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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Тема № 1 Становлення і розвиток
експериментального методу в психології
Тема № 2 Експеримент як метод
психологічного дослідження
Тема №3 Змінні у структурі
психологічного експерименту
Тема № 4: Гіпотези у психологічному
дослідженні
Тема № 5: Етапи експериментального
дослідження психіки
Тема № 6: Планування експерименту
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Тема № 7: Інтерпретація результатів
експериментального дослідження психіки
Тема № 8: Типи експериментів у
психології
Тема № 9: Кореляційні дослідження у
психології
Тема № 10: Соціально – психологічні
аспекти психологічного дослідження
Всього за семестр № 6:
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Вид контролю

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Екзамен

2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 1 «Становлення і розвиток експериментального методу в
психології».
Семінарське
заняття:
«Характеристика
періодів
становлення
експериментальної психології».
Навчальна мета заняття: сформувати знання про особливості
становлення та розвиток експериментального методу в психології.

Кількість годин: 2. Місце проведення: спеціалізована аудиторія кафедри
соціології та психології.
Навчальні питання:
1. Періоди становлення експериментальної психології.
2. Етапи психологічного експерименту.
Литература:
Основна:
1. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія. - К.: Центр
учбової літ-ри, 2008. - 306 с.
2. История становленим и развития жспериментально- психологических
исследований в России: Сб. науч. тр. / Под ред. Б. Ф. Ломова, Е. А. Будиловой,
В. А. Кольцовой. — М.: Наука, 1990. — 216 с.
3. Фресс П. Развитие эспериментальной психологии // Экспериментальная
психология / Под ред. П. Фресса, Ж. Пиаже. — М.: Прогресс, 1966. — С. 1596.
Додаткова:
1. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2000. — С.
8–18. [56-67]
2. История становления и развития экспериментально-психологических
исследований в России: Сб. науч. тр. / Под ред. Б. Ф. Ломова, Е. А. Будиловой,
В. А. Кольцовой. — М.: Наука, 1990. — 216 с. [12-14]
3. История и некоторые вопросы современного состояния экспериментальных
исследований в отечественной психологии: Сб. науч. тр. / Под ред.Е. А.
Будиловой, В. А. Кольцовой, М. В. Муленковой. — М.: ИП РАН,1990. — 294
с.[123-126]
Методичне забезпечення: конспект.
План проведення заняття:
І. Подати в хронологічній таблиці характеристику періодів та етапів
становлення експериментальної психології.
Дата
І період
ІІ період
1 етап
2 етап
3 етап

Представники

Характеристика

4 етап
5 етап

ІІ. Надати висновки о становлення експериментальної психології.
Тема № 2 «Експеримент як метод психологічного дослідження».
Семінарське заняття: «Процедура написання психологічного портрету».
Навчальна мета заняття: ознайомити студентів з структурними
компонентами психологічної характеристики особистості та з процедурою
написання власного психологічного портрету.
Кількість годин: 2. Місце проведення: спеціалізована аудиторія кафедри
соціології та психології.
Навчальні питання:
1. Психологічний портрет, як інструмент психолога.
Литература:
Основна:
1. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича, Е. М.
Борисовой. - М.: Изд-во УРАО, 2001. - 302 с.
2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.:
Питер, 2000. - 528 с.
Додаткова:
1. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб.
пособие. — Самара: Изд. дом “БАХРАХ — М”, 2000. — С. 26–48.
2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. — 2-е изд. — М.:
Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. — С. 33–51, 90–130.
3. Максименко С. Д. Основи генетичної психології: Навч. посіб. — К.: НПЦ
Перспектива, 1998. — С. 99–122.
4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под
ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. — СПб.: Питер, 2000. — 560 с.
Методичне забезпечення: результати власної психодіагностики.
План проведення заняття:
І. Складання психологічного портрета це один із складних та важливих
завдань психолога. Адже всі люди вміють адаптуватися, пристосовуватися до
певних обставин та роблять вони це по різному. Одні зорієнтовуються в
конкретний момент і легко пристосовуються до даної ситуації, такі люди як
правило краще працюють при прийнятті рішення. Інші — орієнтуються на
минуле, здатні діяти в межах жорсткої структури з чіткими рамками дозволу і

заборони, правами і обов’язками — вони здатні працювати при виконанні
завдання з чіткими інструкціями. Треті — орієнтуються на майбутнє з
неадекватними ситуаціями поведінки — такі особи частіше виступають
генераторами ідей.
Кожному психологу важливо навчиться розкривати свої внутрішні
психологічні резерви. Для цього потрібно могти в першу чергу пізнати себе та
інших, виявити темперамент, характер, спрямованість особистості і т.д.
Завдяки цим компонентам можна скласти психологічний портрет:
1. ТЕМПЕРАМЕНТ.
Завдяки темпераменту, властивому людям від народження одні —
швидкі, рухливі, схильні до емоційних реакцій, інші — повільні і спокійні.
Темперамент
— це фундамент нашої особистості, заснований на нервовій системі і залежить
від будови тіла людини, обміну речовин в організмі. Риси темпераменту
піддаються зміни, так як вони найчастіше передаються у спадок. Потрібно в
першу чергу зрозуміти його особливості, щоб визначиться з родом діяльності
людини.
До кожного типу темпераменту потрібно знайти свій підхід:
Сангвініки — володіють сильною нервовою системою, врівноважені і
рухливі, хоча збудження у них легко змінюється гальмуванням і навпаки. Такі
люди завжди обіцяють, що зроблять, але не завжди виконують обіцяне, тому їх
потрібно постійно перевіряти і контролювати. Його плюси — чуйність,
товариськість, життєрадісність, мінуси — легковажність, поверховість,
ненадійність.
Холерик — володіє неврівноваженою нервовою системою, де переважає
почуття збудження над почуттями гальмування. Вони весь час повинні бути
зайняті справою, бо він свою активність направити на колектив і розкладе його
зсередини. Його плюси — енергійність. цілеспрямованість, рухливість. мінуси
— запальність, агресивність, конфліктність.
Флегматик — з сильним, врівноваженим, але інертним. нерухомим типом
нервової системи. Він не може працювати на швидкість і швидкість, їх головне
не підганяти, він розраховує свої сили і час і здасть свою справу в кожному
випадку. Його плюси — стійкість, постійність. надійність, терплячість,
активність, мінуси
— повільність, байдужість, часом навіть сухість.
Меланхолік — зі слабким, неврівноваженим типом нервової системи. На
таких людей не можна кричати, тиснути, давати різкі вказівки, так як вони дуже
чутливі і ранимі. Їх плюси — доброзичливість, співчуття, м’якість, людяність,
мінуси — недовірливість, вразливість, замкнутість і дуже низька
працездатність.
В роботі холерику легше з сангвініком, сангвініку з меланхоліком.
меланхоліку з флегматиком.
2. ХАРАКТЕР.
В характері людини виражаються її суттєві особливості. Риси характеру

