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Мета та завдання навчальної дисципліни 
Набуття студентами психологічної компетентності та психологічної культури вимагає 

не тільки глибоких теоретичних знань, але й формування  вмінь та навичок організації 

психологічного дослідження. Тому дисципліна "Експериментальна психологія" 

призначена для підготовки психологів з метою навчити їх основам експериментування в 

умовах зміни парадигм психології, а саме навчити їх проводити психологічні дослідження 

за допомогою апаратурних методик, здійснювати експрес-діагностику у лабораторних та 

позалабораторних умовах, дотримуючись закономірностей і правил отримання та оцінки 

емпіричних психологічних даних. 
Важливе значення вивчення експериментальної психології при професійній 

підготовці психолога зумовлене необхідністю досліджувати і прогнозувати 

закономірності проявів психіки на науковому рівні. 
Пропонована навчальна програма "Експериментальна психологія" призначена 

висвітлити особливості планування, організації, проведення експериментального 

дослідження психіки, можливості обробки та інтерпретації експериментальних даних. 

Велика увага приділяється специфічним формам емпіричного дослідження психіки, які 

наближені до експериментальної парадигми (зокрема, квазіексперимепту, корре-
ляцінному підходу), та особливостям їх застосування у віковій, соціальній, педагогічній 

психології та інших галузях психологічної науки. 
Під час вивчення дисципліни студенти прослуховують курс лекцій, закріплюють 

отримані знання на семінарських та практичних заняттях. Організований таким чином 

навчальний процес дозволяє студентам виступати не тільки в ролі експериментатора, але 

й у ролі досліджуваного, що допомогає підтримувати у студентів стійку зацікавленість до 

предмета, вмотивовану прагненням до самопізнання. 
Лекційний курс охоплює таку тематику, як виникнення та науково-природничі 

засади  експериментальної психології і правила організації експериментального дослід-
ження. На практичних та семінарських заняттях студенти вчаться використовувати свої 

знання на практиці і засвоюють культуру психологічного дослідження. Тому під час 

викладання велика увага приділяється навчанню правильно оцінювати результати 

експерименту та оформляти їх у вигляді наукових звітів та статей. 
Отримані знання необхідні для практичного застосуваня під час проведення 

експериментально-психологічного вивчення досліджуваних. 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

Знати: 
•   історію виникнення та теоретичні засади експериментальної психології; 
• основні закономірності побудови експериментального лабораторного та        

позалабораторного психологічного дослідження; 
•    правила та умови роботи з апаратурними методиками. 

Вміти: 
•    розробляти стратегію експериментального психологічного дослідження; 
• здійснювати експериментальне психологічне дослідження за допомогою апаратурних 

методик у лабораторних та позалабораторних умова; 
•   фіксувати отримані дані, здійснювати їх обробку та інтерпретацію. 

Ознайомитись: 
•   з теоретичними засадами виникнення та розвитку експериментальної психології; 
•  з передумовами планування та здійснення експериментального психологічного 

дослідження; 
• із закономірностями взаємодії екпериментатора та досліджуваного в ході 

експериментального психологічного дослідження. 
Засвоїти: 

• правила та виробити навички психологічної діагностики за допомогою апаратурних 

методик; 



         • методику здійснення суб’єктного підходу в ході експериментального          

психологічного дослідження; 
•   навички фіксації та інтерпретації даних, отриманих в ході експериментального              
    психологічного дослідження за допомогою апаратурних методик 

 
Навчально-тематичний план  вивчення  дисципліни 

„Експериментальна психологія” 
 

№ 
п/п 

 Всього годин – 180 
Тема 

Лекції 
(Л) 

Семін. 
зан(С) 

Індивід. 

робота 
Сам. 

вивч. 
Модуль 1. 

1 Предмет і завдання експериментальної 

психології. 
1   2 

2 Витоки експериментальної психології. 
Розвиток експериментальної психології. 

1 2  2 

3 Різні підходи до розуміння сутності 

експерименту і його структури 
1   2 

4 Тенденції розвитку й основні проблеми 

експериментального методу в психології. 
 

