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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів –

7,0 

Галузь знань 

05 Соціальні і поведінкові 

науки 

 

цикл дисциплін 

професійної підготовки 
Напрям підготовки  

053 «Психологія» 

Модулів – 1 

 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

бакалавр з психології 

 

Рік підготовки: 

(курс) 

Змістових модулів – 2 2-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - немає 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 8,3 

самостійної роботи 

студента – 6,7 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

60  

Семінарські 

30 год.   

Практичні 

26 год.  

Самостійна робота 

94 год.  

 

Вид контролю: іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 116:94 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: придбання студентами знань щодо теорії та практики 

проведення психологічного експерименту. 

Завдання курсу полягає у опануванні студентами ряду ключових питань 

щодо: 

 предмету, методів та історії становлення експериментальної психології; 

 основ проведення експериментального дослідження: його видів, етапів, 

засобів обробки, інтерпретації та представлення результатів дослідження; 

 основних експериментальних планів: міжгрупових, факторних, 

квазіекспериментальних, доекспериментальних та інших; 

 основ проведення кореляційних досліджень; 

 психологічної теорію вимірювання  

 

В результаті вивчення курсу студенти повинні набути практичних 

навичок та вмінь щодо: 

 постановки наукової проблеми, визначенні об’єкту, предмету 

дослідження, підбору відповідно до мети дослідження методів дослідження 

психічних явищ; 

 процедури створення експериментальної вибірки; 

 процедури складання плану експериментального дослідження; 

 розрахунків коефіцієнтів кореляції, критерію Стьюдента, розуміння 

процедури визначення статистичної значущості результатів емпіричного 

дослідження; 

 складання протоколу проведення психологічного дослідження, 

інтерпретації отриманих даних та узагальнення їхніх результатів; 

 процедури представлення результатів психологічного дослідження на 

вирок наукової спільноти. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Методологічні основи проведення 

психологічного експерименту 

Тема 1. Методологія наукового дослідження, його принципи та 

структура (4 години). Основні напрямки методу наукового дослідження. 

Принципи наукового дослідження. Структура наукової теорії. Постановка 

проблеми та висування гіпотези. 

Тема 2. Історія становлення експериментальної психології, її предмет 

та завдання (2 години). Предмет експериментальної психології. Історія 

розвитку експериментальної психології. Завдання експериментальної 

психології на сучасному етапі розвитку науки. 

Тема 3. Методи психологічного дослідження і їх класифікація (6 

години). 

Основні загальнонаукові дослідницькі методи. Класифікація методів 

психологічного дослідження. Головні риси неекспериментальних методів 

психології. 

Тема 3. Психологія психологічного експерименту (6 години). 

Психологічний експеримент як спільна діяльність випробуваного й 

експериментатора. Особистість експериментатора і його діяльність. 

Особистість випробуваного в ситуації психологічного експерименту. 

Тема 5. Організація і проведення психологічного експерименту (6 

годин). Основні методи організації дослідження. Етапи проведення 

експериментального дослідження. Валідність: внутрішня, зовнішня, 

операціональна. Експериментальна вибірка і способи її створення. 

Тема 6. Експериментальні змінні та їхній контроль (4 години). 

Експериментальні змінні: залежні, незалежні, зовнішні. Методи контролю 

експериментальних змінних. Відносин між експериментальними змінними. 
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Змістовий модуль 2. Види експериментального планування  

Тема 7. Основні експериментальні плани  (6 години). 

Плани для однієї і двох незалежних змінних. Факторні плани. Плани 

експериментаторів з одним досліджуваним. 

Тема 8. Неекспериментальні плани (4 години). 

Доекспериментальні плани. Квазіекспериментальні плани. Експеримент 

ex-post-facto. 

Тема 9. Кореляційне дослідження (8 години). 

Поняття «кореляції» в психології. Основні типи кореляційних 

досліджень. Крос-культурні та психогенетичні експерименти. Планування, 

обробка й інтерпретація кореляційного дослідження. Розрахунок коефіцієнтів 

кореляції Пірсона, Спірмена. Поняття «статистична значущість» експерименту. 

Тема 10. Теорія психологічних вимірів (4 години). 

Класична теорія психологічних вимірів. Типи шкал і припустимі 

перетворення. Основні види психологічних вимірів. 

Тема 11. Тестування і теорія вимірювання (4 години). 

Психологічне тестування, узагальнена модель тесту. Статистична теорія 

тесту. Вимірювальні якості тесту і їх оцінка. Стохастична теорія тесту і її 

модифікація. 

Тема 12. Результати психологічного дослідження, їх інтерпретація та 

узагальнення (6 години). 

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

експериментальних результатів. Форми представлення результатів 

дослідження. Загальні вимоги до оформлення наукової статті. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л сем. прак с.р.  л сем лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи проведення психологічного 

експерименту 
Тема 1. Методологія 

наукового дослідження, 

його принципи та структура  

 

11 

 

4 

 

2 

 

- 

 

5      

Тема 2. Історія становлення 

експериментальної 

психології, її предмет та 

завдання 

8 2 - 2 4 

     

Тема 3. Методи 

психологічного дослідження 

і їх класифікація. 

 

20 

 

6 

 

2 

 

4 

 

10      

Тема 4. Психологія 

психологічного 

експерименту 

20 

 

6 4 2 8 

     

Тема 5. Організація і 

проведення психологічного 

експерименту 

20 6 4 2 8 

     

Тема 6. Експериментальні 

змінні та їхній контроль 

16 4 2 2 8 
     

Разом за змістовним 
модулем 1 

97 28 14 12 43 
     

Змістовий модуль 2. Види експериментального планування 

Тема 7. Основні 

експериментальні плани 

16 6 2 - 8 
     

Тема 8. 
Неєкспериментальні плани 

16 4 2 2 8 

     

Тема 9. Кореляційні 

дослідження 
26 8 4 4 10 

     

Тема 10. Теорія 

психологічного 

вимірювання. 