— це властивості особистість, стійкі особливості поведінки людини.
Структуру характеру ділять на 4 групи, які виражають ставлення
особистості до певної діяльності:
До праці — працьовитість, сумлінність, наполегливість, відповідальність,
ініціативність, противагу цьому — лінь, безвідповідальність, пасивність,
схильність до рутинної роботи;
До колективу і до суспільства в цілому — товариськість, чуйність,
повагу, протилежність — замкненість, піклування, грубість, бездушність.
До самого себе — самокритичність. гордість, почуття власної гідності і в
чому то скромність. протилежне цьому — сумнів, егоїзм, зарозумілість,
образливість.
До речей — акуратність, ощадливість, щедрість, протилежне — скупість.
Формується характер завдяки морально-вольовим якостям особистості,
на даному етапі виділяють 4 типи характеру:
Демонстративні особистості дуже сильно висловлюють свої емоції і
переживають їх. Вони можуть брехати, не розуміючи цього, хоча не здатні
прикидатися і
намагаються постійно переконати оточуючих. Вони дуже
артистичні натури, які вміють грати своїми почуттями на публіці. Завдяки своїй
артистичності мають позитивні риси — дуже добре розуміють іншої людини,
вони можуть стати письменниками, акторами і соціальними працівниками.
Приймають свої рішення стрімко і імпульсивно, нічого не обдумуючи.
Педантичний тип — протилежність демонстративному типу. Їх
негативні риси — нерішучість і постійне відчуття страху за своє життя, можуть
висловити позитивні якості такі як, пунктуальність, акуратність,
відповідальність, розважливість.Довго коливаються при прийнятті рішення і
ретельно
обмірковують свої дії.
Застрягаючий тип — довго затримують свої почуття гнів, лють, страх і
так само довго і яскраво переживають свої досягнення. Відрізняються
вразливістю й злопам’ятністю. Вони можуть пробачити образу, але ніколи не
забудуть її.
Збудливий тип — постійно незадоволені, дратівливі. Не вміють керувати
собою, що часто призводить до конфліктів.
3. ЗДІБНОСТІ.
Здібності вимірюються шляхом вирішенняпевних
завдань.
Вони
поділяються на два види:
Загальні формуються розвитком інтелекту. До них відносяться
працьовитість і працездатність. уважність, зібраність, гнучкість розуму
адаптація та вміння орієнтуватися у важких життєвих ситуаціях.
Спеціальні здібності — це розвиток до певного типу діяльності.
4. СПРЯМОВАНІСТЬ.
Це куди саме спрямовано діяльність людини, буває спрямованість на
себе, на задачу і на спілкуванню. Тут важливо визначити потреби в певній
спрямованості мотивів людини.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЬ.
Це ядро інтелекту — забезпечує реалізацію здатності людини оцінювати
ситуацію, приймати рішення відповідно зі своєю поведінкою. Структура
інтелекту залежить від віку, освіти та індивідуальних особливостей.
6. ЕМОЦІЙНІСТЬ.
Поділяється на волю та емоції. Розум і воля підкоряються нам, а емоції
виникають мимо нашої волі і бажань. Ми можемо приховувати емоції і вихлюпувати їх назовні, але завдяки цьому вони не слабшають. Керувати емоціями
необхідно, вони поділяються на: афект, власне емоції, почуття, настрій, стрес.
7. УМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ.
Це насамперед процес взаємодії людей. Вміння людини спілкуватися з
оточуючими характеризується як комунікабельність. Кожна людина, незалежно
від свого віку і статусу повинен вміти знайти спільну нитку в розмові, вміти
знаходити позитивну спрямованість для вивчення навколишнього світу.
Спілкування може бути вербальним — в різних формах і невербальних —
мімікою, жестами.
Діляться на види — діалог, масове, групове, анонімне; канали — зоровий,
слуховий, за допомогою дотиків — тактильний і за допомогою відчуття свого
тіла — соматосенсорний.
8. САМООЦІНКА.
Людина оцінює свої здібності, вчинки і можливості. Вона може бути
заниженою. завищеною або адекватною, що буває досить рідко. Тому як ви
себе оцінюєте, знаєте та самоусвідомлюєте впливатиме на виконання даної
роботи.
ІІ. Відповідно перерахованим вище структурним компонентам, а також
ознайомивши з прикладом складіть власний психопортрет.
Приклад: Мій психологічний портрет
Пройшовши та проаналізувавши деякі тести та поцікавившись думкою
оточуючих про мене людей можна сказати наступне.
Я людина дуже товариська, постійно шукаю контакту з людьми, нових
знайомств. Легко йду на контакт і завжди знаходжу тему для розмови. Не
люблю довго залишатися на одинці з собою, бо тоді починаю осмислювати своє
життя, вчинки, можливості, що часто призводить до депресії. Я багато чим
захоплююсь, цікавлюсь дуже різними речами, люблю розширювати свій
світогляд до чого б це не відносилось. Коло моїх знайомих дуже широке і різне,
об’єднує людей з різними світоглядами та переконаннями, різних субкультур.
Найкращих друзів не маю, бо ділитися своїми думками, почуттями та життям
не хочу. Про те добрих знайомих багато. Не можу впустити когось у свою душу,
бо завжди переживаю все у собі. Але буває, що заводжу розмову про наболівше,
але, напевно, не для того, щоб почути пораду чи співчуття, а просто тому, що не

можу ВСЕ тримати у собі. Я схильна до активної діяльності, тому як пізнаю
світ на власному досвіді. Люблю бути у центрі уваги і подій, вмію радіти
життю. Хоча іноді вмикається розум і я зайвий раз зупиняюся, відговорюючи
себе від того чи іншого вчинку, рішення. При ухваленні рішень та постановці
якогось завдання приймаючи рішення, керуюсь логікою, неупереджена,
об'єктивна, прагну активно радитися з оточуючими, беру їх думку до уваги,
аналізую всі факти і після того тільки приймаю остаточне рішення,
впевнившись що зробила як найкраще в даній ситуації. Не самовпевнена (хоча
зі сторони виглядаю такою), зайвий раз піду на компроміс, якщо вважатиму це
вдалим вирішенням проблеми. Мені властиво спочатку висловитися, а потім
осмислити виголошене. Тому часто жалкую про сказане. Мені притаманний
образ командувача, наглядача у колективній справі. Володію швидше
вольовими, чим м'яким характером, здатна залишатися незворушною і
стриманою в ситуаціях, в яких інші втрачають самовладання. Можу
використовувати жорсткість у поведінці для отримання якісного, найкращого і
швидкого результату, за що часто потім звинувачую себе, але вибачаюся рідко, і
скоріше перед людьми з якими мене майже нічого не пов’язує, а ніж перед
близькими. І я пишаюся своєю об'єктивністю, при тому що часто звинувачують
у байдужості та жорстокості. Маю таку властивість вводити свої корективи в
будь що, починаючи від чиїхось планів, ідей закінчуючи прикрашанням ялинки
чи просто інтер’єру. Роблю це не через те, що зроблено чи задумано не «помоєму», а тому що вважаю що можу-на зробити краще, полюбляю не стандартні
рішення у всьому. Отже тут можна зробити висновок, що я - екстраверт, логік.
У сприйманні світу, інформації я віддаю перевагу прагматичному, утилітарному
підходу, тобто маю сенсорне сприйняття. Мені подобається відчувати, відчувати
запах, чути, бачити, пробувати на смак. Вважаю за краще фокусувати увагу на
деталях та фактах. Ставлю чіткі запитання і чекаю таких же чітких і точних
відповідей.
Я належу до ірраціонального типу у сприйманні інформації та прийняття
рішень. Веду вільний спосіб життя і планування не є моєю кращою стороною.
Залишаю все на «як буде, так і буде», наче зайвий раз побоюючись зробити
щось не так, боюся взяти життя у свої руки та робити \ жити так, як вважаю за
потрібне. Легко пристосовуюсь до змін, навіть полюбляю їх, як в житті так і в
спілкуванні. І моя невизначеність гнітить мене. Для того, щоб укластися в
строк, роблю ривок в останню хвилину. Не люблю, коли мене чимось
зобов'язують. Не кваплюся з ухваленням рішення. Робота не має для мене сенсу,
якщо вона не цікава. Не завжди доводжу почату справу до кінця, бо часто
втрачаю цікавість до початого. Але працездатна коли того вимагають.

