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1. Опис навчальної дисциплiни 

 

Найменування 

показникiв 

Галузь знань, 

спецiальнiсть, 

освiтньо-

професiйна 

програма, освiтнiй 

рiвень 

Характеристика навчальної 

дисциплiни 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кiлькiсть кредитiв –   

8 

Галузь знань 

05 Соцiальнi та 

поведiнковi науки 

Нормативна 

Спецiальнiсть: 

053 Психологiя 

 

 

Освiтньо-

професiйна 

програма: 

Психологiя 

 

Рiк пiдготовки 

I, II I, II Змiстових модулiв –  

7 

Iндивiдуальне 

навчально-дослiдне 

завдання – 1 

 

Семестр 

II, III II, III 

Лекцiї 

58 год. 14 год.  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2/4 

самостiйної роботи 

студента – 2,5 / 5,3 

Освiтнiй  рiвень: 

перший 

(бакалаврський) 

Практичнi, семiнарськi  

40 год. 18 год.  

Лабораторнi 

6  

Самостiйна робота 

136 208 год.  

Форма контролю: залiк, 

екзамен  

 

Спiввiдношення кiлькостi годин аудиторних занять до самостiйної та 

iндивiдуальної роботи становить (%):  

для денної форми навчання – 44/56 

для заочної форми навчання – 14/86 



 

2.  Мета та завдання навчальної дисциплiни 

 

Метою викладання навчальної дисциплiни «Експериментальна психологiя з 

практикумом» є створення умов для засвоєння студентами цiлiсної системи 

знань з питань розвитку експериментального методу в дослiдженнi психiки, 

розкриттi сутностi та принципiв експериментального дослiдження психiки, 

його структури, етапiв та типiв експерименту; розглядi основних складових 

експерименту: змiннi, гiпотези, планування, обробка та iнтерпретацiя 

результатiв дослiдження; у формуваннi та розвитку професiйно та 

особистiстно важливих якостей майбутнiх фахiвцiв. 

Основними завданнями вивчення дисциплiни «Експериментальна 

психологiя з практикумом» є ознайомлення студентiв з iсторiєю розвитку 

експерименту в психологiї, мiсцем експериментальної психологiї в системi 

наукового знання, особливостями становлення експериментального методу в 

психологiї; формування знань про закономiрностi, умови, принципи 

застосування експериментального дослiдження психiки; про типи 

експериментiв, їх особливостi, структуру експериментального дослiдження, 

вироблення вмiнь i навичок проведення валiдного експериментального 

дослiдження, його планування, процедуру, методи вимiру 

експериментального ефекту та опрацювання результатiв, правильного i 

науково обґрунтованого пояснення психологiчних фактiв отриманих в 

результатi експериментального дослiдження. 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни: цiлеспрямоване системне 

вивчення методiв психологiчного дослiдження, ознайомлення з плануванням 

психологiчного експерименту та представлення проблем загальної 

методологiї органiзацiї психологiчного дослiдження. 

Мiждисциплiнарнi зв’язки:  «Iсторiя психологiї»,  «Загальна психологiя», 

«Диференцiйна психологiя», «Вiкова психологiя», «Психодiагностика». 

 

У результатi вивчення навчальної дисциплiни студент повинен  оволодiти 

такими компетентностями:  

 

Загальнi 

компетентностi (ЗК) 

ЗК2. Здатнiсть застосовувати набутi знання у 

практичних ситуацiях професiйної дiяльностi. 

ЗК3. Знання та розумiння предметної областi та 

специфiки професiйної дiяльностi психолога. 

ЗК 4.Навички використання iнформацiйних i 

комунiкацiйних технологiй. 

ЗК5.  Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними 

знаннями. 

ЗК 7. Здатнiсть приймати обґрунтованi рiшення. 



Спецiальнi (фаховi, 

предметнi) 

компетентностi 

 (СК) 

 

 

СК 1. Знання категорiально-понятiйного апарату 

психологiї . 

СК 2. Вмiння самостiйно збирати та критично 

опрацьовувати, аналiзувати та узагальнювати 

психологiчну iнформацiю з рiзних джерел.  

СК 3. Здатнiсть використовувати валiдний i надiйний 

психодiагностичний iнструментарiй.  

СК 4. Здатнiсть самостiйно планувати, 

органiзовувати та здiйснювати психологiчне 

дослiдження.  

СК 5. Здатнiсть аналiзувати та систематизувати 

одержанi результати, формулювати аргументованi 

висновки та рекомендацiї.  

 

7 - Програмнi результати 

Програмнi результати 

навчання, що 

визначають 

нормативний змiст 

пiдготовки здобувача 

вищої освiти 

ПР1. Визначати, аналiзувати та пояснювати психiчнi 

явища, iдентифiкувати психологiчнi проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Демонструвати розумiння закономiрностей та 

особливостей розвитку i функцiонування психiчних 

явищ в контекстi професiйних завдань. 

ПР4. Здiйснювати пошук iнформацiї з рiзних джерел 

для вирiшення професiйних завдань в т.ч. з 

використанням iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй 

ПР6. Самостiйно обирати та застосовувати валiдний i 

надiйний психодiагностичний iнструментарiй (тести, 

опитувальники, проективнi методики тощо) 

психологiчного дослiдження та технологiї 

психологiчної допомоги 

ПР7. Формулювати мету, завдання дослiдження, 

володiти навичками збору первинного матерiалу, 

вмiння дотримуватися процедури дослiдження 

ПР8. Рефлексувати та критично оцiнювати 

достовiрнiсть одержаних результатiв психологiчного 

дослiдження, формулювати аргументованi висновки. 

ПР9. Презентувати результати власних дослiджень 

усно / письмово для поiнформованої аудиторiї, 

формулювати розгорнутий аналiз та тези дослiджень. 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисциплiни 

 

Змiстовий модуль I. Теоретичнi засади експериментальної психологiї 

 

Тема 1. Предмет i завдання експериментальної психологiї. 
Загальнонауковi методи дослiдницької роботи. 

 

Мiсце експериментальної психологiї в системi наук. Визначення 

експериментальної психологiї. Предмет i завдання експериментальної 

психологiї. Розвиток iдей i гiпотез в експериментальнiй психологiї. Поняття про 

методологiю, метод, методику. Система психологiчних методiв. Класифiкацiя 

методiв психологiчного дослiдження (теоретичнi, емпiричнi, статистичнi). 

Порiвняльна характеристика загальнонаукових дослiдницьких методiв: 

спостереження, вимiр i експеримент. 

Принципи наукового дослiдження психiки: загальнi (детермiнiзму, 

єдностi свiдомостi та дiяльностi, розвитку, системного пiдходу та iн.) та 

спецiальнi (принцип репрезентативностi об’єкта дослiдження, валiдностi 

предмета дослiдження, надiйностi експериментальних умов, iнварiантностi 

результату, зв’язку теорiї iз практикою та iн.). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 2, 11, 13. 

 

Тема 2. Iсторiя розвитку експериментальної психологiї. 

Розвиток та становлення експериментальної психологiї. Успiхи 

нейрофiзiологiї в XX ст. Психофiзика. Психофiзiологiя вiдчуттiв (Г. Фехнер, Г. 

Гельмгольц та iн.). Бiхевiоризм i експериментальна психологiя. Розвиток 

експериментальної психологiї. Вплив гештальтпсихологiї на розвиток 

експериментальної психологiї. З. Фройд i його вплив на експериментальну

 психологiю. Когнiтивiсти та експериментальна психологiя. 

Розвиток вiтчизняної експериментальної психологiї. Рiзнi пiдходи до 

розумiння сутностi експерименту i його структури (Л. Виготський,   Г.   

Костюк,   О.   Леонтьєв,   С.   Максименко, С. Рубiнштейн та iн.). 

Експериментальна психологiя на сучасному етапi: предмет i завдання. 

Тенденцiї розвитку й основнi проблеми експериментального методу в 

психологiї. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 2, 11, 13. 

 

 

Тема 3. Типи експериментiв у психологiї. 

Типологiя експерименту: залежно вiд можливостi реалiзацiї на практицi 

(реальний та уявний), залежно вiд мiсця проведення (лабораторний та 



природний), залежно вiд ступеня розробки проблеми (пошуковий, критичний, 

демонстрацiйний, експеримент, що уточнює, експеримент, що вiдтворює), за 

характером дiй дослiдника (констатуючий i формуючий). Експеримент ― ex-

post-facto ―. Штучний експеримент. 