1 2  4 

5 Зміст і структура наукового дослідження 

психіки. Характерні риси сучасних тсоретико-
експериментальних досліджень 

1   4 

6 Емпіричні методи дослідження психіки. 1 2  2 

7 Структура експерименту. Особливості 

експерименту у віковій, педагогічній, соціальній 

психології та інших галузях психологічної 

науки. 

1   4 

8 Поняття змінної в психологічному дослідженні. 

Види змінних 
1   2 

9 Джерела артефактів у маніпулюванні змінними. 

Проблема контролю в маніпулюванні змінними. 
2 2  2 

10 Вимір у психології. Психологічні шкали 2   2 

11 Номінальна шкала. Шкала порядку. 1   4 

12 Шкала пропорцій. Умови застосування шкал 1   2 

13 Психодіагностичні методики як засоби виміру 

змінних 
2   2 

14 Класифікація психодіагностичних методик: за 

предметною спрямованістю, за джерелом 

отримання інформації та інформовапості 

досліджуваних тощо.  

2 2  4 

15 Критерії якості виміру змінних: об'сктивпість, 

надійність, валідпість. 
2 2  4 

 Підсумкова модульна контрольна робота 

Модуль 2. 



16 Гіпотеза і психологічні закономірності. 1   2 

17 Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний, 

статистичний 
1 2  2 

18 Експериментальна гіпотеза та її особливості. 

Види експериментальних гіпотез. Нуль-гіпотеза 
2 2  2 

19 Організація експерименту в психології. 2 2  2 

20 Характеристика етапів психологічного 

експерименту. 
2   2 

21 Реальний і бездоганний експерименти. 2   2 

22 Умови досягнення надійності і валідності 

психологічного експерименту 
2 2  4 

23 Генеральна сукупність і експериментальна 

вибірка. Репрезентативність вибірки 
2   2 

24 Обробка і узагальнення результатів 

експериментального дослідження 
2 2  2 

25 Поняття про планування психологічного 

експерименту. Умови і форми планування 
2   2 

26 План як експериментальна схема варіювання 

умов незалежної змінної. Види планів 
2 2  4 

27 Поняття про інтерпретацію результатів 

експерименту. Вимоги до складання звіту про 

результати експериментального дослідження 

психіки 

2   2 

28 Особливості квазіекспериментального 

дослідження психіки. Основні типи 

квазіексперименту 

2 2  2 

29 Кореляційний підхід у психологічному 

дослідженні 
2 2  2 

 Підсумкова модульна контрольна робота 

 
 

Разом 40 20  90 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ" 
Модуль1 
Тема 1. Предмет і завдання експериментальної психології 

Передумови виникнення і становлення експериментального методу в психології. 

Витоки експериментальної психології. Розвиток філософії та ідеї виміру в психології. 

Успіхи нейрофізіології у XX ет. Психофізика. Психофізіологія відчуттів (Г. Фехнер, Г. 

Гельмгольц та ін.). Розвиток експериментальної психології. Біхевіоризм і 

експериментальна психологія. 

Вплив гештальтпсихології па розвиток експериментальної психології. 3. Фрейд і 

його вплив на експериментальну психологію. Когнітивісти та експериментальна 

психологія. 

Розвиток вітчизпяної експериментальної психології. Різні підходи до розуміння 

сутності експерименту і його структури (Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, 

С. Д. Максименко, С. Л. Рубінштейн та ін.). 

Експериментальна психологія на сучасному етапі: предмет і завдання. Тенденції 

розвитку й основні проблеми експериментального методу в психології. 

Тема 2. Експеримент у системі методів наукового дослідження 

психіки 

Зміст і структура наукового дослідження психіки. Характерні риси сучасних 

тсоретико-експериментальних досліджень. Принципи наукового дослідження психіки: 

загальні (детермінізму, єдності свідомості та діяльності, розвитку, системного підходу та 

іп.) та спеціальні (принцип репрезентативності об'єкта дослідження, валідності предмета 

дослідження, надійності експериментальних умов, інваріантності результату, зв'язку 

теорії з практикою та ін.). 

Емпіричні методи дослідження психіки. Метод спостереження. Місце 

експерименту в системі емпіричних методів дослідження психіки. Специфіка 

експерименту в психології. Структура експерименту. Особливості експерименту у віковій, 

педагогічній, соціальній психології та інших галузях психологічної науки. 