Маю творчий потенціал. Дивлюся на все з досить іншої точки зору, аніж інші...
бо намагаюся завжди дивитися з декількох точок зору. Зажди готова допомогти.
В одязі рідко дотримуюся стандартів, чи моді, чи чиєїсь думки. Спідниця стає
сукнею, а дитяча куртка - модним піджачком, - це про мене. Намагаюсь не
робити поспішних висновків про людину, поки не матиму змогу з нею
поспілкуватися \ познайомитися.
Роблячи висновок можна сказати, що дуже часто думка оточуючих не співпадає
з реальною мною, через те, що дуже багато хто не знає справжньої мене. Друзі
вважають мене товариською, цілеспрямованою, хоча я не вважаю себе такою.
Для деяких я душа компанії, для деяких миле, не зіпсоване життям янголя, для
деяких психічно неврівноважена та т.і.
Тема № 3 «Змінні у структурі психологічного експерименту».
Семінарське заняття: «Дослідження професійної спостережливості».
Навчальна мета заняття: сформувати знання про спостереження як про
метод цілеспрямованого пізнання людини та сприяти розвитку
спостережливості як професійної якості.
Кількість годин: 2. Місце проведення: спеціалізована аудиторія кафедри
соціології та психології.
Навчальні питання:
1. Спостереження, як метод цілеспрямованого пізнання людини.
2. Розвиток спостережливості як професійна якість психолога.
Литература:
Основна:
1. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. М.: Изд-во УРАО, 2001. - 302 с.
2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер,
2000. - 528 с.
Додаткова:
1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. — СПб.: Питер,
2001. — С. 162–195.[89-97]
2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. — М.: Изд-воМГУ,
1982. — С. 49–136.[138-145]
3. Дзуки Э. Введение в методологию социально-психологического
исследования: Курс лекций. — Милан; Новосибирск, 1997. — 54 с.[156-167]
4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под
ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. — СПб.: Питер, 2000. — 560 с.
Методичне забезпечення: конспект лекцій, інструкція тесту «Чи
спостережливі Ви?».

План проведення заняття:
І. Виконати 3 вправи та тест на дослідження власної спостережливості.
Вправа 1. На основі цього висновку визначте: а) що було об'єктом
спостереження? б) яка мета спостереження? в) при яких обставинах велося
спостереження?
На основі тривалих спостережень за спортсменами професор А. Ц. Пуні
прийшов до наступних висновків: Сильне передстартове збудження поряд з
м'язовою скутістю може супроводжуватися загальним руховим збудженням,
найчастіше реалізований у підвищенні звичного темпу рухів і мови. Спортсмен
метушиться, безпричинно поспішає, хоча і робить все заздалегідь, без всяких
підстав боїться запізнитися до старту.
Для оволодіння самостійним контролем за темпом рухів і мови існують
різноманітні вправи, загальні принципи яких полягають у наступному: 1)
тренувати плавність і повільність рухів; 2) чергувати в тренуванні швидкий і
повільний, плавний і різкий темп; 3) організувати життя так, щоб обставини не
змушували поспішати.
Вправа 2. Визначте вид спостереження.
Приклад. У 60-ті роки ХХ ст. Джейн Гудолл вивчала особливості життя диких
шимпанзе. В процесі досліджень спостерігач зазвичай тихо сиділа у
чагарниках, поки об'єкти, звикнувши до неї, не переставали звертати уваги на
дивну глядачку і не поверталися до нормального способу дій. При цьому в
кількох випадках були зафіксовані на плівку епізоди, які свідчать про те, що
шимпанзе використовують і навіть виготовляють знаряддя праці. Зокрема,
очистивши від листя прутик, вони повільно опускали «вудку» всередину
термітника. Комах, що вчепилися в чужорідний предмет, витягали наверх і
поїдали хитромудрі ловці... .
Вправа 3. «Прочитайте» міміку дівчини і запишіть значення кожного
виразу обличчя, згідно їх нумерації (див. Рис.) в таблицю. Перевірте результати
з істинними значеннями мімічних виразів обличчя та оцініть власну
спостережливість або прогнозованість.

Рис. Міміка дівчини.
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Тест «Чи спостережливі Ви?».
Ви заходите в іншу установу:
звертаєте увагу на розміщення столів і стільців;
звертаєте увагу на точне розміщення предметів;
розглядаєте розміщені на стінах предмети.
Зустрічаючись з людиною, Ви:
дивитесь їй в обличчя;
непомітно оглядаєте її з ніг до голови;
звертаєте увагу лише на окремі частини обличчя (очі, ніс...).
Що Ви запам’ятовуєте і почуваєте, перебуваючи на природі?
кольори;
небо;
почуття радості чи смутку, що охоплювало Вас тоді?
Прокинувшись зранку від сну, Ви:
відразу згадуєте, що слід сьогодні зробити;
згадуєте, що наснилося;
обмірковуєте те, що відбулося вчора.
Потрапляючи у громадський транспорт, Ви:
проходите вперед, не дивлячись ні на кого;
розглядаєте тих, хто сидить поряд;
обмінюєтесь словами з тим, хто стоїть поряд.
На вулиці Ви:
спостерігаєте за транспортом;
дивитесь на фасади будинків;
спостерігаєте за перехожими.
Коли Ви розглядаєте вітрини, то:
цікавитесь лише тим, що може Вам знадобитися;
розглядаєте те, що Вам у даний момент не потрібно;
кілька разів розглядаєте кожен предмет.
Якщо Вам у будинку необхідно щось знайти, то Ви:

Збентеження
(Зніяковілість)

Страх

а)
зосереджуєтесь на тому місці, де, як Ви передбачаєте, могли
цей предмет;
б)
шукаєте всюди;
в)
просите інших допомогти Вам.
9.
Розглядаючи старі групові фотографії Ваших близьких, Ви:
а)
хвилюєтесь;
б)
Вам стає смішно;
в)
Ви намагаєтесь упізнати тих, хто є на фотографії.
10.
Уявіть, що Вам пропонують зіграти у невідому азартну гру, Ви:
а)
пробуєте навчитись грати;
б)
спочатку погоджуєтесь, а потім відмовляєтесь;
в)
взагалі не граєте.
11.
Ви на когось чекаєте в парку і:
а)
спостерігаєте за тим, хто поряд з Вами;
б)
читаєте газету;
в)
про щось думаєте.
12.
У зоряну ніч Ви:
а)
розглядаєте сузір’я;
б)
бездумно дивитесь на небо;
в)
взагалі на небо не дивитесь.
13. Читаючи книгу, Ви:
а)
позначаєте олівцем те місце, до якого Ви дочитали;
б)
залишаєте закладку;
в)
довіряєте своїй пам’яті.
14. Про своїх сусідів Ви пам’ятаєте:
а)
їхнє ім’я та по батькові;
б)
їхню зовнішність;
в)
ні те, ні інше.
15. Побачивши сервірований стіл, Ви:
а)
захоплюєтесь його вишуканістю;
б)
перевіряєте, чи все є на своєму місці;
в)
дивитесь, чи всі крісла розставлені так, як потрібно.
Ключ: Підрахуйте бали відповідно до таблиці і визначте їхню суму.
№ запитання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
а 3 5 10 10 3 5 3 10 5 10 10 10 10
Варіанти
відповіді б 10 10 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5
в 5 3 3 5 10 10 10 3 10 3 3 3 3
Опрацювання даних.

