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Програма вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

експериментальної психології» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки «бакалавр» напряму 053 «Психологія». 

Програма вивчення дисципліни «Актуальні проблеми 

експериментальної психології» розроблена відповідно до вимог Міністерства 

освіти і науки України, типової програми для вищих навчальних закладів, 

освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра психології та тематичного 

курсу. 

      Психологічна допомога експериментального психолога для нашого 

суспільства є новою сферою послуг. Необхідність знань з експериментальної 

психології є потребою сьогодення в першу чергу тому, що більшість країн 

світу, в тому числі і Україна обирає демократичний шлях вирішення 

економічних та соціально-політичних проблем, а авторитарний та 

корупційний шлях вирішення проблем поступово відходять в минуле.  Тому 

необхідною складовою соціальної культури в бізнесі, суспільному житті та 

особистих стосунках є теорія і практика експериментального психолога. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

експериментальної психології» є:  

- формування психологічних знань про закономірності організації та 

проведення емпіричного психологічного дослідження; 

- уявлення експериментальної психології як самостійної наукової 

дисципліни, яка  розроблює теорію та практику психологічного дослідження; 

- формування у студентів цілісного уявлення о  системі психологічних 

методів,  орієнтування в системі; 

навчальна – освоєння здобувачем вищої освіти системи знань  про 

закономірності, механізми, фактори досліджень про особливості особистості; 

уявлення о розвитку ії як о системнім утворенні; дослідження загальних 

закономірностей онтогенезу психічних процесів, загальних законів розвитку.  

Формування у студентів цілісного уявлення про основи розвитку особистості; 



 

 

опанування правилами застосування методів психології на практиці. 

Опанування цієї дисципліни є оволодінням психологічною мовою на всіх 

рівнях її змісту, а також навичками й уміннями з таких видів професійної 

діяльності, як теоретичне творче мислення, експериментальна практика та 

психодіагностичні процедури;  

розвиваюча - формування світогляду психолога пов’язано із 

засвоєнням тематики цього курсу, що призводить до розвитку психолога як 

особистості та професіонала. Навички, які формуються у ході навчання 

реалізуються в подальшому як форми науково - орієнтованої поведінки, що 

призводить до формування психологічного знання  на понятійному рівні.            

Саме через вивчення актуальних проблем експериментальної психології  

формуються світоглядні погляди майбутніх психологів. Опанування цієї 

дисципліни є оволодіння принципами процедури психологічного 

дослідження в практичної діяльності психолога, а також навичками й 

уміннями вирішувати завдання, які виникають під час самостійного наукового 

пошуку;  

  виховна – виховання національної гідності та патріотизму, поваги до 

особистості, високих моральних якостей, правових ціннісних орієнтацій 

психолога, посилення моральних засад міжособистісних взаємин. 

 Соціально- гуманітарна ерудованість:  

- формулювати власні обгрунтовані судження на основі аналізу 

проблеми; 

  - давати короткий висновок щодо окремих обставин з достатньої 

обгрунтованістю; 

 -   висвітлення основних проблем взаємозв'язку  психології та суміжних 

наук в галузі людино знання. 

Дослідницькі: 

- основні риси навчальної та науково-творчої діяльності необхідні для 

успішної роботи фахівця; 



 

 

- характер науково-пізнавальних проблем і завдань сприяють 

формуванню  рис для використання різноманітних інформаційних джерел для 

повного та всебічного встановлення певних обставин у сучасному суспільстві. 

Комунікація: 

 - володіння базовими навичками комунікації професійного та 

суспільного контексту. Структура комунікації – це детермінанта компетенцій, 

які специфічні для кожного виду діяльності психолога. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій:  

- належно використовувати статистику та математику для отримання та   

обробки отриманих результатів діагностики. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни « Вікова 

психологія та психологія розвитку» : 

- філософія, біологія, анатомія, фізіологія, фізіологія ВНД, загальна 

психологія  соціальна психологія, диференціальна психологія ( за програмою 

бакалаврської освіти).  

- , робити висновки. 

 

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми, студенти повинні: 

знати:  

1) на понятійному рівні:  

 - основні напрямки психологічного дослідження та їх специфіку; 

- основні етапи психологічного дослідження; 

- інтерпретацію результатів обробки емпіричного матеріалу; 

- методи математичної обробки отриманих результатів дослідження; 

2) на фундаментальному рівні:  

- основні категорії, принципи, закони сучасної психології; 

- методи психологічного дослідження; 

- теоретичне обґрунтування проблеми виникнення та розвитку психіки у 

філогенезі; 



 

 

- виникнення, онтогенетичний розвиток, особливості свідомості 

людини; 

- особливості несвідомих психічних явищ; 

