
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. 
 
 


