 1 бал. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій формі. 

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 

кількість 

балів 

Перший (визначення якості володіння 

базовими поняттями) 
тести 15 

Другий (виявлення здатності до аналізу, 

синтезу, конкретизації й узагальнення 

змісту навчальної дисципліни) 

запитання, що 

передбачає розгорнуту 

відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності до 

застосування знань на практиці) 

психологічна задача 6 

Разом 25 балів 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену, питання до 

якого інтегрують зміст чотирьох модулів. Екзаменаційний білет включає два 

теоретичні питання та психологічну задачу. 

Таблиця 6.4.1 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю з дисципліни 

«Експериментальна психологія»: 

Критерії оцінювання  Максимальна 

кількість 

балів 

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне 

питання білету  

15 

Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне 

питання білету  

15 

Правильність та аргументованість розв’язування 

психологічної задачі  

10 

Разом 40 балів 



1. Експериментальна психологія як галузь наукової психології. 

2. Класична схема та головна мета наукового психологічного дослідження. 

3. Поняття методології, методу, методики та технології у психології. 

4. Методи психології та їх класифікація. 

5. Порівняльна характеристика загальнонаукових методів дослідження: 

спостереження, вимірювання, експеримент. 

6. Предмет та завдання експериментальної психології. 

7. Історія становлення експериментальної психології. 

8. Західноєвропейська традиція в експериментальній психології. 

9. Експериментальна психологія в США, Американська психологічна асоціація. 

10. Експериментальні психологічні дослідження вітчизняних учених. 

11. Широке та вузьке тлумачення поняття експеримент у психології. 

12. Різновиди експерименту: реальний і мисленнєвий. 

13. Типологія експерименту. 

14. Лабораторний, природний, штучний експеримент. 

15. Пошуковий, критичний, демонстраційний, уточнювальний, відтворювальний 

експеримент. 

16. Констатувальний і формувальний експеримент. 

17. Класифікація експериментів за кількістю досліджуваних. 

18. Ідеальний, чистий, безкінечний експерименти. 

19. Квазіексперимент, його характеристика. 

20. Етапи експериментального дослідження. 

21. Поняття змінної в психологічному дослідженні, види змінних. 

22. Шкали вимірювання в психологічному дослідженні. 

23. Стратегії формування вибірки, репрезентативність вибірки. 

24. Генеральна сукупність і експериментальна вибірка. 

25. Стратегії відбору досліджуваних. 

26. Особливості експерименту з великою кількістю досліджуваних. 

27. Контроль якості експерименту. 

28. Ідеальний експеримент. 

29. Вибір способів отримання даних в експериментальному дослідженні. 

30. Обробка й узагальнення результатів експериментального дослідження. 

31. Проблема інтерпретації результатів експерименту в психології. 

32. Надійність і валідність експерименту в психології, їх критерії та умови досягнення. 

33. Експериментальна гіпотеза та її особливості. 

34. Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний, статистичний. 

35. Презентація результатів експерименту в психології. 

36. Поняття планування експерименту, умови і форми планування, типи планування. 

37. Особливості експериментальних планів для одного досліджуваного. 

38. Інтраіндивідуальні, міжгрупові та кросіндивідуальні плани експерименту. 

39. Гомогенні та гетерогенні експериментальні схеми. 

40. Аналіз та інтерпретація результатів експерименту. 

41. Кількісна та якісна обробка даних експериментального дослідження. 

42. Рівні інтерпретації результатів експерименту. 

43. Проблема узагальнення результатів дослідження. 



44. Вимоги до складання звіту про результати експериментального дослідження. 

45. Інформаційне представлення результатів наукового психологічного дослідження. 

46. Культура оформлення друкованого тексту, науковий стиль презентації 

результатів експерименту. 

47. Наочне представлення результатів наукового психологічного дослідження у 

вигляді таблиць і рисунків, їх види і текстовий опис. 

48. Представлення теоретичного аналізу результатів психологічного дослідження у 

вигляді схем і моделей, їх види. 

49. Перспективи розвитку експериментальної психології. 

50. Суб’єктивні чинники експериментальної психології. 

51. Артефакти експериментів у психології. 

52. Ефект плацебо, ефект першого враження, ефект Пігмаліона (ефект Р. Розенталя). 

53. Ефект Фокса, ефект Хоторна, ефект Барнума (ефект Форера). 

54. Добровольці психологічних досліджень: особливості ставлення досліджуваних 

до експериментатора. 