16 4 2 2 8 

     

Тема 11. Тестування і теорія 

вимірювання 

15 4 2 2 7 
     

Тема 12. Результати 

психологічного 

дослідження, їх 
інтерпретація та 

узагальнення 

24 6 4 4 10 

     

Разом за змістовним 

модулем 2 
113 32 16 14 51      

ІНДЗ – к/р  -  - -      

Семестровий контроль – 

іспит. 
- - - - -      

Усього годин 210 60 30 26 94      
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5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Основні напрямки методології наукового дослідження 2  

2 Методи психологічного дослідження 2  

3-4 Соціально-психологічні аспекти психологічного 

експерименту 

4  

5-6 Етапи проведення експериментального дослідження. Види 

валідності експерименту 

4  

7 Класифікація експериментальних змінних 2  

8 Планування психологічного експерименту 2  

9 Види неекспериментальних планів та їх використання в 

психологічних дослідженнях 

2  

10 Види кореляційних досліджень  2  

11 Крос-культурні та психогенетичні психологічні 

експерименти 

2  

12 Вимір в експериментальній психології 2  

13 Використання теорії вимірювання в психологічному 

тестуванні 

2  

14-

15 

Обробка та представлення результатів психологічного 

дослідження 

4  

 Усього  30  
 

6. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Історія розвитку експериментальної психології 2  

2 Використання вербально-комунікативних методів в 

психологічному дослідженні 

2  

3 Експериментально-психологічні методики дослідження 

нервової системи 

2  

4 Етичні принципи проведення психологічного дослідження 2  

5 Експериментально-психологічні методики дослідження 

сприйняття. 

2  

6 Визначення експериментальних змінних в психологічних 

експериментах 

2  

7 Види експериментальних планів 2  

8 Експериментально-психологічні методики дослідження 

уваги 

2  

9 Кореляційний аналіз в експериментальній психології. 2  
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Коефіцієнти кореляції. 

10 Експериментально-психологічні методи дослідження 

пам’яті 

2  

11 Експериментально-психологічні методики дослідження 

мислення 

2  

12-

13 

Кількісне та якісне представлення результатів 

психологічного експерименту 

4  

 Усього  26  

 

7. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Наукове дослідження: принципи, етапи, структура 5  

2 Історичні витоки розвитку експериментальної психології 4  

3 Основні підходи до класифікації методів психологічного 

дослідження 

5 
 

4 Вимоги до інтерв’ю та анкетування як методів 

психологічного дослідження  

5 
 

5 Роль експериментатора та досліджуваного в ситуації 

психологічного експерименту 

8 
 

6 Етапи проведення психологічного емпіричного 

дослідження. Валідність психологічного експерименту 

8 
 

7 Методи контролю експериментальних змінних в ситуації 

психологічного експерименту 

8 
 

8 Класичний план психологічного експерименту та його 

варіанти. Факторні експерименти 

4 
 

7 Експерименти з одним досліджуваним  4  

8 Основні види неекспериментальних планів 8  

9 Основні види кореляційних досліджень 5  

10 Розрахунок кореляційних зв’язків між 

експериментальними змінними в ситуації психологічного 

експерименту 

5 

 

11 Використання різних видів шкал в ситуації психологічного 

вимірювання 

8 
 

12 Використання методу вимірювання в психологічних 

теоріях тестів 

7 
 

13 Кількісне та якісне представлення результатів 

психологічного експерименту 

10 
 

 Усього  94  
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Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських та практичних занять; 

2) підготовка і виступ з науковими доповідями, рефератами; 

3) підготовка індивідуальних презентації щодо аналізу наукових статей з 

психології з результатами емпіричних досліджень; 

4) розробка анкети та будь-яку психологічну тематику; 

5) розробка плану проведення психологічного емпіричного дослідження; 

6) рішення задач на розрахунок коефіцієнтів кореляції. 

9. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, практичні заняття, відпрацювання завдань 

самостійної роботи, відпрацьовування вмінь та навичок проведення 

психологічного дослідження. 

10. Методи контролю 

Змістовий модуль 1.  

Проведення тематичних тестів. 

Змістовий модуль 2. 

Проведення підсумкового тесту. 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Сума 

Т1 – Т6 Т7 – Т12 

Лекції 3 3 6 

Семінарські заняття 14 (7х2) 16 (8х2) 30 

Практичні заняття 6 (6х1) 7 (7х1) 13 

Виконання завдань до 

самостійної роботи 

5 (5х1) 6 (6х1) 11 

Тести МК-1, МК-2  10 10 20 

Всього 38 42 80 

Іспит   20 

Усього  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для іспиту 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

Спеціальна література; друковані періодичні видання; ілюстративний 

матеріал, методичні вказівки до проведення семінарських занять, практичних 

занять та самостійної роботи студентів. 

 

13. 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. 

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. 
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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. 

7. Літвінова О. В. Дослідження родинної історії як метод наративної 

психології. Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць 

СНУ ім. В. Даля. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. №1(36). С.243-

250. 

8. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. 

Москва : Наука, 1984. 444 с. 

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

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

10. Поппер К. Логика и рост научного знания. Москва : Наука, 1983. 

343 с. 

11. Эксперимент и квазиэксперимент в психологии : Учебное пособие / 

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