залишити

14
10
5
3

15
3
10
5

Інтерпретація:
150-100 балів. Безперечно, Ви надзвичайно спостережливі. Разом із тим Ви
здатні аналізувати себе, свої вчинки. Ви в змозі з великою точністю оцінити
іншу людину. 99-75 балів. У Вас досить розвинена спостережливість, але все ж,
даючи оцінку, Ви іноді виявляєте упередженість. І це Вам заважає у точній і
адекватній оцінці подій.
74-45 балів. Вас не дуже цікавить те, що приховується за зовнішністю, манерою
поведінки, хоча, під час спілкування у Вас не виникає яких-небудь серйозних
психологічних проблем, пов’язаних із упередженістю.
Менше 45 балів. Ви абсолютно не цікавитеся думками тих, хто поруч із Вами,
бо надто зайняті, Вам ніколи аналізувати навіть власні вчинки, не говорячи про
чужі. Те, що відбувається навколо, не привертає Вашої уваги.
Висновок:
Тема № 4 «Гіпотези у психологічному дослідженні».
Семінарське заняття: «Наукове дослідження та його етапи».
Навчальна мета заняття: сформувати знання про особливості
послідовності проведення наукового дослідження.
Кількість годин: 2. Місце проведення: спеціалізована аудиторія кафедри
соціології та психології.
Навчальні питання:
1.Основні етапи наукового дослідження.
2. Схема проведення наукового дослідження.
Литература:
Основна:
1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. — М.: Изд-воМГУ,
1982. — С. 49–136.
2. Дзуки Э. Введение в методологию социально-психологического
исследования: Курс лекций. — Милан; Новосибирск, 1997. — 54 с.
3. Дружинин В. Н. Процедура и основные характеристики психологического
эксперимента // Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2000. — С.
74–111.
Додаткова:
1. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных
исследованиях. — СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. — 392 с.
2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. — 2-е изд. — М.:
Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. — С. 123–197.

Методичне забезпечення: автореферати аспірантів (пошукувачів)
психологів, які розміщені в мережі Інтернет.
План проведення заняття:
І. В групі з 2 осіб поетапно розкрити схему наукового дослідження, що
проводив аспірант чи пошукувач спеціальність «Психологія», використовуючи
матеріали, які відображені в авторефераті. Приклад схеми подається:
Автор наукового дослідження: Пущак Юлія Андріївна
I.
Постановка наукової проблеми:
1)
формулювання теми дослідження: «Психолого-педагогічні способи
пониження емоційної напруженості у першокурсників ВНЗ»;
2)
формулювання загальної гіпотези. Гіпотеза дослідження - пропонована
корекційна програма, що охоплює систему позааудиторних занять,
спрямованих на розвиток адекватної самооцінки та навчання методам
самоконтролю, сприяє пониженню емоційної напруженості у першокурсників.
3)
визначення об’єкта та предмета дослідження. Об’єкт дослідження емоційна напруженість осіб юнацького віку. Предмет дослідження - психологопедагогічні способи корекції емоційної напруженості у першокурсників ВНЗ.
4)
формулювання загальної мети дослідження. Мета дослідження виявлення особливостей емоційної напруженості у першокурсників ВНЗ та
теоретичне обґрунтування, розробка й апробування комплексної програми її
корекції.
II.
Теоретичний аналіз проблеми:
1) ....
Тема № 5 «Етапи експериментального дослідження психіки».
Семінарське заняття: «Дослідження просторової уяви методом
хронометрії розумових дій (за методикою Шепарда)».
Навчальна мета заняття: сформувати знання про пізнавальні процеси, а
саме, проблема внутрішньої репрезентації інформації про просторові
властивості об'єктів.
Кількість годин: 2. Місце проведення: спеціалізована аудиторія кафедри
соціології та психології.
Навчальні питання:
1. Проблема внутрішньої репрезентації інформації.
2. Індивідуальні просторові здібності.
Литература:
Основна:
1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. — М.: Изд-во МГУ,
1982. — 464 с.

2. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных
исследованиях. — СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. — 392 с.
Додаткова:
1. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб.
пособие. — Самара: Изд. дом “БАХРАХ — М”, 2000. — С. 26–48.
2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. — 2-е изд. — М.:
Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. — С. 33–51, 90–130.
3. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. —
М.: УРАО, 2001. — 302 с.
4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под
ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. — СПб.: Питер, 2000. — 560 с.
Методичне забезпечення: Набір зображень 16 пар тривимірних об'єктів
(рис.1); секундомір; форма протоколу.
План проведення заняття:
І. Опрацюйте теоретичну частину та виконайте завдання.
Теоретична частина
В центрі уваги психології пізнавальних процесів в останні два десятиліття
перебуває проблема внутрішньої репрезентації інформації про просторові
властивості об'єктів. Під внутрішньою репрезентацією в широкому сенсі
розуміють зміст, структуру і організацію знань про світ. При цьому ключовим
завданням є визначення типу і ступеня відповідності (або ізоморфізму) між
уявленнями суб'єкта про об'єкти, внутрішніми для нього операціями, з однієї
сторони, і реальністю зовнішнього світу - з іншої.
Для з'ясування природи внутрішньої репрезентації часто використовують метод
хронометрії розумових дій, заснований на припущенні, що про їх структуру
можна судити за часом, необхідному для вирішення певної просторової задачі.
Класичною серед робіт цього напряму вважається методика, іменована
методикою розумового обертання, запропонована в 1971 р. Шепардом і широко
застосовується у різних модифікаціях. В роботі Шепарда випробуваним
пропонувалося визначити тотожність чи відмінність за формою всередині
кожної з декількох пар тривимірних об'єктів, зображених з урахуванням
перспективи. Причому об'єкти в парах могли відрізнятися не тільки за формою,
але і по їх орієнтації у просторі, відрізняючись поворотом або в площині
рисунка, або в площині третього виміру. Лінійна залежність часу встановлення
тотожності об'єктів випробуваним від кута їх повороту відносно один одного
дозволила зробити висновок, що завдання вирішується шляхом розумового
обертання образу об'єкта для його зіставлення з еталоном. Тому можна
стверджувати, що внутрішній процес проходить покроково ті ж проміжні стадії,