Експерименти, якi дублюють реальний свiт. 

Експерименти з використанням нееквiвалентних груп дослiджуваних. 

Експерименти з одним дослiджуваним. Груповий експеримент. Мiжгруповий 

експеримент. Кросiндивiдуальний експеримент. Бiвалентний експеримент. 

Багаторiвневий експеримент. Iдеальний, чистий, безкiнечний експерименти. 

Експеримент повного збiгу. Особливостi квазiекспериментального дослiдження 

психiки. Основнi типи квазiексперименту. Формуючий експеримент як 

квазiекспериментальне дослiдження психiки. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1, 5, 8, 11, 15. 

 

Змiстовий модуль II. 

Проблема вибiрки в експериментi 

Тема 4. Стратегiї формування вибiрки. 

Генеральна сукупнiсть i експериментальна вибiрка. Репрезентативнiсть 

вибiрки. Стратегiї вiдбору дослiджуваних в експериментальну вибiрку. 

Випадковий розподiл, або вiдбiр. Попарна стратегiя. Пiдбiр максимально 

схожих iндивiдiв. Пiдбiр однорiдних груп. Переваги експерименту з великою 

кiлькiстю дослiджуваних. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 9, 11, 15. 

 

Тема 5. Особливостi дослiджуваних при проведеннi експерименту. 

Експериментальне спiлкування. Експериментатор: його особистiсть i 

дiяльнiсть. Дослiджуваний: його дiяльнiсть в експериментi. Особистiсть 

дослiджуваного й ситуацiя психологiчного експерименту. Артефакти в 

експериментальному дослiдженнi. Ефекти послiдовностi. Етичнi принципи 

проведення дослiдження. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 3, 4, 5, 13.  

 

 

Змiстовий модуль III. 

Органiзацiя експерименту в психологiї 

Тема 6. Надiйнiсть i валiднiсть експериментального дослiдження. 

 

Критерiї надiйностi i валiдностi психологiчного експерименту. Зовнiшня 

валiднiсть i внутрiшня валiднiсть. Операцiйна валiднiсть. Умови досягнення 



надiйностi i валiдностi психологiчного експерименту. Джерела порушення 

валiдностi. Основнi фактори, що знижують валiднiсть експерименту (фактори 

часу, завдання, суб’єктивний фактор). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1, 13, 15, 18. 

 

Тема 7. Гiпотези в структурi психологiчного дослiдження. 

Система гiпотез в експериментальному дослiдженнi. Експериментальна 

гiпотеза та її особливостi. Проблема реконструкцiї психологiчної реальностi 

при перевiрцi гiпотези. Рiвнi гiпотез: теоретичний, емпiричний, статистичний. 

Взаємозв’язки мiж незалежними i залежними змiнними i гiпотетичнi 

конструкти як iнтерпретацiйнi компоненти психологiчних гiпотез. Принцип 

фальсифiкацiї i верифiкацiї наукових гiпотез. Джерела гiпотез: гiпотези 

iндуктивнi й дедуктивнi. Види гiпотез (причинно-наслiдковi, функцiональної 

залежностi та iн.). Вимоги до формулювання гiпотез. Основнi ознаки 

правильної гiпотези. Види експериментальних гiпотез (за  Р. Готтсданкером). 

Контргiпотеза i третя конкуруюча гiпотеза. Експериментальнi i статистичнi 

гiпотези. Гiпотези про вiдмiннiсть i подiбнiсть. Нуль-гiпотеза. Асиметрiя 

висновкiв при перевiрцi нуль-гiпотези. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1, 15, 17.  

 

Тема 8. Змiннi в психологiї. Вимiр змiнних. 

Вимiр змiнних. Поняття змiнної в психологiчному дослiдженнi. Види 

змiнних. Незалежнi змiннi та їх види. Залежнi змiннi та їх характеристики. 

Промiжнi змiннi та їх особливостi. Змiннi, що контролюються. Джерела 

артефактiв у манiпулюваннi змiнними. Психологiчнi шкали (за С. Стiвенсом). 

Номiнальна шкала. Шкала порядку. Шкала iнтервалiв. Шкала пропорцiй. 

Основнi характеристики шкал. Умови застосування шкал. Ефект послiдовностi 

при манiпулюваннi незалежною змiнною. Експериментальний контроль 

змiнних у психологiчному дослiдженнi. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1, 3, 7, 14.  

 

 

Змiстовий модуль IV. 

Структура експериментального дослiдження 

 

Тема 9. Етапи експериментального дослiдження психiки. 

 

Характеристика етапiв психологiчного експерименту. Практика 

експериментування i можливi методологiчнi помилки. Планування 



експерименту. Закон економiї доводiв. Вибiр методiв отримання даних. 

Проблема об’єктивностi i надiйностi експериментальних даних. 

Обробка i узагальнення результатiв експериментального дослiдження. 

Якiсна i кiлькiсна обробка результатiв експериментування. Проблема 

iнтерпретацiї результатiв експериментального дослiдження психiки. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 5, 7, 9, 11. 

 

Тема 10. Контроль в експериментальному дослiдженнi. 

 

Контроль розбiжностей. Науковi висновки. Типи контролю. 

Константнiсть умов проведення експерименту. Контроль змiнних у 

психологiчному експериментi. Контроль незалежної змiнної. Контроль 

зовнiшнiх змiнних. Суб'єктивнi змiннi. Експериментальнi парадигми i методи 

контролю. Статистичний аналiз. Експериментальна та контрольна групи. 

Проблеми контролю. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 6, 7, 10.  

 

 

Змiстовий модуль V. 

Планування, контроль, аналiз та представлення результатiв 

психологiчних експериментiв 

 

Тема 11. Плани експериментального дослiдження. 

Поняття про планування психологiчного експерименту. Умови i форми 

планування. Типи планування. Змiстове i формальне планування. План як 

експериментальна схема варiювання умов незалежної змiнної. Простий план i 

його рiзновиди. План з попереднiм i пiдсумковим тестуванням та умови його 

використання. План з пiдсумковим тестуванням. Особливостi 

експериментальних планiв для одного дослiджуваного. Iнтраiндивiдуальнi, 

мiжгруповi та кросiндивiдуальнi плани. Гомогеннi та гетерогеннi 

експериментальнi схеми. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 8, 10, 13, 18. 

 

Тема 12. Спецiальнi методи планування експериментального 

дослiдження. 

Планування кореляцiйного дослiдження. Типи кореляцiйного 

дослiдження. Порiвняння двох груп. Дослiдження однiєї групи. Лонгiтюдне 

кореляцiйне дослiдження. Дослiдження еквiвалентних груп. Планування 

багатомiрного кореляцiйного дослiдження. Артефакти в кореляцiйному 



дослiдженнi. Контроль в кореляцiйному дослiдженнi. Планування факторного 

експерименту. Вимiр взаємодiї. Види взаємодiї. Мета факторного 

експерименту. Складнi факторнi плани. Пiдтверджуючий факторний аналiз. 

Функцiональнi плани. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 2, 10, 12, 17. 

 

Тема 13. Аналiз та iнтерпретацiя результатiв експериментiв. 

Особливостi обробки результатiв експериментального дослiдження в 

психологiї. Кiлькiсна i якiсна обробка. Визначення стандартного вiдхилення 

генеральної сукупностi. Частотний розподiл. Сила зв’язку мiж незалежною та 

залежною змiнними. Т-критерiй. Однофакторний дисперсiйний аналiз. 

Двофакторний дисперсiйний аналiз. Коефiцiєнт кореляцiї. 

Поняття про iнтерпретацiю результатiв експерименту. Складовi 

iнтерпретацiї експериментальних результатiв. Рiвнi iнтерпретацiї: змiстовий i 

формальний. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1, 11, 13, 18. 

 

Тема 14. Узагальнення та представлення результатiв 

експериментальних дослiджень. 

Проблема узагальнення результатiв дослiдження. Типовi помилки 

узагальнення експериментальних даних. Вимоги до складання звiту про 

результати експериментального дослiдження психiки. Складовi звiту. 

Аналiз звiтiв експериментального дослiдження психiки (за публiкацiями в 

наукових виданнях). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1, 5, 8, 16. 

 
 

Змiстовий модуль VI. Методи вивчення уваги та пам’ятi 

 

Тема 15. Поняття, основнi характеристики та властивостi уваги. 

