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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової дисципліни «Експериментальна психологія»
складена відповідно до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти Психологія (практична психологія) за спеціальністю 053
«Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни
є психологічний
експеримент, його умови, закономірності та принципи експериментального
дослідження психіки.
Міждисциплінарні зв’язки: «Загальна психологія», «Соціальна психологія»,
«Психодіагностика», «Практикум з загальної психології», «Математичні методи
в психології».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Становлення і розвиток експериментального методу в психології.
2. Експеримент як метод психологічного дослідження.
3. Змінні у структурі психологічного експерименту.
4. Гіпотези у психологічному дослідженні.
5. Етапи експериментального дослідження психіки.
6. Планування експерименту.
7. Інтерпретація результатів експериментального дослідження психіки.
8. Типи експериментів у психології.
9. Кореляційні дослідження у психології.
10. Соціально – психологічні аспекти психологічного дослідження.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Експериментальна психологія»
є оволодіння знаннями, а також набуття вмінь і навичок експериментального
дослідження психіки.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Експериментальна
психологія» є
розкрити особливості становлення і розвитку експериментального методу
в психології;
висвітлити типи, основні етапи й умови проведення експериментального
методу дослідження психіки;
навчити студентів аналізувати й оцінювати валідність проведених
психологічних експериментів, достовірність отриманих результатів і
можливість їхнього застосування у психологічній практиці;

сформувати у студентів навички та вміння експериментального,
квазіекспериментального й кореляційного дослідження психіки.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- особливості становлення експериментального методу в психології, а також
проблеми і перспективи експерименту в сучасній психології;
- сутність експерименту як засобу пізнання психічної реальності;
- типи експериментів та їх особливості;
- основні етапи експериментального дослідження психіки;
- види змінних та їх контроль у психологічному експерименті;
- психологічні шкали і можливості їх застосування у критерії якості виміру
змінних;
- види гіпотез і можливості їх перевірки в експерименті;
- особливості планування психологічного експерименту;
- можливості кореляційного підходу в психологічних дослідженнях;
- можливості експериментального дослідження особистості, груп і колективів.
вміти:
-використовувати експериментальний метод у дослідженні психічної
реальності;
- формувати “ правильні ” гіпотези щодо причинно-наслідкових зв’язків між
фактами;
- складати програму експерименту, планувати та аналізувати шляхи
досягнення “ чистоти ” проведення експерименту, досягнення його внутрішньої
і зовнішньої валідності;
- реалізовувати експериментальну програму від інструктажу і мотивування
досліджуваних до реєстрації результатів і пост експериментальної бесіди з
учасниками процедури;
- планувати та адекватно проводити експериментальне, квазіекспериментальне
та кореляційне дослідження психіки;
- на основі процедури аналізу отриманих результатів робити висновок про
підтвердження чи відхилення гіпотези, а також готувати відповідний науковий
звіт;
- аналізувати наукові звіти про проведені експериментальні дослідження
психіки з метою визначення об’єктивності, надійності і валідності отриманих
результатів.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредиту ЕСТS.
1.5. Програмні компетентності:

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
І. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають
Інтегральна компетентність
застосування основних психологічних теорій та методів та
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.
Навички
використання
інформаційних
і
ЗК-3
комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК-4
знаннями.
ЗК-5
Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-6
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК-7
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК-9
Здатність працювати в команді.
Загальні компетентності
Здатність зберігати та примножувати моральні,
(ЗК)
культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її
ЗК-11
місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
Здатність оперувати категоріально-понятійним
СК-1
апаратом психології.
Здатність до розуміння природи поведінки,
СК-3
діяльності та вчинків.
Здатність самостійно збирати та критично
СК-4
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел.
Здатність використовувати валідний і надійний
СК-5
Спеціальні (фахові,
психодіагностичний інструментарій.
предметні) компетентності
Здатність самостійно планувати, організовувати
(СК)
СК-6
та здійснювати психологічне дослідження.
Здатність аналізувати та систематизувати
СК-7
одержані
результати,
формулювати
аргументовані висновки та рекомендації.
Здатність адаптуватися до нових ситуацій та
СК-10
здатність до професійної мобільності.
Здатність дотримуватися норм професійної
СК-11
етики.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема №1. Становлення і розвиток експериментального методу в психології.
Передумови запровадження експерименту в психології. Етапи становлення
експериментального методу в психології. Роль основних напрямів
психологічної науки у становленні психологічного експериментую. Розвиток
експериментального дослідження психіки у вітчизняній і зарубіжній психології.

