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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  «Експериментальна

психологія»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми

підготовки «бакалавра» спеціальності «Психологія».

Предметом дисципліни є вивчення системи психологічних методів, серед

яких основна увага приділяється емпіричним методам; теоретичне підґрунтя

та процедура проведення експериментального дослідження психічних явищ.

Міждисциплінарні  зв’язки:  Для  опанування  дисципліни

«Експериментальна  психологія»  студент  повинен  мати  знання  з  курсів

«Загальна психологія», «Математичні методи в психології». Отримані знання

можуть  стати  основою  при  вивченні  багатьох  дисциплін,  а  саме:

«Психодіагностика», «Соціальна психологія», «Клінічна та патопсихологія» та

інших і зумовлять формування професійної компетенції.

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  двох  змістовних

модулів:

1. Методологічні основи проведення психологічного експерименту.

2. Види експериментального планування.

Мета і завдання навчальної дисципліни.

1.1 Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами

експериментальної  психології  –  предметом її  дослідження,  структурою,  з  її

проблемами  та  перспективами;  формування  уявлень  про  основні  методи

психологічного  дослідження;  про  етапи  проведення  психологічного

експерименту;  про  основні  експериментальні  плани;  про  специфіку

представлення та узагальнення результатів експерименту.

1.2.  Основними  завданнями,  що  мають  бути  вирішені  у  процесі

вивчення дисципліни, є:

 вивчення  теоретичних  основ  проведення  експериментального

дослідження психічних явищ;
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 аналіз  основних  методів  щодо  проведення  експериментального

дослідження в психології;

 розуміння  основних  етапів  здійснення  наукового  емпіричного

дослідження;

 вивчення специфіки експериментального планування в психологічних

дослідженнях;

 характеристика  кореляційних  досліджень  та  теорії  психологічних

вимірів;

 розуміння  специфіки  аналізу  та  представлення  результатів

психологічного дослідження. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 класифікацію методів психологічного дослідження;

 особливості організації та проведення психологічного експерименту;

 експериментальні змінні та методи їхнього контролю;

 основні експериментальні та неекспериментальні плани;

 поняття кореляційне дослідження та його типи;

 типи шкал та шкальні перетворення;

 особливості інтерпретації та узагальнення результатів психологічного

дослідження;

 особливості  використання  методів  математичної  статистики  при

аналізі результатів психологічного експерименту.

уміти:

 ставити  наукову  проблему,  виділяти  об’єкт,  предмет  дослідження,

підбирати методи дослідження психічних явищ;

 створювати  експериментальну  вибірку  згідно  мети  та  завдань

дослідження;

 складати план експериментального дослідження;
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 розраховувати  коефіцієнти  кореляції  К. Пірсона,  Ч. Спірмена,

критерій Стьюдента;

 складати  протокол  проведення  психологічного  дослідження,  робити

інтерпретацію отриманих даних та узагальнювати їхні результати;

 представляти результати психологічного дослідження на суд наукової

спільноти.

1.4.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти

оволодіють наступними компетентностями:

загальними:

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

 здатність приймати обґрунтовані рішення;

 здатність генерувати нові ідеї (креативність);

спеціальними (фаховими, предметними):

 здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології;

 здатність  до  ретроспективного  аналізу  вітчизняного  та  зарубіжного

досвіду  розуміння  природи  виникнення,  функціонування  та  розвитку

психічних явищ;

 здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;

 здатність  самостійно  планувати,  організовувати  та  здійснювати

психологічне дослідження;

 здатність  аналізувати  та  систематизувати  одержані  результати,

формулювати аргументовані висновки та рекомендації;

 здатність дотримуватися норм професійної етики.

Зміст  дисципліни  «Експериментальна  психологія»  сформульований  у

наступних програмних результатах навчання:

 аналізувати  та  пояснювати  психічні  явища,  ідентифікувати

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання;

 розуміти  закономірності  та  особливості  розвитку  і  функціонування
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психічних явищ в контексті професійних завдань;

 обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел;

 формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження;

 рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних

результатів  психологічного  дослідження,  формулювати  аргументовані

висновки;

 презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для

фахівців і нефахівців;

 знати,  розуміти  та  дотримуватися  етичних  принципів  професійної

діяльності психолога.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _210__ годин / _7,0__

кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Методологічні основи проведення

психологічного експерименту

Тема  1.  Методологія  наукового  дослідження,  його  принципи  та

структура 

1. Основні напрямки метода наукового дослідження.

2. Принципи наукового дослідження.

3. Структура наукової теорії.

4. Постановка проблеми та висування гіпотези.

Тема 2.  Історія  розвитку експериментальної  психології,  предмет  і

основні завдання

1. Предмет вивчення експериментальної психології.

2. Історія становлення експериментальної психології.
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Тема 3. Методи психологічного дослідження і їх класифікація.

1. Основні загальнонаукові дослідницькі методи.

2. Класифікація методів психологічного дослідження.

3. Головні риси неекспериментальних методів психології.

Тема 4. Психологія психологічного експерименту 

1. Психологічний експеримент як спільна діяльність випробуваного й

експериментатора.

2. Особистість експериментатора і його діяльність.

3. Особистість випробуваного в ситуації психологічного експерименту.

Тема 5. Організація і проведення психологічного експерименту

1. Основні методи організації дослідження.