Центральний механiзм уваги. Увага як контроль сприйняття. Об’єктивнi та 

суб’єктивнi фактори уважливих дiй. Характеристики уваги. Предметнiсть 

уваги та її фiксований обсяг. Стiйкiсть. Концентрацiя та абсорбцiя: порiвняння 

понять. Розподiлення. Показники та умови переведення уваги. Розсiянiсть, її 

види, причини розсiяних дiй. Феномени уваги. 

 

Тема 16. Шляхи розвитку уваги. 

Значення уваги в дiяльностi людини. Засоби управлiння увагою. 

Фактори, що знижують або пiдвищують рiвень уваги. Розвиток уваги 



вiд мимовiльної до довiльної. Пiсля довiльна увага. 

 

Тема 17. Основнi питання експериментальної психологiї пам’ятi. 

Механiзми вивчення пам’ятi: фiзiологiчний, бiологiчний, 

психологiчний. Генезiс акту пам’ятi. Дослiдження А.Н.Леонтьєва. 

Основнi характеристики пам’ятi: змiст, обсяг, точнiсть, готовнiсть, 

стiйкiсть та проблема методiв їх дослiдження. Суб’єктивнi та об’єктивнi 

фактори мнемiчних дiй. 

 

Тема 18. Типологiя пам’ятi. Феномени пам’ятi. 

Типологiя пам’ятi за Г.П.Зiнченко. Аспекти вивчення видiв пам’ятi: 

генетичний, модальний. Параметри часу та пам’ять. Цiльовий аспект: 

фактори продуктивностi мимовiльного та довiльного запам’ятовування. 

Позицiйний ефект (ефект краю). Ефект фон Ресторфф 

(iзольованого символа). Ефект перерваної дiї Зейгарнiк. Ефекти 

iнтерференцiї та ремiнiсценцiї. Мнемотехнiчнi засоби управлiння 

пам’яттю: метод мiсць, рiчових опосередникiв, групування. Довiльнi 

засоби: розподiлення вправ, мотивацiйнi фактори, емоцiйна насиченiсть 

iнформацiї та її вплив на процес запам’ятовування. Пам’ять i досвiд. 

Пам’ять i особистiсть. 

 

Змiстовий модуль VII. 

Основнi питання експериментального вивчення мислення та 

iнтелекту 

 

Тема 19. Поняття та основнi методи дослiдження мислення. 

Мислення як узагальнення та опосередкування iнформацiї. Основнi етапи 

формування понятiйного мислення та методи дослiдження допонятiйного та 

понятiйного мислення (Ж.Пiаже, Л.С.Виготський). 

Стадiї розумового процесу. Проблемна ситуацiя. Переформування 

завдань. Висунення гiпотез. Перевiрка гiпотез. Варiанти рiшення проблемних 

ситуацiй. Стратегiї рiшення за Дж.Брунером. 

 

Тема 20. Основи тестування мислення та iнтелекту. 

Класичнi методи вивчення мислення. Метод вiльних та ланцюгових 

асоцiацiй. Методи вивчення характеристик мислення: гнучкiсть, глибина, 

самостiйнiсть. Iнсайт та творче мислення. Поняття про креативнiсть. Методи 

вимiру iнтелекту: iсторiя питання, тести iнтелекту. Коефiцiєнт iнтелекту. 



Фактори, що обумовлюють iнтелект. 

 

4. Структура навчальної дисциплiни 
 

 

Назви змiстових 

модулiв i тем 

Кiлькiсть годин 

денна форма заочна форма 
Усього л п лаб с.р. Усього л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Модуль 1 

 

Змiстовий модуль I. Теоретичнi засади експериментальної психологiї 

 

Тема 1  3 2  6  1   10 

Тема 2  3 2  6  1 1  10 

Тема 3  3 2  6     10 

 
Змiстовий модуль II. Проблема вибiрки в експериментi  

Тема 4  3 2  7  1 1  10 

Тема 5  3 2  6   1  10 

Змiстовий модуль III. Органiзацiя експерименту в психологiї 

 

Тема 6  3 2  7   1  10 

Тема 7  3 2  7  1 1  10 

Тема 8   3 2  7   1  10 
Змiстовий модуль IV. Структура експериментального дослiдження 

 

Тема  9  3 2  7  1 1   

Тема  10  3 2  7  1 1   
Змiстовий модуль V. Планування, контроль, аналiз та 

представлення результатiв психологiчних експериментiв 

Тема  11  2 2  7  1 1  10 

Тема  12  2 2  7  1 1  10 

Тема  13  3 2  7  1 1  10 

Тема  14  3 2  7  1 1  10 
Змiстовий модуль VI. Методи вивчення уваги та пам’ятi 

 

Тема  15  3 2 1 7  1 1  11 

Тема  16  3 2 1 7  1 1  11 

Тема  17  3 2 1 7  1 1  11 

Тема  18  3 2 1 7   1  11 

Змiстовий модуль VII. Основнi питання експериментального вивчення 

мислення та iнтелекту 



 

Тема  19  3 2 1 7  1 1  11 

Тема  20  3 2 1 7   1  11 

Усього годин  240 58 40 6 136 240 14 18 - 208 

 

 

5. Теми семiнарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кiлькiсть 

годин 

Для 

денної 

форми 

Для 

заочної 

форми 

1. Iсторiя розвитку експериментальної психологiї 2 1 

2. Типи експериментiв у психологiї 2 1 

3. Стратегiї формування вибiрки 1 1 

4. Особливостi дослiджуваних при проведеннi 

експерименту 

2 1 

5. Надiйнiсть i валiднiсть експериментального 

дослiдження 

2 1 

6. Гiпотези в структурi психологiчного дослiдження 2 1 

7. Змiннi в психологiї. Вимiр змiнних 2 1 

8. Етапи експериментального дослiдження психiки 2 1 

9.  Контроль в експериментальному дослiдженнi 2 1 

10. Плани експериментального дослiдження 2 1 

11. Спецiальнi методи планування експериментального 

дослiдження 

2 1 

12. Аналiз та iнтерпретацiя результатiв експериментiв 2 1 

13. Узагальнення та представлення результатiв 

експериментальних дослiджень 

2 1 

14. Експериментальне дослiдження пам’ятi 3 1 

15. Експериментальне дослiдження уваги 3 1 

16. Експериментальне дослiдження мислення 3 1 

17. Експериментальне дослiдження iнтелекту 3 2 

Всього 40 18 

                                               

 

 

5.Теми лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кiльк. годин 

  денна заочна 



1 Вивчення стiйкостi, концентрацiї та розподiлення уваги методом 
коректурної проби Бурдона-Анфiмова 

  

2 Методи вивчення вимiру перемикання уваги (Метод Крiпелiна. 
Метод Шульте.) 

  

3 Класичнi методи дослiдження процесу вiдтворення iзольованих 
елементiв (метод однократного  пред’явлення, метод заучування, 

метод вирiвнювання при заучюваннi). 

1  

4 Класичнi методи тестування пам’ятi. (Метод збереження. Метод 
упiзнавання.) 

  

5 Класичнi методи вивчення зв’язку елементiв матерiалу в пам’ятi. 

(Метод парних асоцiацiй, метод антиципацiї. Метод 
реконструкцiї). 

  

6 Класичнi та сучаснi методи вимiру короткочасної пам’ятi. (Метод 
Джекобса. Метод вiдсутнього елементу. Метод угадування). 

  

7 Дослiдження мимовiльного запам’ятовування. Експерименти 
П.I.Зiнченка. 

1  

8 Вивчення структури iнтелекту за тестом Амтхауєра (TSI). 1  

9 Вивчення невербального iнтелекту за тестом Равена. 1  

10 Методи вивчення мислення. Вiльний асоцiативний експеримент. 
Ланцюговий асоцiативний експеримент. 

1  

11 Етапи розумового процесу. Методи вивчення характеристик та 
якостей розуму. 

1  

 Разом 6  

 

 

6. Плани  семiнарських занять 

 

Семiнарське заняття № 1 
Iсторiя розвитку експериментальної психологiї. 

1. Етапи розвитку експериментальної психологiї. 
2. Розвиток вiтчизняної експериментальної психологiї. 

3. Основнi завдання експериментальної психологiї на сучасному етапi. 

4. Перспективи розвитку експериментальної психологiї в Українi. 

5. Проблеми експериментального дослiдження психiки (неможливiсть 

безпосереднього вивчення базових психiчних процесiв, штучнiсть, порушення 

природного розвитку подiй, етичнiсть, подвiйна суб’єктнiсть тощо). 