55. Неконтрольовані умови, що впливають на дію експериментального чинника. 

56. Ефект аудиторії як ефект соціальної фасилітації / інгібіції. 

57. Спеціальні методичні прийоми протидії артефактам експериментів у психології. 

58. Етичні проблеми проведення експерименту в психології. 

59. Шляхи запобігання ризикам в експериментальному психологічному дослідженні. 

60. Законодавче та деонтологічне (етичне) регулювання психологічних досліджень. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Експериментальна психологія» для спеціальності 053 Психологія (освітньої програми 

053.00.03 Психологія бізнесу та управління). Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 18 год., практичні заняття – 8 год., модульний 

контроль – 8 год., самостійна робота – 40 год., підготовка та проходження контрольних заходів – 30 год. Екзамен. Коефіцієнт – 4,85. 

Модулі Змістовий модуль 1 

Назва модуля Понятійний тезаурус та історія становлення експериментальної психології 
Кількість балів за модуль 59 

Теми лекцій 1. Експериментальна психологія як шлях пошуку істини. – 1 бал. 

2. Історія становлення експериментальної психології. – 1 бал. 

Кількість балів 2 бали 

Теми семінарів 1. Експериментальна психологія як шлях пошуку істини. – 11 балів. 

2. Історія становлення експериментальної психології. – 11 балів. 

Кількість балів 22 бали 

Самостійна робота  Тема 1. Експериментальна психологія як шлях пошуку істини. – 5 балів. 

Тема 2. Історія становлення експериментальної психології. – 5 балів. 

Кількість балів 10 балів 
Види поточного контролю Модульна контрольна робота – 25 балів 

Модулі Змістовий модуль 2 

Назва модуля Процедура, основні характеристики та контроль якості експерименту в психології 
Кількість балів за модуль 92 

Теми лекцій 3. Процедура та основні характеристики експерименту. – 1 бал. 

4. Контроль якості експерименту. – 1 бал. 

Кількість балів 2 бали 

Теми семінарів 3. Процедура експерименту в психології. – 11 балів. 

4. Основні характеристики експерименту. – 11 балів. 

5. Контроль якості експерименту. – 11 балів. 

Кількість балів 33 бали 

Теми практичних 

занять 

1. Процедура та основні характеристики експерименту. – 11 балів. 

2. Контроль якості експерименту. – 11 балів. 

Кількість балів 22 бали 

Самостійна робота  Тема 3. Процедура та основні характеристики експерименту. – 5 балів. 

Тема 4. Контроль якості експерименту. – 5 балів. 

Кількість балів 10 балів 
Види поточного контролю Модульна контрольна робота – 25 балів 



Модулі Змістовий модуль 3 

Назва модуля Проблема презентації результатів експерименту в психології 
Кількість балів за модуль 81 

Теми лекцій 5. Презентація результатів експерименту. – 1 бал. 

6. Перспективи розвитку експериментальної психології. – 1 бал. 

Кількість балів 2 бали 

Теми семінарів 6. Презентація результатів експерименту. – 11 балів. 

7. Перспективи розвитку експериментальної психології. – 11 балів. 

Кількість балів 22 бали 

Теми практичних 

занять 

3. Презентація результатів експерименту. – 11 балів. 

4. Перспективи розвитку експериментальної психології. – 11 балів. 

Кількість балів 22 бали 

Самостійна робота  Тема 5. Презентація результатів експерименту. – 5 балів. 

Тема 6. Перспективи розвитку експериментальної психології. – 5 балів. 

Кількість балів 10 балів 
Види поточного контролю Модульна контрольна робота – 25 балів 

Модулі Змістовий модуль 4 

Назва модуля Суб’єктивні чинники експериментальної психології 
Кількість балів за модуль 59 

Теми лекцій 7. Артефакти експериментів у психології. – 1 бал. 

8. Етичні проблеми проведення експерименту в психології. – 1 бал. 

Кількість балів 2 бали 

Теми семінарів 8. Артефакти експериментів у психології. – 11 балів. 

9. Етичні проблеми проведення експерименту в психології. – 11 балів. 

Кількість балів 22 бали 

Самостійна робота  Тема 7. Артефакти експериментів у психології. – 5 балів. 

Тема 8. Етичні проблеми проведення експерименту в психології. – 5 балів. 

Кількість балів 10 балів 
Види поточного контролю Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 291. Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 4,85 

Підсумковий контроль Екзамен – 40 балів 
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