Переваги експериментального дослідження психіки порівняно зі спостереженням 

(можливість вивчення психічної реальності в найсприятливіших умовах, встановлення 

причин і закономірностей психіки, перевірки істинності наукових теорій тощо). Проблеми 

експериментального дослідження психіки (неможливість безпосереднього вивчення 

базових психічних процесів, штучність, порушення природного розвитку подій, етичність, 



подвійна суб'єктпість тощо). Комунікативні артефакти (ефекти Розенталя, Хотторна, 

аудиторії, первинності тощо) та їх запобігання в експериментальному дослідженні 

психіки. 

Тема 3  Змінні в психології. Вимір змінних 

 Поняття змінної в психологічному дослідженні. Види змінних. Незалежні змінні та 

їх види. Проблема ізоляції та контролю незалежної змінної. Залежні змінні та їх 

характеристики. Проміжні змінні та їх особливості. Змінні, що контролюються 

Джерела артефактів у маніпулюванні змінними. Проблема контролю в маніпулюванні 

змінними. 

Вимір у психології. Психологічні шкали (за С. Стівенсом). Номінальна шкала. Шкала 

порядку. Шкала інтервалів. Шкала пропорцій. Основні характеристики шкал. Умови 

застосування шкал. 

Психодіагностичні методики як засоби виміру змінних. Класифікація 

психодіагностичних методик: за предметною спрямованістю, за джерелом отримання 

інформації та інформовапості досліджуваних тощо. Критерії якості виміру змінних: 

об'сктивпість, надійність, валідпість. 

Модуль 2. 
Тема 4. Гіпотези у структурі психологічного дослідження 

Гіпотеза і психологічні закономірності. Проблема співвідношення емпіричних 

узагальнень і теоретичних інтерпретацій. Проблема реконструкції психологічної 

реальності при перевірці гіпотези. Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний, статистичний. 

Взаємозв'язки між незалежними і залежними змінними і гіпотетичні конструюй як 

інтерпретацій! і і компоненти психологічних гіпотез. Принцип фальсифікації і 

верифікації наукових гіпотез. 

Види гіпотез (причинно-паслідкові, функціональної залежності та ін.).  Вимоги до 

формулювання гіпотез. Ознаки "правильної" гіпотези. Експериментальна гіпотеза та її 

особливості. Види експериментальних гіпотез (за Р Готтеданкером). Контргіпотеза і третя 

конкуруюча гіпотеза. 

Експериментальні і статистичні гіпотези. Гіпотези про відмінність і подібність. Нуль-

гіпотеза. Помилки першого і другого роду при прийнятті статистичного рішення і 

можливість їх уникнення. Асиметрія висновків при перевірці нуль-гіпотези. 

Тема 5. Етапи експериментального дослідження психіки 

Організація експерименту в психології. Характеристика етапів психологічного 

експерименту. Проблема надійності і валідності експерименту. Види валідності 

експерименту. Проблема експериментального контролю. 



Бездоганний експеримент (ідеальний, нескінченний, повної відповідності) як критерій 

надійності і валідності психологічного експерименту. Реальний і бездоганний 

експерименти. 

Умови досягнення надійності і валідності психологічного експерименту. Фактори часу, 

завдання та суб'єктивний фактор загрози надійності і валідності експерименту 

Особливості досліджуваних і проблема валідності експерименту. Генеральна 

сукупність і експериментальна вибірка. Репрезентативність вибірки. Стратегії відбору 

досліджуваних в експериментальну вибірку. 

Практика експериментування і можливі методологічні помилки. Проблема 

об'єктивності і надійності експериментальних даних. 

Обробка і узагальнення результатів експериментального дослідження. Якісна і 

кількісна обробка результатів експериментування. Проблема інтерпретації результатів 

експериментального дослідження психіки. 

Тема 6. Планування психологічного експерименту 

Поняття про планування психологічного експерименту. Умови і форми планування. 

Типи планування. Змістове і формальне планування. 

План як експериментальна схема варіювання умов незалежної змінної. Види планів. 

Простий план і його різновиди. План з попереднім і підсумковим тестуванням та умови 

його використання. План з підсумковим тестуванням. План Р. Соломона. 

Складний (факторний) план. Планування за латинським і греко-латинським квадратом. 