Рекомендована лiтература: 2, 11, 13. 

 

Семiнарське заняття № 2 

Типи експериментiв у психологiї. 
1. Реальний та уявний експерименти. 
2. Особливостi лабораторного та природного експерименту. 
3. Переваги та недолiки анкетування як методу дослiдження. 

4. Бесiда та iнтерпретацiя зiбраної iнформацiї. 

5. Багаторiвневий експеримент. 

6. Констатуючий i формуючий експерименти. 

Рекомендована лiтература: 1, 6, 8, 11, 15. 

 



Семiнарське заняття № 3 

Стратегiї формування вибiрки. 
1. Генеральна сукупнiсть i експериментальна вибiрка. 
2. Репрезентативнiсть вибiрки. 
3. Стратегiї вiдбору дослiджуваних в експериментальну вибiрку. 

4. Переваги експерименту з великою кiлькiстю дослiджуваних. 

Рекомендована лiтература: 9, 11, 15. 

 

Семiнарське  заняття № 4 

Особливостi дослiджуваних при проведеннi експерименту. 
1. Експериментатор: його особистiсть i дiяльнiсть. 
2. Дослiджуваний: його дiяльнiсть в експериментi. 

3. Артефакти в експериментальному дослiдженнi. 

4. Ефекти послiдовностi. 

5. Етичнi принципи проведення дослiдження. 

Рекомендована лiтература: 3, 4, 5, 13. 

 

Семiнарське  заняття № 5 
Надiйнiсть i валiднiсть експериментального дослiдження. 
1. Критерiї надiйностi i валiдностi психологiчного експерименту. 
2. Умови досягнення надiйностi i валiдностi психологiчного 

експерименту. 

3. Основнi фактори, що знижують валiднiсть експерименту (фактори 

часу, завдання, суб’єктивний фактор). 

Рекомендована лiтература: 1, 13, 15, 18. 

 

Семiнарське  заняття № 6 
Гiпотези в структурi психологiчного дослiдження. 

1. Особливостi постановки гiпотез. Проблема реконструкцiї 

психологiчної реальностi при перевiрцi гiпотези. 

2. Рiвнi гiпотез: теоретичний, емпiричний, статистичний. 

3. Види гiпотез. Iндуктивнi та дедуктивнi гiпотези. 

4. Способи перевiрки нуль-гiпотези. 

5. Поняття гiпотези максимуму та мiнiмуму. 

6. Основнi ознаки вiрної гiпотези. 

7. Взаємозв’язки мiж незалежними i залежними змiнними i гiпотетичнi 

конструкти як iнтерпретацiйнi компоненти психологiчних гiпотез. 

8. Принцип фальсифiкацiї i верифiкацiї наукових гiпотез. 

9. Контргiпотеза i третя конкуруюча гiпотеза. 

10. Помилки першого i другого роду при прийняттi статистичного 

рiшення i можливiсть їх уникнення. 

Рекомендована лiтература: 1, 15, 17. 

 

Семiнарське заняття № 7 
Змiннi в психологiї. Вимiр змiнних. 

1. Поняття змiнної в психологiчному дослiдженнi. 



2. Види змiнних. 

3. Незалежнi змiннi та їх види. 

4. Залежнi змiннi та їх характеристики. 

5. Промiжнi змiннi та їх особливостi. 

6. Метод вимiру, характеристика, види. 

7. Процедури та види психологiчного вимiру. 

8. Типи шкал. Шкала найменувань, порядку, iнтервалiв. 

9. Умови застосування шкал. 

Рекомендована лiтература: 1, 3, 7, 14. 

 

Семiнарське заняття № 8 
Етапи експериментального дослiдження психiки. 

1. Теоретичний етап вивчення проблеми. 
2. Основнi проблеми, якi виникають на теоретичному етапi наукового 

дослiдження. 
3. Пiдготовчий етап. Конкретизацiя змiнних, визначення

 вибiрки та числа дослiджуваних, розробка методики 

дослiдження. 

4. Реалiзацiя складеної програми. 

5. Етап вибору стратегiї й плану експерименту, способiв контролю в 

експериментi. 

6. Iнтерпретацiя та узагальнення результатiв. 

Рекомендована лiтература: 5, 7, 9, 11. 

 

Семiнарське заняття № 9 
Контроль в експериментальному дослiдженнi. 

1. Типи контролю. 
2. Випадковий вiдбiр дослiджуваних та методи контролю. 

3. Попарний вiдбiр дослiджуваних та методи контролю. 

4. Повторний вимiр та проблема контролю. 

Рекомендована лiтература: 6, 7, 10. 

 

Семiнарське заняття № 10 
Плани експериментального дослiдження. 

1. Теоретичний етап вивчення проблеми. 
2. Пiдготовчий етап. Конкретизацiя змiнних, визначення

 вибiрки та числа дослiджуваних, розробка методики 

дослiдження. 

3. Реалiзацiя складеної програми. 

4. Iнтерпретацiя та узагальнення результатiв. 

Рекомендована лiтература: 8, 10, 13, 18. 

 

Семiнарське заняття № 11 
Спецiальнi методи планування експериментального дослiдження. 

1. Поняття про планування психологiчного експерименту. 
2. Умови, типи i форми планування.. 



3. Доекспериментальнi та квазiекспериментальнi плани. 

4. Плани для одної незалежної змiнної. 

5. Особливостi експериментальних планiв для одного дослiджуваного. 

6. Експериментальнi плани для одного дослiджуваного i декiлькох груп. 

Рекомендована лiтература: 2, 10, 12, 17. 

 

Семiнарське заняття № 12 
Аналiз та iнтерпретацiя результатiв експериментiв. 

1. Особливостi обробки результатiв експериментального дослiдження в 
психологiї. 

2. Кiлькiсна i якiсна обробка даних. 

3. Методи обробки експериментальних даних. 

4. Поняття про iнтерпретацiю результатiв експерименту.. 

5. Рiвнi iнтерпретацiї: змiстовий i формальний. 

6. Умови вiрної iнтерпретацiї даних. 

7. Складовi iнтерпретацiї експериментальних результатiв. 

8. Iнтерпретацiя "негативного" результату експерименту. 

Рекомендована лiтература: 1, 11, 13, 18. 

 

Семiнарське заняття № 13 
Узагальнення та представлення результатiв експериментальних 

дослiджень. 
1. Проблема узагальнення результатiв дослiдження. 
2. Типовi помилки узагальнення експериментальних даних. 

3. Характеристики, якi необхiдно враховувати при узагальненнi даних. 

4. Рамки генералiзацiї характеристик вибiрки. 
5. Вимоги до складання звiту про результати експериментального 

дослiдження психiки. 
6. Помилки при складаннi звiтiв. 
7. Види звiтiв. 

8. Форма представлення експериментальних даних. 

Рекомендована лiтература: 1, 6, 8, 16. 

 

 

Критерiї оцiнювання навчальних досягнень 

здобувачiв вищої освiти  пiд час самостiйної роботи  

на семiнарських та  практичних заняттях 

 

5 балiв – має мiцнi знання з дисциплiни; вiльно орiєнтується у 

теоретичних ключових поняттях змiстового модуля, теми; вмiло й упевнено, з 

незначною кiлькiстю помилок застосовує знання в практичних ситуацiях, у ходi 

проведення експериментальних дослiджень; демонструє стiйки навички з 

методики органiзацiї та проведення експериментального дослiдження; знає 

етапи експериментального дослiдження, виявляє рiзноманiтнi творчi умiння 

застосування знань, навичок в навчально-дослiднiй i практичнiй дiяльностi. 



4 бали – має добрi знання з дисциплiни, з частковими помилками; 

достатньо впевнено, в загальному вiрно орiєнтується у теоретичних ключових 

поняттях змiстового модуля, теми; упевнено, лише з кiлькома суттєвими 

помилками застосовує знання в практичних ситуацiях; знає структуру 

експериментального дослiдження, його основнi складовi етапи, демонструє 

добрi навички з методики органiзацiї та проведення етапiв експерименту; 

виявляє творчi умiння застосування знань, навичок в навчально-дослiднiй i 

практичнiй дiяльностi. 