що і зовнішній, зберігаючи таким чином поелементне відповідність
зовнішнього процесу ротації.
ІІ. Студенти діляться на пари: випробуваний і експериментатор. Перед початком
досвіду експериментатор повідомляє випробуваному інструкцію.
Інструкція випробуваному: «Вам будуть пред'явлені пари зображень
тривимірних об'єктів, по-різному розташованих у просторі.
Ваше завдання - вирішити: один і той же об'єкт зображений на обох картинках
чи різні об'єкти. Відповідайте "однакові" або "різні". Працюйте швидко і
точно».
Потім експериментатор показує випробуваному по черзі кожну пару картинок,
реєструючи його відповідь і час рішення в протоколі.
Вимірювальна характеристика
Номер
Кут повороту,
Відповідь досліджуваного
Час розв’язку,
проби
градус*.
однакові
різні
секунд
20
1
40
2
—
3
100
4
40
5
—
6
80
7
—
8
—
9
20
10
—
11
100
12
—
13
80
14
—
15
40
16
* Кут повороту зазначений тільки для однакових об’єктів.
Обробка результатів
1.
Кожен випробуваний будує для себе графік залежності часу встановлення
тотожності об'єктів від кута їх повороту один відносно одного, враховуючи
тільки правильні рішення.
2.
Порівняйте результати всіх випробовуваних у групі і виявіть
індивідуальні відмінності. Проаналізуйте причини відхилень від лінійної
залежності, якщо такі є.

Рис.1.

Тема № 6 «Планування експерименту».
Семінарське заняття: «Вивчення та застосування вимірювальних шкал».
Навчальна мета заняття: сформувати знання про основні
характеристики шкал та їх застосування в експериментальному дослідженні.

Кількість годин: 2. Місце проведення: спеціалізована аудиторія кафедри
соціології та психології.
Навчальні питання:
1. Проблема шкал у психологічному вимірюванні.
2. Типи вимірювальних шкал.
Литература:
Основна:
1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. — СПб.: Питер,
2001. — С. 162–195.
2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. — М.: Изд-воМГУ,
1982. — С. 49–136.
3. Дзуки Э. Введение в методологию социально-психологического
исследования: Курс лекций. — Милан; Новосибирск, 1997. — 54 с.
4. Дружинин В. Н. Процедура и основные характеристики психологического
эксперимента // Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2000. — С.
74–111.
Додаткова:
1. Боровиков В. П., Боровиков И. П. Statistica. Статистический анализ и
обработка данных в среде Windows. — М.: Филинъ, 1997. — 608 с.
2. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. — Самара:
Изд. дом “БАХРАХ — М: 2000. — с. 272.
3. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных
исследованиях. — СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. — 392 с.
4. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. — 2-е изд. — М.:
Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. — С. 123–197.
Методичне забезпечення: Інструкція роботи.
План проведення заняття:
І. Опрацюйте теоретичну частину та виконайте практичні вправи.
Теоретична частина
Психологічні змінні, за одиничним виключенням, не мають власних
вимірювальних одиниць. Тому у більшості випадків значення психологічної
ознаки визначається за допомогою спеціальних вимірювальних шкал.
За С.Стівенсом (1951р.), існує 4 типи вимірювальних шкал:
1)
номінальна або шкала найменувань;
2)
порядкова або ординарна чи рангова шкала;
3)
інтервальна або шкала рівних інтервалів;
4)
шкала рівних відношень, чи шкала відношень.

Вимірювання, які здійснюються за допомогою двох перших шкал, вважають
якісними, а ті що здійснюються за допомогою двох . останніх . шкал кількісними.
Отже, застосування тих чи інших статистичних методів визначається тим, до
якої статистичної шкали належить отриманий матеріал. Отримавши у
відповідній шкалі масив експериментальних даних, психолог починає кінцеве
оформлення результатів своєї роботи у вигляді таблиць, графіків, структурних
схем (графів), діаграм та інших процедур, необхідних для отримання висновку
свого експериментального дослідження. Розглянемо детально всі 4 шкали.
1.
Номінальна шкала (шкала найменувань або номінативна шкала).
Вимірювання в номінальні шкалі полягає у присвоєнні які-небудь властивості
чи ознаці певного позначення чи символу (числового, буквеного і т. д.). По суті,
процедура вимірювання зводиться до класифікації властивостей, групування
об'єктів, до об'єднання їх в класи, групи, при умові, що об'єкти, що належать до
одного класу, ідентичні (або аналогічні) один одному щодо якоїсь ознаки або
властивості, тоді як об'єкти, що різняться за цією ознакою, попадають в різні
класи.
приклад: а) класифікація смакових якостей: А - солодке, В .- гірке, С - кисле; б)
кольору видимого спектру: червоний, зелений, синій та ін.; в) національність: А
білорус, В - російський, С - українець; г) розбиття людей за чотирма типами
темпераменту: сангвінік, флегматик, меланхолік, холерик
До цієї шкали відносяться матеріали в яких об’єкти, що вивчаються різняться за
якістю. При обробці таких матеріалів немає ніякої потреби в тому, щоб
розміщувати ці об’єкти в якомусь порядку, виходячи із їх характеристик. В
принципі об’єкти можна розмістити у будь-якій послідовності.
Класичний приклад вимірювання за номінальною шкалою у психології - поділ
людей за типами темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік.
Найпростішою номінальною шкалою називають - дихотомічною. Отже,
номінальна шкала - це шкала, в якій символами (цифрами, буквами)
позначається приналежність конкретного індивіда до якогось класу (групи).
При вимірюваннях за дихотомічною шкалою ознаки можна кодувати двома
символами чи цифрами, тобто це шкали типу «+» чи «-», або «1» чи «2», «А» «Б», а також будь-які два відмінні один від одного символи. Ознака, яка
вимірюється за дихотомічною шкалою називається альтернативною.
Приклад, що відноситься до вимірювань за дихотомічною шкалою:
обстежуваний відповів на питання так або ні, хтось проголосував за, хтось
проти і т. д. В усіх перерахованих випадках отримуємо дві неперетинаючі
множини, відносно яких можна тільки підрахувати кількість індивідів, що
володіють тією чи іншою ознакою.

2.
Порядкова (рангова, ординарна) шкала.
Порядкова шкала (рангова шкала) - це шкала, що класифікує за принципом
«більше - менше», «вище - нижче», «сильніше - слабше». Вимірювання в цій
шкалі передбачає приписування об'єктам чисел в залежності від ступеня
вираженості вимірюваної властивості. Якщо в попередній шкалі було
несуттєво, в якому порядку розташовуються виміряні ознаки, то в порядкової
шкалою всі ознаки розташовуються за рангом - від найбільшого (високого,
сильного, розумного і т. д.) до найменшого (низького, слабкого, дурного і т . п.)
або навпаки. Типовий і дуже добре відомий усім приклад порядкової шкали - це
шкільні оцінки: від 12 до 1 бала.
Правила рангування
Приклад. Обстежуваному дають завдання в якому сім особистісних якостей
необхідно впорядкувати (прорангувати) у двох стовпцях: у лівому стовпці у
відповідності із особливостями його «Я-реального», а в правому стовпці, у
відповідності із особливостями «Я-ідеального».
Результати рангування записують у таблицю.
«Я-реальне»
7
1
3
2
5
4
6

