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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Експериментальна психологія  
Викладач (-і) Міщенюк Наталія Михайлівна,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роби 
Контакти  (0312) 612008 
E-mail викладача Minatasha23@gmail.com 
Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, 150 год. 
Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 
Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Набуття студентами психологічної компетентності та психологічної культури 

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

організації психологічного дослідження. Курс експериментальної психології передбачає 

цілеспрямоване системне вивчення методів психологічного дослідження, ознайомлення 

з плануванням психологічного експерименту та представлення проблем загальної 

методології організації психологічного дослідження. 
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, коре-
ляційному підходу), та особливостям їх застосування у віковій, соціальній, педагогічній 

психології та інших галузях психологічної науки. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Дисципліна "Експериментальна психологія" призначена для підготовки психологів з 

метою навчити їх основам експериментування в умовах зміни парадигм психології. 

Курс покликаний допомогти студенту засвоїти студентам цілісної системи знань з 

питань розвитку експериментального методу в дослідженні психіки, розкрити сутність 

та принципи експериментального дослідження психіки, його структуру, етапи та типи 

експерименту; розглянути основні складові експерименту: змінні, гіпотези, планування, 

обробка та інтерпретація результатів дослідження; у формуванні та розвитку 

професійно та особистістно важливих якостей майбутнього фахівця, дотримуючись 

закономірностей і правил отримання та оцінки емпіричних психологічних даних. 

4. Результати навчання (компетентності) 
Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

mailto:Minatasha23@gmail.com
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Знати: 
- історію виникнення та теоретичні засади експериментальної психології; 
- володіти системою знань, що стосуються закономірностей, умов та принципів 

застосування експериментального дослідження психіки; 
- розкривати сутнісний зміст експериментальної психології як галузі психології, її 

предмет та завдання; процедуру наукового дослідження.  
- визначати основні переваги та недоліки різноманітних методів психологічного 

вивчення 
- передумовами планування та здійснення експериментального психологічного 

дослідження; 
- знати основні етапи експериментального дослідження, особливості формулювання 

мети, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміти 

дотримуватися процедури дослідження; 
- закономірності взаємодії екпериментатора та досліджуваного в ході 

експериментального психологічного дослідження 
Вміти: 

- розробляти стратегію експериментального психологічного дослідження; 
- фіксувати отримані дані, здійснювати їх обробку та інтерпретацію; 
-демонструвати вміння і навички проведення валідного експериментального 

дослідження психіки його планування, процедуру, методи виміру експериментального 

ефекту та опрацювання результатів; 
- визначати особливості генеральної сукупності і експериментальної вибірки; 
- взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості; 
- обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги. 
 

5. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Лекції 44 
семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 86 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Обов’язкова / 
Вибіркова 

6 053 Психологія 3 обов’язкова 
Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

МОДУЛЬ І. Сутність експериментального дослідження в психології 

1.Предмет і завдання експериментальної психології. 2  2 
2.Витоки експериментальної психології. 2  2 



Розвиток експериментальної психології. 
3.Різні підходи до розуміння сутності експерименту і його 

структури 
2  2 

4.Тенденції розвитку й основні проблеми 

експериментального методу в психології. 
 2 4 

5.Зміст і структура наукового дослідження психіки. 

Характерні риси сучасних теоретико-експериментальних 

досліджень 

2  4 

6.Емпіричні методи дослідження психіки. 2  2 
7.Структура експерименту. Особливості експерименту у 

віковій, педагогічній, соціальній психології та інших 

галузях психологічної науки. 

 2 4 

8.Поняття змінної в психологічному дослідженні. Види 

змінних 
2  2 

9.Джерела артефактів у маніпулюванні змінними. 

Проблема контролю в маніпулюванні змінними. 
2  2 

10.Вимір у психології. Психологічні шкали 2  2 
11.Номінальна шкала. Шкала порядку.  2 4 
12.Шкала пропорцій. Умови застосування шкал  2 4 
13.Психодіагностичні методики як засоби виміру змінних 2  2 
14.Класифікація психодіагностичнихметодик: за 

предметною спрямованістю, за джерелом отримання 

інформації та інформованості досліджуваних тощо.  