3 бали (задовiльно; достатньо) – має непоганi, мiнiмально достатнi знання 

з дисциплiни, зi значними помилками; у загальному достатньо орiєнтується у 

теоретичних ключових поняттях змiстового модуля, теми; не досить впевнено, з 

суттєвими помилками застосовує знання в практичних ситуацiях; демонструє 

непоганi навички з методики органiзацiї та проведення експериментального 

дослiдження; виявляє творчi умiння застосування знань, навичок в навчально-

дослiднiй i практичнiй дiяльностi зi значною кiлькiстю недолiкiв. 

2-1 бали (з можливiстю повторного складання; з обов’язковим повторним 

курсом) – не має мiнiмально достатнiх знань з дисциплiни; погано або зовсiм не 

орiєнтується у теоретичних ключових поняттях змiстового модуля, теми; не 

виявляє павичок застосовування знань в практичних ситуацiях; демонструє не 

стiйкi навички з методики органiзацiї та проведення експериментального 

дослiдження; не виявляє творчi умiння застосування знань, навичок в 

навчально-дослiднiй i практичнiй педагогiчнiй дiяльностi. 

 

 

7.  Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

Орiєнтовнi теми для повiдомлень/презентацiй 
1. Принципи та структура наукового дослiдження психiки. 
2. Розвиток та становлення експериментальної психологiї. 

3. Експериментальна психологiя на сучасному етапi розвитку: предмет i 

завдання. 

4. Основнi проблеми експериментального методу в психологiї. 

5. Особливостi експерименту у вiковiй, педагогiчнiй, соцiальнiй 

психологiї та iнших галузях психологiчної науки. 

6. Експеримент “ex-post-facto“. 

7. Особливостi квазiекспериментального дослiдження психiки. 

8. Критерiї надiйностi i валiдностi психологiчного експерименту. 

9. Генеральна сукупнiсть i експериментальна вибiрка. 

10. Стратегiї вiдбору дослiджуваних в експериментальну вибiрку. 

11. Експериментатор: його особистiсть i дiяльнiсть. 

12. Етичнi принципи проведення дослiдження. 

13. Система гiпотез в експериментальному дослiдженнi. 

14. Види гiпотез. Вимоги до формулювання гiпотез. 

15. Етапи експериментального дослiдження психiки 

16. Проблема об’єктивностi i надiйностi експериментальних даних. 

17. Обробка i узагальнення результатiв експериментального дослiдження. 



18. Поняття змiнної в психологiчному дослiдженнi. 

19. Джерела артефактiв у манiпулюваннi змiнними. 

20. Вимiр у психологiї. Психологiчнi шкали. 

21. Критерiї якостi вимiру змiнних: об’єктивнiсть, надiйнiсть, валiднiсть. 

22. Планування психологiчного експерименту. Види планiв. 

23. Особливостi експериментальних планiв для одного дослiджуваного. 

24. Планування кореляцiйного дослiдження. 

25. Типи кореляцiйного дослiдження. 
26. Кореляцiйнi дослiдження в психогенетицi та крос культурнiй 

психологiї. 
27. Артефакти в кореляцiйному дослiдженнi. 
28. Особливостi проведення формуючого експерименту. 

29. Складовi iнтерпретацiї експериментальних результатiв. 

30. Узагальнення та представлення результатiв експериментальних 

дослiджень. 

 

Творчi завдання 

1. На основi кожної з наступних побутових (наївних) проблем 

сформулюйте наукову проблему, таку, яка може призвести до цiкавого 

наукового дослiдження: 

• Чи буде людина виконувати роботу, яка добре оплачується, однак 

може завдати шкоди її здоров’ю? 

• Чи варто заохочувати дiтей для того, щоб вони краще навчалися? 

• Чи варто карати дiтей працею? 

• Чи правда, що чоловiки розумнiшi за жiнок? 

• Чому люди заражаються агресивною поведiнкою iнших? 

• Що таке правда? 

• Як зрозумiти маленьку дитину? 

• Як правильно виховувати дитину? 

• Якi книжки найбiльш цiкавi дiтям? 

• Чому люди похилого вiку вiдчувають себе самотнiми? 

• Як правильно вибрати час для виконання дитиною домашнiх завдань? 

• Що спонукає спортсменiв-екстремалiв ризикувати життям? 

 

2. Запропонуйте структуру психологiчних дослiджень, на основi 

сформульованих наукових проблем, звернiть увагу на такi моменти: 

• об’єкт дослiдження; 

• предмет дослiдження; 

• мета дослiдження; 

• гiпотеза дослiдження; 

• можливi методи. 

 

3. З метою визначення ефективностi лiкарської терапiї хворих на 

шизофренiю за допомогою хлорпромазiна двоє дослiдникiв випадковим 



способом вiдiбрали 20 хворих, яких доправили до психоневрологiчної клiнiки iз 

загостренням шизофренiї. 

Пацiєнтам пропонувалося проранжувати декiлька стимулiв за шкалою 

порядку, наприклад, проранжувати 8 стимулiв за критерiєм ваги. 

Пропонувалося декiлька однотипових завдань. 

Дослiдники провели 2 експериментальнi серiї: у першiй усi дослiджуванi 

виконували завдання пiсля введення розчину салiна (плацебо), а у другiй серiї 

через декiлька годин виконували завдання пiсля введення хлорпромазiна. 

Результати експерименту показали, що меншу кiлькiсть помилок 

дослiджуванi робили пiсля iн’єкцiї хлорпромазiну. 

Дослiдники дiйшли висновку, що такiй варiант лiкарської терапiї 

позитивно впливає на когнiтивнi функцiї такого типу пацiєнтiв. 
 Якiй проблемi присвячене це дослiдження? 
 Яких помилок у плануваннi та проведеннi дослiдження припустився 

автор? 
 Чи можливо покращити це дослiдження? Яку додаткову роботу 

необхiдно провести? 
 Якою була теоретична гiпотеза дослiдження? 
 Як би ви сформулювали експериментальну гiпотезу дослiдження? 
 Визначте незалежну та залежну концептуальну змiнну дослiдження. 
 Яким є операцiональне визначення незалежної змiнної? 
 Яким є операцiональне визначення залежної змiнної? 
 Якi змiннi контролюються, як саме? 
 Скiльки експериментальних груп необхiдно для проведення цього 

дослiдження? Якi саме? 
 Чи потрiбна контрольна група? Якщо так, то яка саме? 
 

4. Дослiдницi було поставлено завдання провести експрес-опитування в 

трьох великих мiстах з метою визначити, якi полiтичнi проблеми особливо 

важливi для виборцiв. 

Результати опитування полiтичнi дiячi передбачали використовувати для 

планування власної передвиборчої кампанiї. 

Дослiдниця у випадковому порядку вiдiбрала прiзвища з телефонного 

довiдника та опитала тих виборцiв, яким вона змогла додзвонитися мiж 9 

годинами ранку та 5 годинами вечора у понедiлок та вiвторок. 

Результати були ретельно проаналiзованi та представленi полiтикам зi 

ствердженням, що вони є валiдною репрезентацiєю думок виборцiв трьох мiст. 
 Якiй проблемi присвячене це дослiдження? 
 Чи є дослiдження експериментом? Якщо нi, то до якого типу 

дослiджень його можна зарахувати? Чим воно вiдрiзняється вiд експерименту? 
 Яких помилок у плануваннi та проведеннi дослiдження припустився 

автор? 
 Чи можливо покращити це дослiдження? Яку додаткову роботу 

необхiдно провести? 
 

5. В експериментi, на початку дослiдження молодим чоловiкам, 



залученим до експерименту, пропонували виконати досить складний тест на 

iнтелект. 

Пiсля цього половинi дослiджуваних повiдомили, що вони виконали тест 

дуже добре, а  iншим – що вони погано впоралися iз завданнями тесту. 

Пiсля тестування дослiджуваним пропонували вiдпочити у кафетерiї, 

розташованому в тому самому примiщеннi, де здiйснювався експеримент. До 

дослiджуваних пiдходила 

приваблива дiвчина (помiчник експериментатора), одягнута або дуже 

модно, або скромнiше. 

У результатi експерименту було встановлено, що чоловiки, яких 

повiдомили, що вони успiшно виконали тест на iнтелект, частiше виявляли 

ознаки „романтичної поведiнки” до 

дiвчини, одягнутої модно, нiж до дiвчини, одягнутої скромнiше. 