Якості
особистості
Відповідальність
Комунікабельність
Наполегливість
Енергійність
Життєрадісність
Терплячість
Рішучість

«Я-ідеальне»
1
5
7
6
4
3
2

Рангування у правому стовпці здійснюється таким чином: оскільки є
всього 7 якостей, то максимальний ранг 7 приписується якості найбільш
притаманній на даний час, а мінімальний 1 - найменш притаманній. Всім іншим
ознакам, у відповідності із ступенем їх вираженості приписується ранг від 6 до
2, відповідно.
У правому стовпчику проводиться рангування у відповідності з тим,
якими якостями людина хотіла б володіти в ідеалі. Максимально бажаній
ставиться відповідно найбільший ранг, найменш бажаній якості найменша
величина рангу.
Процедура рангування по суті є формальною, тому в залежності від
бажання можна проставляти величини рангів і у протилежному порядку, тобто
найбільш вираженій якості приписувати ранг 1, найменш вираженій - ранг 7.
Перевірка правильності рангування
Процедура рангування досить проста, однак помилки можуть виникнути
досить несподівано. Тому завжди проводячи рангування, необхідно перевірити
правильність реалізації цієї процедури. В найбільш загальному випадку для

перевірки правильності рангування стовпця (чи рядка) ознак застосовують
наступну формулу:
Якщо рангується N ознак, то сума всіх отриманих рангів має бути
рівна: ∑(сума рангів)=1 +2+3... +N=N-(N+1)/2 (1.1)
де № кількість прорангованих ознак.
Спів падання суми рангів за формулою (1.1) і за реальними результатами
рангування експериментальних даних є підтвердженням правильності
рангування.
У розглянутому приклад N число прорангованих ознак N=7, тому сума
рангів, обчислена за формулою (1.1) має бути:
8 =7 8/2=28.
Додамо величини рангів окремо для лівого і правого стовпця таблиці:
7+1+3+2+5+4+6=28 - для лівого стовпця;
1+5+7+6+4+3+2=28 - для правого стовпця.
Сума рангів, обчислена за формулою (1.1) і в результаті реального
рангування, співпала, отже рангування проведене правильно. Подібну
перевірку слід обов’язково робити після кожного рангування.
3 і 4. Шкала інтервалів та шкала відношень.
У шкалі інтервалів чи інтервальній шкалі, кожне із можливих значень
вимірювальних величин знаходиться від наступного на рівні відстані. Основне
поняття цієї шкали - інтервал, який можна визначити як частину
вимірювальної властивості між двома сусідніми позиціями на шкалі. Розмір
інтервалу величина фіксована і постійна на всіх ділянках шкали. Для
вимірювання при допомозі інтервальної шкали встановлюються
спеціальні
одиниці вимірювання; в психології стени і стенайни. Інколи це говорять, що
інтервальна шкала - це шкала у тестових одиницях: балах, секундах,
сантиметрах, грамах тощо. Важливою особливістю шкали інтервалів є те, що у
неї немає природної точки відліку (нуль умовний і не вказує на відсутність
ознаки, що вимірюється).
Так, у психології часто використовують семантичний диференціал Ч.Осгуда,
який є прикладом вимірювання за інтервальною шкалою різних психологічних
особливосте особистості, соціальних установок, ціннісних орієнтацій, різних
аспектів самооцінки і т.д.
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абсолютно не згідний не знаю
абсолютно згідний
Однак, як підкреслює С.Стівенс і ряд інших дослідників, психологічні
вимірювання в шкалі інтервалів по суті не рідко є вимірюваннями виконаними в
шкалі порядку. Основою для цього твердження є факт, що функціональні
можливості людини змінюються в залежності від різних умов.
Принципово важливим є те, що для експериментальних даних, отриманих в ці
шкалі, застосовується велика кількість статистичних методів.
Шкала відношень.

Шкалу відношень називають також шкалою рівних відношень. Ідеалом
вимірювальної процедури є отримання таких даних про вираження
властивостей об’єктів, коли можна сказати, у скільки раз один об’єкт більший
чи менший за іншого. Особливістю цієї шкали є наявність чітко і незмінно
фіксованого нуля, що означає повну відсутність якої-небудь властивості чи
ознаки. Шкала відношень відрізняється від шкали відношень тим, що на ній
встановлене положення «дійсного» нуля і класичним прикладом - шкала
температур Кельвіна.
В психології ця шкала практично не використовується. Одним із винятків є
шкали оцінки компетентності. Дійсно, можна припустити «нульову» обізнаність
досліджуваного у якісь сфері знань (наприклад, моє знання ескімоської мови)
або «нульовий» рівень володіння якоюсь навичкою.
Саме в шкалі відношень проводяться точні і дуже точні вимірювання таких наук
як фізика, хімія, мікробіологія та ін..
ІІ. Практична частина
Для кожного із наведених нижче досліджень визначте, яка шкала вимірювання
була застосована при вимірюванні характеристик поведінки.
1.
Сергій хоче вияснити, з яких предметів учні елітних шкіл і учні
звичайних шкіл мають кращу успішність: точних, гуманітарних чи
природничих.
2.
Федір вирішив дослідити чи дійсно щурі, які вивчили один лабіринт,
вивчать другий лабіринт швидше від ненавчених.
3.
Максим припускає, що діти оцінюють кольорові телевізійні програми
вище, ніж чорно-білі, а у дорослих колір не впливає на оцінку.
4.
Ніна стверджує, що соматотип змінюється з віком, а тому пропонує
визначати соматотип в групі людей в 10, 15, 20 років за шкалою Шелдона.
5.
Софія вивчає готовність людей допомагати оточуючим і вважає, що
вона залежить від погоди - ймовірність надання допомоги в сонячний день
вища, ніж у похмурий.
6.
Адам хоче з’ясувати, котрий із п’яти нових сортів пива більше
сподобається (тобто, оцінений як №1) постійним відвідувачам його бару.
7.
Олена вивчає, як студенти оцінюють безпечні райони міста. Вона
запропонувала студентам скласти картки з найменуванням районів міста в
стопку так, щоб найбільш безпечні райони були зверху, а найбільш ризиковані знизу.
8.
Леонід вважає, що люди із синдромом нав’язливих станів зроблять
менше помилок в написані звітів по стандарту АРА (американська психол.
асоціація), ніж здорові люди.
Шкала

Дослідження

Тема № 7 «Інтерпретація результатів експериментального дослідження
психіки».
Семінарське заняття: «Критерії оцінки якості психологічного
експерименту».
Навчальна мета заняття: сформувати вміння здійснювати критичний
аналіз психологічних експериментів.
Кількість годин: 4. Місце проведення: спеціалізована аудиторія кафедри
соціології та психології.
Литература:
Основна:
1. Дзуки Э. Введение в методологию социально-психологического
исследования: Курс лекций. — Милан; Новосибирск, 1997. — 54 с.
2. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных
исследованиях. — СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. — 392 с.
Додаткова:
1. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. — 2-е изд. — М.:
Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. — 323 с.
2. Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании: Учеб. пособие. —
Ч. 1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. — М.:
ВЛАДОС, 1995. — С. 26–48.
Навчальні питання:
1. Проблема аналізу результатів у експериментальному дослідженні.
Методичне забезпечення: опис експериментів.
План проведення заняття:
1) ознайомтесь з прикладами експериментів;
2) виявіть допущені помилки;
3) конкретизуйте дані помилки;
4) запропонуйте способи їх вирішення.
Опис експериментів
Експеримент № 1:
Студент-психолог вирішив перевірити гіпотезу: високий рівень
дратівливості в більшій мірі сприяє розв’язанню простої задачі та в меншій мірі
сприяє розв’язанню складної задачі.