Особливості експериментальних планів для одного досліджуваного. Типи 

експериментальних схем, що використовуються в процесі вивчення психіки одного 

досліджуваного. 

Тема 7. Інтерпретація результатів експериментального дослідження психіки 

Поняття про інтерпретацію результатів експерименту. Рівні інтерпретації: змістовий і 

формальний. 

Складові інтерпретації експериментальних результатів. Особливості обробки 

результатів експериментального дослідження в психології. Кількісна і якісна обробка. 

Проблема узагальнення результатів дослідження. Типові помилки узагальнення 

експериментальних даних. 

Вимоги до складання звіту про результати експериментального дослідження психіки. 

Складові звіту. 

Тема 8. Типи експериментів у психології. Експеримент і 

квазіексперимент 



Типологія експерименту: залежно від можливості реалізації на практиці (реальний та 

уявний), залежно від місця проведення (лабораторний та природний), залежно від ступеня 

розробки проблеми (пошуковий — експеримент, що уточнює; критичний експеримент; 

демонстраційний — експеримент, що відтворює), за характером дій дослідника 

(констатуючий і формуючий). 

Особливості квазіекспериментального дослідження психіки. Основні типи 

квазіексперименту. Експеримент "ех-роst-fасtо". Формуючий експеримент як 

квазіексперимептальне дослідження психіки. Експерименти з використанням 

нееквівалентних груп досліджуваних та ін. 

Умови підвищення валідності даних, що отримані в квазіексперименті. 

Тема 9. Кореляційний підхід у психологічному дослідженні 

Кореляційний підхід як метод пасивно-сиостережного дослідження і засіб 

статистичного оцінювання гіпотез про зв'язки. Види зв'язку в кореляційних дослідженнях 

(істинні і хибні кореляції, автокореля-ції та ін.). Міри зв'язку і міри відмінностей у 

кореляційному дослідженні. Залежність вибору коефіцієнта кореляції від виду психоло-

гічних шкал. Параметричні і непараметричні коефіцієнти кореляції. Контроль у 

кореляційних дослідженнях. Підбір груп у кореляційних і квазіекспериментальних 

схемах. Оцінювання валідності кореляційного дослідження. 

 
ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА 

ЗАСАДА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 

1. Об’єкт, предмет, методологія і методи експериментальної психології. 

2. Міжпредметні зв’зки експериментальної психології.   

3. Місце і значення експериментальної психології для соціальної практики.  

 Питання для контролю 
1. Завдяки чому експериментальна психологія (ЕП) отримала свою назву? 

2. Розкрити об’єкт і предмет ЕП. 

3. Які методологічні засади ЕП? 

4. Охарактеризувати міжпредметні зв’язки ЕП. 

5. Вказати місце і розкрити значення ЕП для соціальної практики. 

 
Література: 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 

2001. – 320 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 



2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с. 
3. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. I – ІІ. – М.: Прогресс, 

1966. – 429 с. 
4. Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. – 
СПБ.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. . –  480 с. (Серия «Секреты психологии») 
 
Семінарське заняття 2. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

1. Витоки експериментальної психології.  

2. Виникнення експериментальної психології у Західній Європі (Німеччина, Англія, 

Франція).  

3. Виникнення експериментальної психології в Америці та Росії. 

4. Ідея вимірювання в психології.  

 
Питання для контролю 

1. На яких засадах грунтується ЕП? 

2. Назвати основні наукові течії, що передували виникненню ЕП. 

3. Дати коротку характеристику діяльності вчених, які стали засновниками ЕП у 

Західній Європі. 

4. Дати коротку характеристику діяльності вчених, які стали засновниками ЕП в 

Америці.  

5. Дати коротку характеристику діяльності вчених, які стали засновниками ЕП в Росії. 

6. Назвати основні ознаки і принципи науки. 

7. Розкрити етапи виникнення ідеї вимірювання в психології  

 
Література: 
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 

2001. – 320 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 
2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с. 
3. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. I – ІІ. – М.: Прогресс, 

1966. – 429 с. 
 
Семінарське заняття  3.  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ 

ПІЗНАННЯ 

1. Характер експериментального методу.   

2. Поведінка як відношення. Типи відношень  S  –  P  –  R.  

3. Присутність спостерігачів у експерименті.  