Чоловiки, яким повiдомили, що вони не впорались iз завданнями тесту, 

поводилися протилежно, тобто частiше виявляли ознаки „романтичної 

поведiнки” до дiвчини, одягнутої скромнiше. 
 До якої предметної сфери психологiї належить це дослiдження? 
 Яку теоретичну гiпотезу було висунуто в дослiдженнi? 
 Як формулювалась експериментальна гiпотеза? 
 Скiльки груп дослiджуваних було створено? Якi саме? 
 Як можна операцiоналiзувати поняття „романтична поведiнка”? 
 Визначте експериментальний план дослiдження. 
 Визначте основнi етапи та методи дослiдження. 

 

6. Психологами було виконане дослiдження, пiд час якого дослiджуванi, 

якi були студентами вузу, сприймали з екрана слова – назви нацiональностей 

(нiмець, швед, англiєць та iн.) у поєднаннi з iншими словами, що мали або 

позитивне, або негативне значення. 

Одне й те саме слово – назву нацiональностi подавали в однiй групi 

дослiджуваних зi словами, що мали позитивне значення, а в iншiй – негативне. 

Експериментальне дослiдження завершувалось ранжуванням 

слiв – назв нацiональностей за 7-бальною шкалою оцiнки 

„приємнiсть – прикрощi” слова. 

 Яка наукова проблема вивчалась у дослiдженнi? 
 Який методичний пiдхiд до вивчення вибраної проблеми був 

застосований автором? 
 Як ви сформулюєте теоретичну гiпотезу дослiдження? 
 Як сформулювати його експериментальну гiпотезу? 
 Як потрiбно було пiдiбрати дослiджуваних? 
 Визначте основнi етапи та методи дослiдження. 

 

7. Припустимо, ви збираєтесь дослiдити вплив iнформацiї 

агресивного характеру на емоцiйний стан дiтей молодшого вiку. Певний 

час у лiтературi стверджувалося, що дiти до 8 рокiв нiбито емоцiйно 

нечутливi до агресивно забарвленої iнформацiї. Це твердження базувалось 

на iнтерв'ю з дiтьми та їхнiми батьками пiсля того, як дiти дивились 



вiдповiднi мультфiльми. Як ви сплануєте експериментальне дослiдження 

для перевiрки твердження про нечутливiсть дiтей до агресивної iнформацiї? 

 Скiльки груп дослiджуваних доцiльно пiдiбрати для цього 

експерименту i якою повинна бути технiка пiдбору? 
 2. Як би ви сформулювали гiпотези дослiдження? 
 Якби ви передбачили в експериментi не два, а три рiвнi незалежної 

змiнної (а саме: високий, помiрний i нульовий рiвнi агресивностi 

iнформацiї в мультфiльмi) i отримали б три групи показникiв стану 

дослiджуваних, який статистичний тест ви застосували б для 

перевiрки гiпотези? 

 Як би в цьому випадку (три рiвнi незалежної змiнної) виглядав 

експериментальний план дослiдження? 
 Який тест ще можна було б застосувати для перевiрки гiпотези 

дослiдження? 

 

8. Психолог перевiряв гiпотезу про те, що по мiрi того, як учасники 

групи краще пiзнають один одного, продуктивнiсть групи зростає; цей процес 

триває до якогось моменту, а потiм показник продуктивностi повiльно 

знижується. 

Цей спад (ефект „кiнця медового мiсяцю”) повинен починатися з того 

часу, коли члени групи припиняють дiяти в умовах високої кооперацiї та 

починається боротьба за владу. 

Для перевiрки цiєї теорiї були сформованi групи з осiб, якi незнайомi 

одна з одною. Цим групам була запропонована для виконання серiя завдань. 

Усього було 5 завдань, на виконання кожного надавалося 35 хвилин, з 5ти 

хвилинною перервою мiж завданнями. 

Результати дослiдження показали, що продуктивнiсть групи зростала 

до 4го завдання включно, а на 5му завданнi спостерiгалося значне зниження 

рiвня групової продуктивностi. 
На пiдставi цих результатiв психолог зробив висновок, що його гiпотеза 

пiдтвердилася. 
 Якiй проблемi присвячене це дослiдження? 
 Яких помилок у плануваннi та проведеннi дослiдження припустився 

автор? 
 Чи можливо покращити це дослiдження? Яку додаткову роботу 

необхiдно провести? 
 Як би ви сформулювали експериментальну гiпотезу дослiдження? 
 Визначте незалежну та залежну концептуальну змiнну дослiдженн. 
 Яким є операцiональне визначення незалежної та залежної змiнної? 
 Якi змiннi контролюються, як саме? 

 Скiльки експериментальних груп необхiдно для проведення цього 

дослiдження? Якi саме? 
 Чи потрiбна контрольна група, яка саме? 

 

9. Дослiдник для перевiрки гiпотези пiдiбрав три групи дослiджуваних. 

Дослiджуваним першої групи перед випробуванням дали кофеїн (у виглядi 



таблетки), другої групи – плацебо, а дослiджуваним третьої не давали таблеток. 

Дослiджуванi всiх трьох груп виконували тести на перевiрку 

ефективностi диференцiацiї певних сигналiв при їх зоровому сприйняттi. 

Освiтлення у примiщеннi для всiх груп було однаковим. 
Якiй проблемi присвячене це дослiдження? 
Чи мiстить це дослiдження всi ознаки експерименту? Якщо так, 

перелiчiть цi ознаки. 
Як ви сформулюєте теоретичну гiпотезу дослiдження? 
Як сформулювати його експериментальну гiпотезу? 
Як потрiбно було пiдiбрати дослiджуваних? 
Визначте незалежну та залежну змiннi в дослiдженнi. 
До якого типу належить експериментальний план цього дослiдження? 
Для яких двох з трьох вибраних груп доцiльно порiвнювати середнi 

показники ефективностi диференцiацiї сигналiв: 
для групи, що вживала кофеїн, i для групи, що вживала плацебо; 
для групи, що вживала кофеїн, i для групи, що не вживала таблеток; 
для групи, що вживала плацебо, i для групи, що не вживала таблеток. 
 

10. Планування, проведення та обробка результатiв власного 

експериментального дослiдження. Здiйснити кiлькiсний та якiсний аналiз даних 

психологiчного експерименту, проiнтерпретували результати та узагальнили їх 

у висновках. Проведена робота має бути представлена у виглядi звiту. 

 
Структура звiту Змiстове наповнення 

I. Титульна 
сторiнка 

Тема роботи, iнформацiя про автора та керiвника, установу 
де виконувалася робота, мiсто та рiк подання 

II. Змiст роботи Структура роботи iз зазначенням сторiнок, на яких 
починаються роздiли 

III. Вступ Актуальнiсть дослiдження, його об’єкт, предмет, залежна та 

незалежна змiннi, мета, гiпотеза, завдання, методи та 

процедура проведення, практичне значення, умови 

забезпечення надiйностi та вiрогiдностi результатiв 

IV. Теоретична 

частина 

Теоретична частина може складатися з кiлькох роздiлiв, якi, в 

свою чергу мiстять логiчно роздiленi пiдроздiли (параграфи). 

В нiй представляються методологiчнi засади 

дослiдження, аналiзуються роботи iнших авторiв, 
формулюється авторська модель дослiджуваного явища 

V. Практична 

частина 

Практична частина може складатися з кiлькох роздiлiв, якi, в 

свою чергу, мiстять логiчно роздiленi пiдроздiли 

(параграфи). В нiй детально описуються методи та процедура 

дослiдження, хiд аналiзу отриманих результатiв, їх ґрунтовна 

iнтерпретацiя 

VI. Висновки Подаються основнi узагальнення отриманi в ходi роботи 

VII. Список 

використаних 
джерел 

Список використаних джерел в алфавiтному порядку 

вiдповiдно до основних бiблiографiчних вимог 

VIII. Додатки Матерiали, що є цiнними для розумiння результатiв роботи, 
однак недоцiльними для представлення у основному текстi 

 



 

Критерiї оцiнювання IНДЗ 

При розробленнi критерiїв оцiнки за IНДЗ береться за основу повнота i 

правильнiсть виконання завдання, ступiнь усвiдомлення та розумiння 

студентом навчального матерiалу проблемного характеру; враховується 

здатнiсть студента диференцiювати, iнтегрувати та унiфiкувати отриманi 

знання, застосовуючи наукову термiнологiю; умiння здiйснювати самостiйний 

пошук та використання додаткового матерiалу для глибокого, логiчного i 

творчого аналiзу вивченого; умiння творчо, правильно, застосовувати 

теоретичнi знання при виконаннi практичних завдань; мовленнєве оформлення 

вiдповiдi тощо. 