Предмет і завдання експериментальної психології. Експериментальний метод у
психології на сучасному етапі.
Тема №2. Експеримент як метод психологічного дослідження.
Місце експерименту в дослідженні психічної реальності. Сутність
експериментального дослідження психіки. Принципи експериментального
дослідження психіки. Переваги та проблеми експериментального дослідження
психіки.
Тема 3. Змінні у структурі психологічного експерименту.
Поняття змінної; види змінних. Джерела артефактів у маніпулюванні змінними.
Проблема ізоляції і контролю змінних. Вимір змінних; психологічні шкали.
Критерії якості виміру змінних.
Тема 4. Гіпотези у психологічному дослідженні.
Поняття про гіпотезу в науковому дослідженні психіки. Види гіпотез у
психологічному дослідженні. Принцип фальсифікованості та верифікованості
наукової гіпотези. Експериментальна гіпотеза та її особливості.
Експериментальні та статистичні гіпотези; 0-гіпотеза. Помилки 1-го і 2-го роду
при перевірці статистичних гіпотез. Асиметрія висновків на основі
експериментальних результатів.
Тема 5. Етапи експериментального дослідження психіки.
Організація експерименту в психології. Характеристика етапів
експерименту. Реальний і бездоганний експерименти. Iдеальний експеримент,
нескiнченний експеримент, експеримент повноi вiповiдностi. Валідність
експерименту; зовнішня та внутрішня валідність і умови її досягнення.
Генеральна сукупність і експериментальна вибірка; репрезентативність вибірки.
Стратегії відбору досліджуваних у вибірку.
Тема 6. Планування експерименту.
Поняття про планування. Умови і форми планування у психологічному
експерименті. Типи планування. План як експериментальна схема варіювання
умов незалежної змінної. Простий план і його різновиди. Складний (факторний)
план. Планування за латинським і греко-латинським квадратом. Особливості
експериментальних планів для одного досліджуваного.
Тема 7. Інтерпретація результатів експериментального дослідження
психіки.
Поняття про інтерпретацію результатів експерименту. Складові інтерпретації
експериментальних
результатів.
Особливості
обробки
результатів
експериментального дослідження у психології. Типи пояснення результатів
психологічного дослідження. Проблема узагальнення результатів дослідження.
Типові помилки узагальнення експериментальних даних.
Тема 8. Типи експериментів у психології.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Експеримент і квазіексперимент. Типологія експерименту. Особливості
квазіекспериментального
дослідження
психіки.
Основні
типи
квазіекспериментів у психології. Умови підвищення валідності даних, що
отримані в квазіексперименті. Контроль post factum у квазіексперимент.
Лонгітюд
як
квазіексперимент.
Формуючий
експеримент
як
квазіекспериментальне дослідження. Психогенетичне дослідження як
квазіексперимент.
Тема 9. Кореляційні дослідження у психології.
Поняття кореляції. Види кореляцій. Кореляційний аналіз. Коефіцієнт кореляції
рангів Спірмена. Коефіцієнт кореляції Пірсона. Випадок однакових (рівних)
рангів. Розрахунок рівнів значущості коефіцієнтів кореляції. Множинна
кореляція. Приватна кореляція.
Тема 10. Соціально – психологічні аспекти психологічного дослідження.
Класифікаційна схема аспектів психологічного експерименту. Соціальнопсихологічні фактори, що потребують контролю в експерименті. Фактори,
пов’язані з досліджуваним. Фактори, пов’язані з дослідником. Способи
контролю впливу факторів, пов’язаних з досліджуваним, на експеримент.
Способи контролю впливу факторів, пов’язаних з дослідником, на результати
експерименту.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль
1.
2.
3.
4.

Експериментальна психологiя – предмет та специфiка.
Експеримент як парадигма сучасноi психологii
Змiнна та ii види.
Незалежна та доповнююча змiннi. Наведiть приклади.

5. Залежна та побiчна змiннi. Наведiть приклади. Діагностика точності
сприйняття.
6. Сутнiсть бездоганного експерименту. Як його здiйснити на практицi?
7. Сутнiсть iдеального експерименту. Як його здiйснити на практицi
8. Сутнiсть безкiнечного експерименту. Як його здiйснити на практицi
9. Сутнiсть експерименту повноiвiдповiдностi. Як його здiйснити на практицi
10. Зовнiшня та внутрiшня валiднiсть.
11. Експериментальна та контрольна групи.
12. Стратегii формування груп .
13. Вiдбiр та пiдбiр груп.
14. Експериментальнi плани
15. Попарна та пошарова стратегii
16. Системний експериментальний план
17. Доекспериментальнi плани
18. Квазiекспериментальнi плани
19. План ex post facto
20. Сбалансованi та зрiвнянi групи
21. Сбалансованi та зрiвнянi умови експерименту
22. Ефект Пігмаліона та ефект Хотторна.
23. Ефект фасилiтацii.
24. Артефакти та методи iх контролю.
25. Мотивацiя дослiджуваних.
26. Класифiкацiя дослiджуваних.
27. У чому полягають переваги експерименту як методу психології порівняно
із спостереженням?
28. Які проблеми виникають у процесі експериментального дослідження
психіки?
29. Які комунікативні артефакти можуть виникнути у процесі взаємодії
експериментатора з досліджуваним?
30. Які засоби використовують для запобігання комунікативним
артефактам у психологічному експериментуванні?
31. Як ви розумієте поняття “змінна”?
32. Які види змінних виокремлюють в експериментальному дослідженні
психіки? Наведіть приклади.
33. Поясніть, у чому полягає відмінність додаткової змінної від незалежної.
34. Що таке “контроль” змінних? Якою є процедура контролю незалежної
змінної?
35. Яким чином можна контролювати побічні змінні у психологічному
експерименті?

36. Які існують види гіпотез у психологічному експерименті? Наведіть
приклади.
37. Яким чином організується психологічний експеримент?
38. Охарактеризуйте кожний етап експерименту в психології.
39. Чому планування називають центральним моментом підготовчого етапу
експерименту?
40. Які параметри можуть бути покладені в основу класифікації
планів експерименту? Наведіть приклади.
41. Які види простих планів виокремлюють у психологічному експерименті?
Наведіть приклади.
42. Які джерела артефактів дають змогу контролювати план Р. Соломона?
44. Чи може коефіцієнт кореляції виступати як спосіб визначення впливу
незалежної змінної на залежну? Чому?