4. Особистість спостерігачів. 

 

Питання для контролю 
1. Дати характеристику експериментального методу. 

2. Розкрити типи відношень у різних експериментальних ситуаціях. 

3. Яким чином повинні вибудовуватися стосунки дослідника та досліджуваного?  

4. Охарактеризувати вплив спостерігачів на хід експерименту. 

5. Описати залежність типу стосунків та оцінювання від особистості спостерігачів.  

 
Література: 
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 

2001. – 320 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 
2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с. 
3. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. I – ІІ. – М.: Прогресс, 

1966. – 429 с. 
 

 
Семінарське заняття 4.  ТИПИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

1. Відмінності у формах здійснення експерименту.  

2. Відмінності  у  предметній  галузі,  або у  змісті  гіпотез.  

3. Тип встановлюваної закономірності й тип експерименту стосовно теорії.  

4. Можливість переходу до конкуруючих пояснень.  

5. Можливість отримання даних проти висхідної гіпотези. 

Питання для контролю 
1. Які ви знаєте типи експериментів? 

2. Назвіть підстави класифікації типів експериментів. 

3. Чим зумовлена можливість переходу до конкуруючих пояснень? 

4. Розкрийте значення висхідної гіпотези. 

5. Чим зумовлена можливість отримання даних проти висхідної гіпотези? 

6. В чому полягає специфіка дослідів К.Левіна? 

 

Література: 
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 

2001. – 320 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 
2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с. 



3. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. I – ІІ. – М.: 

Прогресс, 1966. – 429 с. 
4. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. –2-е изд. – 
М.: Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. – 256 с. 
 
Семінарське заняття 5.  ПЕРЕДУМОВИ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

1. Індуктивний висновок та принципи планування експерименту.  

2. Організація дослідження й форми планування.  

3. Умови, необхідні для планування експерименту. 

Питання для контролю 
1. Розкрийте поняття дедуктивного та індуктивного методів у психології. 

2. В чому полягає сутність змістовного планування? 

3. Охарактеризуйте умови, необхідні для планування експерименту. 

4. Які є засоби експериментального впливу? 

 

Література: 
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 

2001. – 320 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 
2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с. 
3. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. I – ІІ. – М.: Прогресс, 

1966. – 429 с. 
4. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. –2-е изд. – 
М.: Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. – 256 с. 
 
 
Сенінарське заняття 6.  ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ 
1. Експеримент і лабораторія. Експеримент і обладнання.  

2. Планування експерименту. Практика експериментування.  

3. Методологічні помилки. 

Питання для контролю 
1. Визначте роль лабораторії в експериментальному дослідженні. 

2. В чому полягає необхідність контролю змінних? 

3. Яке навантаження несе на собі обладнання експерименту? 

4. Охарактеризуйте головні типи планування. 

5. Вкажіть основні умови планування. В чому полягають методологічні помилки в 

організації експерименту? 

 
Література: 



1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 

2001. – 320 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 
2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с. 
3. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. I – ІІ. – М.: Прогресс, 

1966. – 429 с. 
 
Семінарське заняття 7.  ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЇХ ТА 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

1. Обробка результатів. Пояснення та інтерпретація.  

2. Узагальнення та форма представлення результатів.  

3.  Контроль за висновком як завершальний етап перевірки психологічної гіпотези. 

Питання для контролю 
1. Які є способи групування даних? 

2. На які аспекти експериментального процесу поширюється процес узагальнення? 

3. В чому полягає контроль за висновком? 

4. З чим пов’язана правильність висновків? 

5. Назвіть та охарактеризуйте форми представлення висновків. 

 

Література: 
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 

2001. – 320 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 
2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с. 
3. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. I – ІІ. – М.: 

Прогресс, 1966. – 429 с. 
4. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. –2-е изд. – 
М.: Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. – 256 с. 

 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ (МКР) 

Модульна контрольна робота з курсу «Експериментальна психологія» пишеться після 

під час лекційного курсу, після завершення першого змістового модуля, та в кінці курсу, 

після завершення другого змістового модуля. Контрольна робота повинна бути написана 

українською мовою. 

Виконання контрольної роботи передбачає повне розкриття основних питань теми. 

Для відповіді на запитання рекомендується використовувати джерела зі списку 

рекомендованої літератури. 