1 бал – студент має початковий рiвень знань i не виявляє iнтерес до 

навчального матерiалу; механiчно вiдтворює навчальний матерiал, робить 

обчислення. копiює певне завдання без будь-яких власних висновкiв та 

узагальнень; 

2 бали – студент виявляє первинний iнтерес до навчального матерiалу; 

має фрагментарнi навички в роботi з експериментальними методиками, але 

самостiйне опрацювання навчального матерiалу викликає значнi труднощi; 

здатен давати вiдповiдi на простi, стандартнi запитання; 

3 бали – студент знає близько половини навчального матерiалу i здатний 

експериментально провести дослiдження вiдповiдно до пояснень викладача; 

описує явища, процеси без пояснень їх причин; за допомогою викладача здатен 

вiдтворити їх послiдовнiсть, але слабко орiєнтується в поняттях; 

4 бали – студент знає бiльше половини навчального матерiалу, розумiє 

основний навчальний матерiал, орiєнтується в тестових, творчих завданнях, але 

вiдтворює його з помилками та неточностями; здатен з помилками й 

неточностями дати визначення основних понять; вiдповiдi на додатковi питання 

непослiдовнi та нелогiчнi; 

5 балiв – студент має стiйкi навички роботи з текстом пiдручника, 

експериментальними методиками; може самостiйно оволодiти бiльшою 

частиною навчального матерiалу; формулює поняття, наводить приклади, 

пiдтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; може визначити 

iнструментарiй для проведення експериментального дослiдження, розумiється в 

iнструкцiї, здатен за необхiдностi використовувати наочнi матерiали;  

6 балiв – студент виявляє знання i розумiння основних положень 

навчального матерiалу; може поверхово аналiзувати подiї, процеси, явища i 

робити певнi висновки; вiдповiдь його правильна, але недостатньо осмислена, 

знає, вмiє та висуває правильно гiпотезу дослiдження, шуає шляхи 

пiдтвердження гiпотези; 

7 балiв – студент самостiйно вiдтворює домiнантну частину навчального 

матерiалу; експериментальне дослiдження  проводить за планом, висловлює 

власну думку щодо теми, вмiє застосовувати набутi знання при розв’язуваннi 

психологiчних задач; користується додатковими джерелами; 

8 балiв – студент правильно i логiчно вiдтворює навчальний матерiал; 

розумiє основоположнi теорiї та факти, встановлює причинно-наслiдковi 



зв’язки мiж ними; вмiє застосовувати засвоєний матерiал у стандартних 

ситуацiях, органiзовувати проводити експериментальне дослiдження; 

9 балiв – студент умiє наводити окремi власнi приклади на пiдтвердження 

певних теоретичних положень; самостiйно користується додатковими 

джерелами; свiдомо контролює власнi навчальнi дiї; правильно використовує 

термiнологiю; складає таблицi та схеми; 

10 балiв – знання студента є достатньо повними; вiн вiльно застосовує 

вивчений матерiал у стандартних ситуацiях, логiчно описує певнi явища з точки 

зору їх смислового взаємозв’язку; вiдповiдь повна, логiчна, обґрунтована, але з 

деякими фрагментарними неточностями, вмiє розв’язувати психологiчнi 

ситуацiї, висувати та доказувати гiпотези експериментального дослiдження; 

11 балiв – студент умiє аналiзувати, встановлювати найсуттєвiшi зв’язки 

та залежностi мiж явищами та фактами, розглядати виявленi закономiрностi, 

робити самостiйнi висновки; загалом належною мiрою контролює власну 

учбову дiяльнiсть, орiєнтується в ключових питаннях експериментального 

дослiдження, iнтерпретує результати експериментального дослiдження; 

12 балiв – студент володiє глибокими та мiцними знаннями, здатен 

використовувати їх у нестандартних ситуацiях; може визначати тенденцiї та 

протирiччя процесiв; робить аргументованi висновки; критично оцiнює окремi 

новi факти, явища, iдеї; використовує додатковi джерела та матерiали, 

проводить дослiдження в галузi експериментальної психологiї, робить 

аргументованi висновки та пропозицiї. 

13 балiв – студент самостiйно визначає окремi цiлi власної учбової 

дiяльностi; вирiшує творчi завдання; вiдрiзняє упереджену iнформацiю вiд 

об’єктивної; здатен сприйняти iншу позицiю як альтернативну щодо власної, 

окрiм проведення експериментального дослiдження, на основi аргументованих 

висновкiв робить узагальнення, додаткове дiагностування. 

14 балiв – студент має системнi, дiєвi знання, виявляє неординарнi творчi 

здiбностi у навчальнiй дiяльностi, користується широким арсеналом засобiв-

доказiв своєї думки, вирiшує складнi проблемнi завдання, схильний до 

системно-наукового аналiзу та прогнозу явищ, дає правильнi вiдповiдi на 

запропонованi питання, розв’язує правильно психологiчнi ситуацiї, мудро та 

правильно iнтерпретує результати експериментального дослiдження; 

15 балiв – студент вмiє ставити й розв’язувати проблеми, самостiйно 

здобувати та використовувати iнформацiю, виявляє власне ставлення до неї; 

самостiйно виконує науково-дослiдну роботу; логiчно i творчо викладає 

матерiал у будь-якiй формi; активно розвиває свої обдарування та нахили; 

вiльно висловлює перспективи у вiдповiднiй сферi дослiджень; тестовi завдання 

розв’язує правильно, дає аргументованi вiдповiдi на поставленi питання, 

використовує додатковi джерела та матерiали, проводить дослiдження в галузi 

експериментальної психологiї, робить аргументованi висновки та пропозицiї. 

 
 
 
 



 
8. Контроль якостi знань студентiв 

 

 Форми i методи поточного контролю: усне опитування, тестовi 

контрольнi та модульнi роботи, заслуховування творчих iндивiдуальних 

завдань. 

Орiєнтовнi тестовi завдання 
1. Експериментальна психологiя це: 
а. галузь психологiї, що вивчає систему принципiв та методiв 

експерименту, конкретизовану у процедурi планування, розробки та 

проведення психологiчних експериментiв в рiзних сферах життя та дiяльностi 

людини; 

б. галузь практичної психологiї, що вивчає систему методiв та процедур 

психологiчної допомоги людинi; 

в. наука про смислове наповнення свiдомостi, її змiст та структуру, 

основною метою якої є вивчення функцiонування та розвитку iндивiдуальних 

смислових систем. 

2. Основними завданнями експериментальної психологiї є такi: 

a. психосемантичнi дослiдження iндивiдуальної свiдомостi; 

б. формулювання методологiчних та теоретичних засад експерименту в 

психологiї; в. розробка експериментальних планiв та процедур; 

г. розробка та валiдизацiя тестiв i опитувальникiв; 

д. пошук методiв аналiзу, iнтерпретацiї та перевiрки статистичної 

значимостi результатiв психологiчних експериментiв; 

е. оцiнка ефективностi експериментальних процедур. 

3. Подiл психологiї на фiзiологiчну (експериментальну) та психологiю 

народiв належить: 

a. О. Ф. Лазурському; б. Г. I. Челпанову; 

в. М. М. Ланге; г. В. Вундту; 
д. В. М. Бехтєрєву. 
4. Гiпотеза (вiд грец. hypothesis – ) – логiчне припущення 

про iснування явища, його виникнення або наявнiсть та характер зв’язку 

мiж двома чи 
бiльше явищами. Пiд гiпотезою розумiють як саме припущення, так i його 

змiст. 
a. причина; 

б. спостереження, споглядання, дослiдження; в. основа, припущення; 

г. закони; д. умови. 

5. Залежна змiнна – предмет психологiчного дослiдження, те 

явище, змiни в якому спричиняються експериментальними манiпуляцiями. 

Об’єкт впливу НЗ. Змiни в залежнiй змiннiй, що виникають внаслiдок 

експериментальних манiпуляцiй отримали назву 
  . 
а. експериментальних наслiдкiв; б. експериментального ефекту; в. 

експериментального; 

г. практичного; д. емпiричного. 