2. Етапи проведення експериментального дослідження.

3. Валідність: внутрішня, зовнішня, операціональна.

4. Експериментальна вибірка і способи її створення.

Тема 6. Експериментальні змінні та їхній контроль

1. Експериментальні змінні: залежні, незалежні, зовнішні.

2. Методи контролю експериментальних змінних.

3. Відносин між експериментальними змінними

Змістовий модуль 2 Види експериментального планування

Тема 7. Основні експериментальні плани

1. Плани для однієї і двох незалежних змінних.

2. Факторні плани.

3. Плани експериментаторів з одним досліджуваним.

Тема 8. Неекспериментальні плани 

1. Доекспериментальні плани.

2. Квазіекспериментальні плани.

3. Експеримент ex-post-facto.

Тема 9. Кореляційне дослідження 

1. Поняття «кореляції» в психології. 
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2. Основні типи кореляційних досліджень.

3. Планування, обробка й інтерпретація кореляційного дослідження.

4. Розрахунок  коефіцієнтів  кореляції  Пірсона,  Спірмена.  Поняття

«статистична значущість» експерименту.

Тема 10. Теорія психологічного вимірювання

1. Класична теорія психологічних вимірів.

2. Типи шкал і припустимі перетворення.

3. Основні види психологічних вимірів.

Тема 11. Тестування і теорія вимірювання

1. Психологічне тестування, узагальнена модель тесту.

2. Статистична теорія тесту.

3. Вимірювальні якості тесту і їх оцінка.

4. Стохастична теорія тесту і її модифікація.

Тема 12.  Результати психологічного дослідження,  їх  інтерпретація

та узагальнення

1. Помилки 1-го та 2-го роду і способи їх мінімізації.

2. Узагальнення експериментальних результатів.

3. Форми представлення результатів дослідження.

4. Загальні вимоги до оформлення наукової статті.

3. Рекомендована література

Базова

1. Бондарчук  О. І.  Експериментальна  психологія :  Курс  лекцій.  Київ :

МАУП, 2003. 120 с.

2. Готтсданкер  Р.  Основы  психологического  эксперимента.  Москва :

Изд-во МГУ, 1982. 462 с.

3. Горбатов  Д. С.  Практикум  по  психологическому  исследованию :

Учеб. пособие. Самара : Издательский дом «БАХРАХ-М», 2003. 272 с.

4. Дружинин В. Н.  Экспериментальная психология.  Санкт-Петербург :

Издательство «Питер», 2000. 320 с.
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5. Константинов  В. В.  Экспериментальная  психология.  Курс  для

практического психолога. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 272 с. 

6. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии:

Учебное пособие /  под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. Санкт-Петербург :

Изд-во «Питер», 2000. 560 с.

7. Шнейдер  Л. Б.  Экспериментальная  психология:  Уч.  пособие  для

вузов. Москва : Академический проект, 2007. 300 с.

8. Экспериментальная  психология.  Вып.  1-2 /  под  ред.  П. Фресса,

Ж. Пиаже; Общ. ред. А. Н. Леонтьева. Москва : Прогресс, 1966. 429 с.

Додаткова

1.Ананьев  Б. Г.  О  проблемах  современного  человекознания.  Москва :

Наука, 1977. 380 с.

2.Дофман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от

понимания  к  технологии:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  завед.  –

Москва : Смысл; Изд. центр «Академия», 2005. 288 с.   

3. Куликов  Л. В.  Психологическое  исследование.  Санкт-Петербург :

Наука, 1994. 189 с.

4.Літвінова О. В. Щодо результатів емпіричного дослідження показників

ефективної  управлінської  діяльності  менеджерів.  Теоретичні  і  прикладні

проблеми психології. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля. Сєвєродонецьк :

Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2016. № 2(40). С. 89-101.

5. Літвінова О. В. Емпіричні показники особливостей емоційного стану

жінки під час вагітності.  Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник

наукових  праць  СНУ  ім.  В. Даля.  Сєвєродонецьк :  Вид-во  СНУ  ім.  В.Даля,

2018. №3(47). С.67-75.

6.Літвінова  О. В.  Дослідження  психологічних  чинників  підліткового

булінгу  Науковий  вісник  Херсонського  державного  університету.  Серія

«Психологічні науки». Херсон : Вид-во ХДУ, 2019. Випуск 4.  С. 183-190.
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7.Ломов  Б. Ф.  Методологические  и  теоретические  проблемы

психологии. Москва : Наука, 1984. 444 с.

8.Никандров  В. В.  Экспериментальная  психология;  изд.  2-е,

дополнительное. Санкт-Петербург : Речь, 2007. 512 с.

9.Поппер К. Логика и рост научного знания. Москва : Наука, 1983. 343 с.

10. Эксперимент  и  квазиэксперимент  в  психологии :  Учебное

пособие / под ред. Т. В. Корниловой. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 254 с.

4.Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит.

5. Засоби  діагностики  успішності  навчання:  опитування,  лекційні

знаття,  виконання  завдань  семінарських  занять,  практичних  занять  та

самостійної роботи, виступи на заняттях, протоколи проведення емпіричних

досліджень з аналізом результатів, рішення задач з розрахунками коефіцієнтів

кореляції, тестування за змістовними модулями.
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