На оцінювання виконаної роботи впливає, в першу чергу, повнота розкриття теми. 

Важливими є також наявність творчого підходу до висвітлення основних понять та 

індивідуальних висновків студента після кожного питання.    

 
(Типовий варіант МКР) 

 
Теоретичні питання: 
1.Структура наукового дослідження психіки. 
2.Констатуючий експеримент у психології. 
Тести: 

3) План «тест-вплив-ретест» має таку особливість як: 
1. тестування перед впливом. 
2. нерандомізовані групи. 
3. квазіексперимент. 
4. високу валідність. 
 
4) Вкажіть вірне твердження: 
1. наявність кореляції – недостатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між 

змінними. 
2. наявність кореляції –достатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між 

змінними. 
3. наявність позитивної кореляції – достатня умова для висновку про причинно-наслідкові 

зв’язки між змінними. 
4. наявність негативної кореляції – недостатня умова для висновку про причинно-наслідкові 

зв’язки між досліджуваними. 
 
5). Експериментальна психологія – це галузь психології, яка вивчає: 
1. методи наукового дослідження психології. 
2. методи гуманістичної психології. 
3. найперші методи дослідження в психології. 
4. закони і принципи психології, виявлені експериментально. 
 

Практичне завдання. 
6.Сплануйте дослідження (на прикладі). 
1) запропонуйте гіпотезу дослідження 
2) визначте незалежні та залежні змінні 
3) запропонуйте експериментальний план здійснення дослідження 
 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

1. Самостійна робота студента денної та заочної форми навчання полягає у плануванні 

.оптимального експериментального дослідження (аргументувати вибір плану) на тему: 
• Гендерні особливості егоцентризму школярів початкової, середньої і старшої 

школи. 
• Вплив нейротизму та стилю виховання на тривожність та почуття провини 

молодших школярів. 



• Вплив стилю виховання в школі і сімї на поведінку юнаків і юнок в конфліктних 

ситуаціях. 
• Особливості зміни характеру незрячої людини з віком. 
• Чинники вербальної і невербальної агресії у студентів 2 та 5 курсів. 
• Вплив тривожності школярів на їхню самооцінку. 
• Особливості маніпуляційних технік продавців на покупців. 
• Види таємниць у політиків: психологічний аспект. 

Створення планів психологічних досліджень завершується звітом. У звіті слід 

аргументувати вибір плану, вказати предмет і обєкт,гіпотези та методи дослідження. 
 
Література для конспектування: 

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1977. 
2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие.-М.,1997. 
3. Дружинин В.Н. Выборочное наблюдение и эксперимент.М.,1977. 
4. Кембпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. М., 1980 
5. Теорія і практика психологічного дослідження.-К.,1990 

 
2.ПИТАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

1. Наукова теорія і її структура. 
2. Основні  напрямки методології наукового дослідження.  
3. Етапи наукового дослідження. Принципи наукового дослідження.  
4. Основні завдання експериментальної психології на сучасному етапі. 
5. Емпіричні методи в психологічному дослідженні.  
6. Особистість психолога-практика та психолога-дослідника.  
7. Класифікація методів психологічного дослідження.  
8. Історія використання методу спостереження в психології.  
9. Самоспостереження і його проблеми.  
10. Особистість спостерігача та її вплив на результати досліджень. 
11. Проблеми тренувальних спостережень. Ефект присутності спостерігача.  
12. Етичні питання використання методу спостереження.  
13. Визначення категорій спостережуваних явищ.  
14. Категоріальне та не категоріальних спостереження. 
15. Правильна постановка проблеми а анкетуванні. Операціоналізація.  
16. Інтерв’ю, його підготовка, проблема способу проведення.  
17. Інтерв’ю та бесіда в психологічному дослідженні.  
18. Інтерв’юер в психологічному дослідженні. НЛП і інтерв’ю.  
19. Бесіда. Діалогічна бесіда.  
20. Ведення бесіди в проблемній ситуації. Мова і бесіда.  
21. Спостереження і бесіда – взаємодоповнюючі методи. 
22. Теоретичні методи психологічного дослідження. 
23. Проективні методи в психологічних дослідженнях 
24. Ідеальний і реальний експеримент 
25. Змінні експерименту 
26. Надійність і валідність експерименту 
27. Планування експерименту 
28. Види експериментів 
29. Підбір досліджуваних для експерименту 
30. Етичні норми психологічних експериментів 