6. План ex-post-facto це: 
а. план, в якому зiставляються результати, отриманi до та пiсля 

експериментального впливу на однiй групi; застосовується багаторазовий вимiр; 

б. план, в якому дослiдник не має можливостi керувати незалежною 

змiнною, а лише вiдбирає вiдносно еквiвалентнi групи учасникiв (групу, у якiй 

вплив був присутнiй, i групу без впливу); в. зiставляються результати 

еквiвалентних груп (контрольної – до вимiру, експериментальної – пiсля). 

7. Кодекси професiйної етики – основнi «етичнi» документи, що 

регулюють дiяльнiсть психологiв, кодекси базуються на

 актах, постановах, конвенцiях, декларацiях, чинному 

законодавствi та специфiчнiй для окремих галузей i органiзацiй . 

a. мiжнародних та загальнодержавних; б. загальнодержавних; 
в. спецiальних; 
г. внутрiшньо-нормативнiй документацiї; д. психологiчнiй документацiї. 

 

8. Типи емпiричних гiпотез 

 
A. Констатуюча гiпотеза A. Припущення про причинно-

наслiдковий 
Зв’язок мiж явищами 

Б. Кореляцiйна гiпотеза Б. Припущення про наявнiсть зв’язку 
В. Каузальна гiпотеза В. Припущення про наявнiсть явища 

9. Типи експериментальних дослiджень 
A. Критерiй:вiдповiднiсть 

Реальностi 
A. Лабораторний експеримент, природний 

Експеримент, польовий експеримент 

Б. Критерiй: характер 
Впливу 

Б. Констатуючий експеримент, 
формуючий 
Експеримент 

В. Критерiй: спосiб органiзацiї В. Iдеальний експеримент, реальний 

 Експерименту  Експеримент, експеримент повної 
Вiдповiдностi 

 

 

9. Методи органiзацiї та здiйснення навчально-пiзнавальної дiяльностi 

I. За джерелом iнформацiї:   

• Словеснi: лекцiя (традицiйна, проблемна, лекцiя-прес-конференцiя) iз  

застосуванням комп'ютерних iнформацiйних технологiй (PowerPoint –  

Презентацiя), семiнари, пояснення, розповiдь, бесiда, iнструктаж, дискусiя, 

диспут, мiкрофон, мозкова атака,  

• Наочнi: спостереження, iлюстрацiя, демонстрацiя.   

2) За  логiкою  передачi  i  сприймання  навчальної  iнформацiї:  iндуктивнi,  

дедуктивнi, аналiтичнi, синтетичнi.  

3) За ступенем самостiйностi мислення: репродуктивнi, пошуковi,  

дослiдницькi.  

4) За ступенем керування навчальною дiяльнiстю: пiд керiвництвом  

викладача; самостiйна робота студентiв: з книгою; виконання iндивiдуальних  

навчальних проектiв.  

  



II.  Методи  стимулювання  iнтересу  до  навчання  i  мотивацiї    навчально- 

пiзнавальної дiяльностi:  

1) Методи стимулювання iнтересу до навчання: навчальнi дискусiї;  

створення ситуацiї пiзнавальної новизни; створення ситуацiй зацiкавленостi  

(метод цiкавих аналогiй тощо).  

 

Методи та форми дистанцiйного  навчання: система Moodle, iнтернет- 

конференцiя Cool Meet, вебiнари. 

 

Методи контролю:  У процесi оцiнювання навчальних досягнень 

застосовуються такi методи: 

Методи усного контролю: iндивiдуальне опитування, представлення творчих 

робiт. 

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

презентацiя,реферат, науково-дослiднi проекти. 

Методи самоконтролю: умiння самостiйно оцiнювати свої знання, самоаналiз. 

 

 

10.Розподiл балiв, якi отримують студенти 

 

 

Поточне опитування та самостiйна робота Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  Пiдсум-

ковий  

тест 

 

IНДЗ 

 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8        

5 5 5 5 5 5 5 5  45 15 100 
 

 

Поточне опитування та самостiйна робота Сума 

ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 ЗМ 7 Пiдсум-

ковий  

тест 

 

IНДЗ 

 

 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

Т 

17 

Т 

18  

Т 

19 

Т 

20 

      

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 15 100 
 

 

11. Методи контролю 

 

Шкала оцінювання знань та вмінь студентів  

під час підсумкового контролю 

 



За  шкалою 

ЄКТС 
За національною шкалою 

За 100-бальною  

шкалою 

А Відмінно  90 – 100 

В Добре  82 – 89 

С Добре 75 – 81 

D Задовільно 67 – 74 

E Задовільно  60 – 66 

FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 
35 – 59 

F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 
0 – 34 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Електронний варiант лекцiйних та практичних  занять. 

2. Дидактичне забезпечення самостiйної роботи студентiв. 

3. Пакети ККР для перевiрки знань студентiв. 

4. Критерiї оцiнювання знань i вмiнь студентiв. 

5. Презентацiйний матерiал. 

 

13. Рекомендована лiтература 
Базова: 

1. Бондарчук О. I. Експериментальна психологiя: Курс лекцiй. К.: МАУП, 2003. 
120 с. 
2. Галян О. I., Галян I. М. Експериментальна психологiя. Навчальний посiбник. 

К.: Академвидав, 2012. 400 с. 

4. Гiрняк Г. С. Методичнi рекомендацiї з вивчення дисциплiни 

«Експериментальна психологiя» для студентiв спецiальностi 053 «Психологiя». 

Тернопiль: ВПЦ Економiчна думка, 2018. 60 с. 
5. Гiчан I. С., Гiчан. О. I. Експериментальна психологiя: практикум. К.: [б.в.], 
2004. – 180 с. 
6. Горбунова В. В. Експериментальна психологiя в схемах i таблицях: 

навчальний посiбник. К.: «ВД «Професiонал», 2007. 208 с. 

8. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2001. 320 с. 

9. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. М.: Изд-во 

МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. 256 с. 

10. Корнилова   Т.В.   Класификация   экспериментальных планов. 

Экспериментальна психология: Теория и методы: учебник для вузов. М.: Аспект 

Пресс, 2002. С. 192-214. 



11. Кравчук С. Л. Експериментальна психологiя: теорiя i практика 

психологiчного експерименту: пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Київський 

унiверситет, 2008. 286 с. 

13. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологiя. К.: Центр 

учбової лiтератури, 2008. 360 с. 

14. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. 

Анализ и интерпретация данных. СПб.: Речь, 2008. 392 с. 

15. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под 

ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. СПб.: Питер, 2000. 560 с. 

16. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: 

Речь, 2002. 350 с. 

17. Солс Р. Л., Джонсон Х. Х., Бил М. К. Экспериментальная психология: 

практический курс. СПб.: пройм-ЕВРОЗНАК, 2001. 528 с. 

18. Шейко В. М. Органiзацiя та методика науково-дослiдницької дiяльностi: 

Пiдручник. К.: Знання-Прес, 2002. 295 с. 
 

Допомiжна: 
1. Алмаев Н. А. Применение контент-анализа в исследованиях личности: 

методические вопросы. М.: Институт психологии, 2012. 165 с. 

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2001. 

688 с. 

3.  Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб.: Питер, 

2000. 528 с. 
4. Горбунова В. В. До проблеми викладання курсу «Експериментальна 
психологiя». Соцiальна психологiя. № 5 (13). 2005. С.169–176. 
5. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: 
Питер, 2004. 558 с. 
6. Климчук В. О. Викладання курсу «Математичнi методи у психологiї» в 

умовах кредитно-модульної системи Соцiальна психологiя. 2008. №2 (28). С. 

180–189. 

7. Климчук В. О. Математичнi методи у психологiї. К.: Освiта України, 2009. 

С. 83–106. 

8. Климчук В. О. Математичнi методи у психологiї. Навчальний посiбник для 

студентiв психологiчних спецiальностей. К.: Освiта України, 2009. С. 79–80, 

85–88. 

9. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологiя 

(дидактичний тезаурус). Навч. Посiбник. К.: МАУП, 2002. 128 с. 

10. Мартин Д. Психологические эксперименты. СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. 480 с. 

11. Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и 

социальных науках. СПб.: Питер, 2005. 416 с. 

 

Iнформацiйнi ресурси 

 

1. http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/ps_02.pdf 

2. https://stud.com.ua/29206/psihologiya/eksperimentalna_psihologiya 

3. https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/istoriya_rozvitku_eksperime

http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/ps_02.pdf
https://stud.com.ua/29206/psihologiya/eksperimentalna_psihologiya


ntalnih_doslidzh en_psihologiyi 

4.  https://ru.qwe.wiki/wiki/Experimental_psychology 
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