18 осіб (3 чоловіків та 15 жінок), що мали високий рівень дратівливості,
та 31 особи (12 чоловіків та 19 жінок), що мали низький рівень дратівливості,
отримали по 5 простих задач. Реєструвався час, який був необхідний для їх
розв’язання. Група з високим рівнем дратівливості розв’язала задачі швидше,
ніж інша група. Дослідник зробив висновок, що гіпотеза підтвердилась.
Експеримент № 2:
Студент-психолог вирішив показати в експериментальному дослідженні,
що наявність перешкоди призводить до агресивної поведінки.
Піддослідні (молоді чоловіки - 45 осіб) були розподілені на 2 групи. Для
кожної групи була створена одна з двох ситуацій:
1) Пропонувалось розв’язати задачу, яка в дійсності не мала розв’язання.
Поруч знаходився інший студент (помічник експериментатора).
2) Пропонувалось розв’язати задачу, що має розв’язання. Але інший студент
(помічник експериментатора) намагався заважати піддослідному під час
розв’язання задачі.
Після цього кожному піддослідному пропонувалось зіграти роль вчителя
для другого студента (помічника експериментатора), якому пропонувалось
розв’язати 4 задачі. Вчитель повинен був винагороджувати учня оцінкою за 5бальною шкалою за правильне виконання завдання та карати його, даючи
штраф від 1 до 7 балів.
В основному учасники експериментів, що пройшли через ситуацію № 2
штрафували “учня” більше, ніж ті, що пройшли через ситуацію № 1.
Тема № 8 «Типи експериментів у психології».
Семінарське заняття: «Визначення незалежної та залежної змінних як
основних характеристик психологічного експерименту».
Навчальна мета заняття сформувати вміння операційно визначати
незалежну та залежну змінні психологічних експериментів.
Кількість годин: 2. Місце проведення: спеціалізована аудиторія кафедри
соціології та психології.
Навчальні питання:
1. Проблема визначення змінних у психологічному експерименті.
Литература:
Основна:
1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. — М.: Изд-во МГУ,
1982. — 464 с.
2. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2000. — С.
74–111.

3. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных
исследованиях. — СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. — 392 с.
Додаткова:
1. Копець Л. Класичні експерименти в психології : навч. посібник / Л.
Копець. - К. : "Києво-Могилянська академія", 2010. - 283 с.
2. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб.
пособие. — Самара: Изд. дом “БАХРАХ — М”, 2000. — С. 26–48.
3. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. — 2-е изд. — М.:
Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. — С. 33–51, 90–130.
4. Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании: Учеб. пособие. —
Ч. 1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. — М.:
ВЛАДОС, 1995. — С. 26–48.
Методичне забезпечення: опис експериментів.
План проведення заняття:
Проаналізуйте експеримент та дайте письмову відповідь на запитання: 1.
Як була сформульована гіпотеза дослідження? 2. Що виступало в ролі
незалежної змінної? Скільки вона має рівнів? 3. Що виступало в ролі залежної
змінної? 4. Як вимірювалась залежна змінна?
Завдання № 1: Проаналізуйте наступний експеримент Е. Лофтус (E.
Loftus, 1975) з серії експериментів “Наші пригадування”.
Опис експерименту:
Більшість досліджень Е. Лофтус в області пам’яті пов’язані з судовими
свідченнями свідків.
Дослідження Е. Лофтус продемонстрували, що при відтворенні пам’ять
використовує нову та вже існуючу інформацію для заповнення прогалин у
наших пригадуваннях. Пригадування – нестійкі та можуть змінюватись з часом.
Е Лофтус прагнула показати, що словесне формулювання питань, що
задаються свідкам, може змінювати їх пригадування про події, коли їм задають
інші питання про ці ж події через деякий час.
150 студентів невеликими групами дивились фільм про автомобільну
аварію, в якій зіштовхнулись послідовно одна за одною 5 машин. Катастрофа
трапилась тому, що водій машини А ігнорував стоп-сигнал та виїхав на
пожвавлену дорогу. Сама подія тривала всього 4 секунди, а весь фільм йшов
менше хвилини.
Після перегляду фільму досліджуваним роздали опитувальні листи, що
містили 10 питань.
У половини досліджуваних першим стояло питання: “Наскільки швидко
рухалась машина А, коли вона проїзджала стоп-сигнал?”
У другої половини піддослідних перше питання було таке: “Як швидко
їхала машина А, коли вона повернула направо?”

Інші питання практично не представляли інтересу для дослідника, за
винятком останнього. Воно було однаковим для обох груп: “Ви бачили стопсигнал для машини А?”
В групі, якій першим було задане питання із згадуванням стоп-сигналу,
53 % відповіли, що бачили його. В той же час в групі, де першим було питання
про правий поворот, тільки 35 % сказали, що бачили стоп-сигнал.
Відмінності були статистично значимими.
Завдання № 2: Проаналізуйте наступний експеримент С. Аша (S. E.
Asch, 1946) з серії експериментів “Створення доброго враження”.
Опис експерименту:
С. Аш визнавав, що звичайно ми маємо, по меншій мірі декілька
характеристик, на основі яких формується враження. Одначе ми сприймаємо
людину не як набір різних індивідуальних рис. Замість цього створюється
загальне враження про особистість в цілому. С. Аш помітив, що різні
характеристики, які ви спостерігаєте у інших людей, мають неоднакову вагу в
процесі формування враження. Ті, що мають найбільший вплив, називають
центральними якостями, а ті, що менш важливі, - периферійні якості.
С. Аш поставив задачу з’ясувати, яким чином наш розум організує ці різні
окремі характеристики в єдине враження.
В дослідженні прийняли участь студенти університету. В групі А було 90
піддослідних, а в групі В – 76 піддослідних. Їм було запропоновано уважно
вислухати зміст тексту з прикметників, які характеризують людину, і на цій
основі спробувати сформувати про цю людину своє враження.
Групи почули наступні списки:
Група А: інтелігентний, освічений, працьовитий, теплий, рішучий,
практичний, передбачливий.
Група В: інтелігентний, освічений, працьовитий, холодний, рішучий,
практичний, передбачливий.
Списки були ідентичними, за винятком єдиного слова: теплий змінено на
холодний.
Далі піддослідні отримали 2 завдання:
1) написати короткий нарис характеру даної людини;
2) виділити в кожній з 18 пар прикметників-антонімів той термін, який
точніше відповідає даній людині:
1. Благородний-неблагородний.
10. Безжалісний-гуманний.
2. Хитрий-мудрий.
11. Гарний-непривабливий.
3. Нещасний-щасливий.
12. Постійний-непостійний.
4. Дратівливий-добродушний.
13. Легковажний-серйозний.
5. Гумористичний-без почуття гумору. 14. Стиманий-балакучий.
6. Товариський-нетовариський.
15. Егоцентричний-альтруїстичний.
7. Визнаний-невизнаний.
16. Мрійливий-практичний.
8. Ненадійний-надійний.
17. Сильний-слабкий.
9. Важливий-незначний.
18. Нечесний-чесний.