 



 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 
1. Структура наукового дослідження психіки. 
2. Класифікація методів дослідження психіки. 
3. Місце експерименту в системі методів наукового дослідження психіки. 
4. Предмет і завдання експериментальної психології. 
5. Витоки експериментальної психології. 
6. Становлення експериментального методу в психології. 
7. Проблеми експериментального дослідження психіки. 
8. Комунікативні  артефакти в  експериментальному дослідженні психіки. 
10. Засоби уникнення комунікативних артефактів. 
11. Переваги експерименту як методу психології. 
12.Перспективи експериментального методу в сучасній психології 
13. Експеримент як засіб пізнання психіки людини. 
14. Специфіка експерименту в психології. 
15. Принципи експериментального дослідження психіки. 
16. Основні відмінності експерименту і спостереження. 
17. Типи експериментів та їх характеристика. 
18. Лабораторний експеримент: специфіка і доцільність застосування. 
19. Природний експеримент у психології. 
20. Констатуючий експеримент у психології. 
21. Формуючий експеримент у психології. 
22. Квазіексперимент як метод психологічного дослідження. 
23. Проблема    валідності    квазіексперимептального    дослідження психіки. 
24. Експеримент  "ех-роst-fасто" як квазіекспериментальне дослідження психіки. 
25. Гіпотеза у структурі психологічного дослідження. Рівні гіпотез. 
26. Вимоги до формулювання гіпотези. 
27. Нуль-гіпотеза і значущі результати дослідження. Рівні значущості в психології. 
28. Помилки першого і другого роду при прийнятті статистичного рішення. 
29. Поняття про змінну в психологічному експерименті. 
30. Види змінних при перевірці гіпотези. 
31. Незалежна змінна: зміст та особливості прояву. 
32. Залежна змінна: зміст та особливості прояву. 
33. Змінні та експериментальний контроль. 
34. Проблема змішування змінних і можливості її розв'язання. 
35. Ефекти послідовності при маніпулюванні змінними і засоби їх розв'язання. 
36. Вимір змінних у психології. 
44. Поняття про шкали у психології 
45. Рангова шкала. 
46. Шкала інтервалів та її характеристика. 
47. Шкала пропорцій та її характеристика. 
48. Методики виміру змінних. Психодіагностичні методики при реалізації 

експериментального методу. 
49. Критерії якості виміру змінних: об'єктивність, надійність, валідність. 
50. Уявний і реальний експерименти. 
51. Ідеальний експеримент. 
53. Уявний експеримент і валідність експерименту. 
54. Внутрішня валідність (надійність) експерименту. 
55. Зовнішня валідність експерименту. 
56. Фактори, що загрожують валідності психологічного експерименту. 



57. Вибірка і генеральна сукупність. 
60. Характеристика вибірки: міра центральної тенденції. 
61. Репрезентативність вибірки і умови її досягнення. 
62. Загальна характеристика стратегій підбору досліджуваних у вибірку 
63. Техніка рапдомізації. 
64. Використання природних груп в експериментальному дослідженні психіки і проблема 

валідності експерименту. 
65. Основні етапи експериментального дослідження психіки. 
66. Характеристика теоретичного етапу експериментального дослідження психіки. 
67. Характеристика підготовчого етапу експериментального дослідження психіки. 
70. Планування експерименту. Плани дослідження. 
71. Прості експериментальні плани. 
72. Факторні плани та їх характеристика. 
73. Практика експериментування і можливі методологічні помилки 
74. Поняття про інтерпретацію експериментальних даних. Складові інтерпретації. 
75.Якісна і кількісна обробка даних експериментального дослідження. 
76. Статистична обробка даних. 
77. Проблема пояснення експериментальних даних. 
78. Узагальнення експериментальних даних і його види. 
81. Можливі помилки узагальнення експериментальних даних. 
82.Експериментальний контроль і валідність експерименту. 
83.Кореляційний підхід у психологічних дослідженнях. 
84. Експеримент у соціальній психології. 
85. Експерименту віковій  і педагогічній психології. 
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