2 2 2 

15.Критерії якості виміру змінних: об'єктивність, 

надійність, валідність. 
2  4 

МОДУЛЬ 2. Планування та організація експерименту 
 
16.Гіпотеза і психологічні закономірності. 2  2 
17.Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний, статистичний  2 4 
18.Експериментальна гіпотеза та її особливості. Види 

експериментальних гіпотез. Нуль-гіпотеза 
 2 4 

19.Організація експерименту в психології. 2  4 
20.Характеристика етапів психологічного експерименту. 2  2 
21.Реальний і бездоганний експерименти.  2 4 
22.Умови досягнення надійності і валідності 

психологічного експерименту 
2  4 

23.Генеральна сукупність і експериментальна вибірка. 

Репрезентативність вибірки 
2  2 

24.Обробка і узагальнення результатів 

експериментального дослідження 
2  4 

25.Поняття про планування психологічного 

експерименту. Умови і форми планування 
2 2 2 

26.План як експериментальна схема варіювання умов 

незалежної змінної. Види планів 
2  4 

27.Поняття про інтерпретацію результатів експерименту. 

Вимоги до складання звіту про результати 

експериментального дослідження психіки 

2 2 2 

28.Особливості квазіекспериментального дослідження 

психіки. Основні типи квазіексперименту 
2  4 

29.Кореляційний підхід у психологічному дослідженні 2  2 
ЗАГ.: 44 20 86 



6. Система оцінювання навчальної дисципліни 
Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із експериментальної 
психології: 1) характер володіння знаннями із експериментальної 
психології (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, 
повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань із експериментальної психології 
(логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність 
викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 
Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 



Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 
Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 
- повага до колег, 
- толерантність до інших та їхнього досвіду,  
- сприйнятливість та неупередженість, 
- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 
- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 
- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 
- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 
Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  
Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 
7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 
Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 
Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  
Відвідування занять 
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
8. Рекомендована література 

Основна: 
1.Бірта Г.О.Методологія і організація наукових досліджень: навч.посібн., К.: Центр 

навчальної літератури,  2014. 
2.Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: Курс лекцій. К.: МАУП,2003. - 120 с. 
3.Дружинин В.Н. Структура и логикапсихологическогоисследования.  М.: ИП РАН, 

1994.- 164 с. 
4. Дружинин В.Н.. Экспериментальнаяпсихология. - СПб.: Питер, 2000. -  286 с. 
5. Корнилова Т.В. Введенние в психологическийэксперимент. М.: Изд-во МГУ; ИЗД-ВО 

ЧеРо, 2001. - 250 с. 
6.Кэмпбелл Д.  Моделиэкспериментов в социальнойпсихологиии прикладних 

исследованиях.     СПб : Соц.-психол. центр, 1990. 392 с. 



7. Методыисследования в психологии: квазиэксперимент / Под ред. Т. В. Корниловой. - 
М.: Форум; ИІІФРА-М; Прогресс, 1998. 296 с. 
8.Практикум по общей, экспериментальной и прикладнойпсихологии / Под ред. А. А. 

Крылова, С. А. Маничева. СІІб.: Питер, 2000. -  560 с. 
9.СолсоР. Л., Маклин М. К.Экспериментальнаяпсихология. - СПб., 2003. - 272 с. 

 
Додаткова: 
 

1.Анастази А.Урбина С. Психологическоетестироваиис. СПб.: Питср, 2001.  688 с 
2.Бююль А., Цефель Р. SPSS: искусствообработки информации.Спб.,2001- 608 
3. Ганзен В. А.,Балин В. Д. Теория и методологияпсихологическогоисследования: 

Практ. руководство. — СПб.: СПбГУ, 1991. 
4.Готтеданкер Р.  Основыпсихологическогозкеперимепта.- М.: Изд-во МГУ. 1982.  464с. 
5.ПайнсЭ.., Маслач К. Практикум по социальнойпсихологии. -СМб.: Питер, 2000. - С. 

38-60. 
6.Сидоренко Е. В. Методи математической обработки в психологии. - СПб.: (ЮС) 

"Речь", 2002.  - 350 с. 
7.Тверезовська М.Т.Методологія педагогічного дослідження:навчю.посібник, К.: Центр 

навчальної літератури,  2017. 
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