3) розташувати всі прикметники за мірою їх важливості для визначення
свого враження.
Піддослідні, які чули слово “теплий”, в своїх описах робили людину
благородною, мудрою, щасливою, добродушною; такою, що має почуття
гумору; товариською, визнаною, гуманною, альтруїстичною, мрійливою.
Піддослідні, що чули слово “холодний”, наділяли людину протилежними
якостями.
В той же час людину, що характеризувалась словом “теплий”, не вважали
значно більш надійною, важливою, гарною, постійною, серйозною, стриманою,
сильною чи чесною.
В групі А 49 % піддослідних розташували слово “теплий” на І чи на ІІ
місці з семи. В групі В 48 % піддослідних поставили слово “холодний” на І чи
на ІІ місці.
Завдання № 3: Проаналізуйте наступний експеримент “Чи дійсно
більш м’яке покарання за виконання будь-якого вчинка знижує привабливість
такої поведінки сильніше, ніж суворе покарання?”
Це припущення вперше перевірили Е. Аронсон та Дж. Мерілл Карлсміт
(Aronson & Carlsmith, 1963).
Опис експерименту:
Дослідники намагались вплинути на установки дітей-дошкільнят. Ці
установки не мали значення для суспільства, але були дуже важливі для дітей –
дослідники змінювали надання переваги іграшкам різного типу.
Спочатку експериментатор попросив оцінити привабливість декількох
іграшок. Далі він показав на іграшку, одну з тих, які подобались дітям більше
всього і сказав дитині, що їй чи йому грати з нею забороняється.
Половині дітей загрожувало легке покарання за непослух, а іншій
половині – досить суворе покарання.
Далі експериментатор виходив з кімнати на декілька хвилин, щоб дати
дітям час та можливість грати з іншими іграшками і щоб вони відчули спокусу
пограти із забороненою іграшкою. Ніхто з дітей із забороненою іграшкою грати
не став.
Експериментатор повернувся в кімнату і попросив кожну дитину оцінити,
як їй чи йому сподобались іграшки.
Дослідники прийшли до таких висновків: 1. Для обмеження поведінки у
дітей, яким загрожує більш суворе покарання, є достатньо виправдань. Вони
розуміють, чому не грали з привабливою іграшкою і у них немає причин
змінити свою установку по відношенню до неї. Ці діти продовжували вважати
заборонену іграшку бажаною. 2. Діти в ситуації слабкої загрози покарання
(тобто зовнішніх виправдань для того, щоб не грати з іграшкою недостатньо)
шукали внутрішнього виправдання. Вони переконували себе, що вони не грали
з іграшкою, тому що вона їм не подобалась. Вони оцінювали заборонену
іграшку як менш привабливу, ніж на початку дослідження.

Завдання № 4: Проаналізуйте наступний експеримент Фінкельштейна
та Рамі (Finkelstein and Ramey, 1977) “Можна навчитись бути безпорадними”.
Опис експерименту:
Групи маленьких дітей, лежачи в ліжках, спостерігали за іграшкамимобіле для малюків, які знаходились над ними. У однієї групи дітей були
спеціальні “чутливі” подушки, і, рухаючи своїми головками, діти могли
впливати на колові рухи іграшок.
Над ліжками іншої групи дітей знаходились такі ж іграшки, але було
запрограмовано, що їх обертання не піддавалось контролю дітей.
Обидві групи дітей протягом 2-х тижнів кожний день по 10 хвилин
лежали в ліжках з іграшками, що рухались над головами.
Діти з групи, у якої були подушки, що давали можливість контролю,
стали дуже спритно маніпулювати іграшками, рухаючи головками.
Самі важливі спостереження були зроблені, коли група дітей, яка раніше
не мала можливості впливати на рух іграшок, отримала ті ж самі “чутливі”
подушки і навіть більше часу на те, щоб навчитися контролювати рух іграшок,
ніж мала перша група. Ці діти виявились повністю нездатними навчитись
контролювати рух іграшок. Отриманий в першій ситуації досвід навчив їх, що
від їх поведінки рухи іграшок не залежать, і це знання перейшло в нову
ситуацію, коли можливість такого контролю була реальна.
В експерименті з іграшками, що рухаються, діти навчились бути
безпорадними.
Завдання № 5: Проаналізуйте наступний експеримент Норберта
Шварца та його колег (Schwarz et al., 1991) “На основі чого люди оцінюють
власні особливості?”.
Як зазначає зарубіжний вчений Х.Р. Маркус (H.R. Markus, 1977), досить
часто люди не мають фіксованих схем, що стосуються їх особливостей, і тому
можуть робити судження про себе, засновані на тому, наскільки легко їм
вдається пригадати приклади власної поведінки.
Норберт Шварц та його колеги провели наступний експеримент.
Опис експерименту:
В одному випадку вони просили людей пригадати 6 епізодів, коли ті діяли
рішучо. Для більшості людей зробити це виявилось досить легко.
В другому випадку дослідники просили людей пригадати 12 епізодів,
коли ті діяли рішучо. Це завдання виявилось набагато більш складнішим.
Далі всіх учасників просили оцінити, наскільки рішучі, на їх погляд, вони
є в дійсності.
Люди, яких просили пригадати 6 епізодів, вважали себе відносно
рішучими, оскільки їм було просто пригадати таке число прикладів.
Люди, яких просили пригадати 12 епізодів, вважали себе відносно
нерішучими, оскільки їм було важко пригадати таку кількість прикладів.

Інших людей просили пригадати 6 чи 12 епізодів, коли вони поводили
себе нерішучо, і були отримані схожі результати. Ті, кого просили пригадати 6
епізодів, вважали себе відносно нерішучими.

Тема № 9 «Моделювання студентами власних психологічних
експериментів».
Семінарське
заняття:
«Моделювання
студентами
власних
психологічних експериментів».
Навчальна мета заняття сформувати вміння створення проекту
експериментального дослідження та його аналіз.
Кількість годин: 6. Місце проведення: спеціалізована аудиторія кафедри
соціології та психології.
Навчальні питання:
1. Моделювання психологічних експериментів.
Литература:
Основна:
1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. — М.: Изд-воМГУ,
1982. — С. 49–136.
2. Копець Л. Класичні експерименти в психології : навч. посібник / Л. Копець. К. : "Києво-Могилянська академія", 2010. - 283 с.
3. Дружинин В. Н. Процедура и основные характеристики психологического
эксперимента // Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2000. — С.
74–111.
Додаткова:
1. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных
исследованиях. — СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. — 392 с.
2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. — 2-е изд. — М.:
Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. — С. 123–197.
Методичне забезпечення: конспект лекцій.
План проведення заняття:
Опишіть ймовірний експеримент, в якому має бути: 1) сформульована
гіпотеза дослідження; 2) незалежна зміна; 3) залежна зміна; 4) емпіричні
методи; 5) вибірка; 6) можливі артефакти. Вкажіть до якої предметної сфери
належить дослідження.