- поняття та теорії особистості, типи особистості, структуру особистості 

та індивідуально-психологічні особливості: темперамент, характер, здібності; 

- загально-психологічну теорію діяльності, операційно-технічні та 

мотиваційно-особистісні аспекти діяльності; 

3) на практично-творчому рівні: 

- емпіричні методи психології; 

- процедури та головні характеристики психологічного експерименту; 

- експериментальні плани; 

- неексперимнтальні плани; 

 - психологічні вимірювання  

- закономірності та механізми мотиваційного та емоційно-вольового 

регулювання діяльності та поведінки людини; 

-  психологічні теорії, механізми та закономірності пізнавальних 

процесів: відчуття, сприймання, уваги, пам'яті, мислення та мовлення, уяви 

людини; 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні:  

- аналізувати психологічні факти та явища; 

- планувати психологічне дослідження; 

- обирати необхідні експериментальні плани; 

 -формувати експериментальні виборки; 

2) на алгоритмічному рівні:  

планувати та організовувати психологічне дослідження; 

3) на евристичному рівні:  

орієнтуватися в основних теоретичних напрямках сучасної психології; 

4) на творчому рівні:  

застосовувати знання експериментальної  психології при вивченні інших 



 

 

дисциплін циклу професійної підготовки. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити.  

 

 

 

          

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи експериментальної психології 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ. 

Сутність експериментальної психології як науки. Взаємозв’язок 

експериментальної психології з загальною психологією та іншими 

галузями психології. Погляди на предмет експериментальної 

психології. Експериментування як метод емпіричних досліджень. 

Джерела наукового знання. Парадигма наукового дослідження 

Сучасні течії  експериментальної психології у порівняльному аспекті 

проблематики експериментальних досліджень. Принципи 

експериментального дослідження психіки. , предмет, завдання та 

методи експериментальної психології. 

 Історія формування експериментально-психологічних ідей.  Перша 

експериментально-психологічна лабораторія В. Вундта та її роль в 

психології. 

      Історія становлення і розвитку експериментально-психологічних 

досліджень. Проблеми і завдання експериментальної психології на 



 

 

сучасному етапі розвитку українського суспільства. 

 

 

ТЕМА 2. НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ПРИНЦИПИ ТА 

СТРУКТУРА. 

       Основні вимоги до структури наукового дослідження в 

експериментальній психології. Проблема співвідношення теоретичного 

і емпіричного матеріалу. Специфіка емпіричних даних в 

експериментально-психологічному дослідженні. Типи психологічних 

досліджень. Експериментальні і кореляційні дослідження. Специфіка 

вирішення питання про надійність і обґрунтованість емпіричних даних. 

Проблема репрезентативності. Поняття про наукову проблему. Види 

наукових проблем. Схематизація наукових досліджень в галузі 

експериментальної психології. Схеми і моделі структури наукового 

дослідження. 

Структурні компоненти наукового дослідження. Етапність наукового 

дослідження. Принципи організації наукового пошуку. Пілотажні 

дослідження в експериментальній психології. Критерії і засоби 

експериментування. 

Співвідношення методології, методики, права та етики 

експериментального дослідження.. Основні методичні прийоми 

психологічних досліджень. Проблема співвідношення прямих і  

непрямих методів в психологічному дослідженні. Умови застосування 

тестів в експериментальній психології. Специфіка експерименту в 

соціальній експериментальній психології, основні типи експериментів з 

людьми. 

Проблема вимірювання в психології. Співвідношення кількісного і 

якісного аналізу в психологічному дослідженні. Проблема оману та 

дебрифінгу в експериментальній психології. 



 

 

Змістовий модуль 2.  Методи експериментальної психології 

 

ТЕМА 3. ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇЇ. 

Особистісні особливості психологів-дослідників та психологів 

практиків. Психологічне знання.. Класифікація методів психологічного 

дослідження..  

Проблема методу в експериментальній психології. Поняття про не 

експериментальні дослідження. Види неекспериментальних 

психологічних досліджень. 

Значення  аналізу неекспериментальних груп  для постановки 

проблеми та висування гіпотез. Методичне значення принципу 

комплектування неекспериментальних груп для організації 

емпіричного дослідження. Група досліджуваних як відкрита система. 

Психологічні характеристики неекспериментальної групи. Види гіпотез 

в не експериментальному дослідженні. Концептуальна, теоретична, 

емпірична частини не експериментального психологічного 

дослідження. Особливості й методологічні проблеми дослідження та 

висування гіпотез в не експериментальному дослідженні. Поняття про 

квазіексперимент . Методологія експериментально-психологічних ідей 

за період 19-20 століть і початок 21 століття.  

Методологія експериментальної психології в радянські часи.  

Період експериментального розвитку зарубіжної  психології  в ХХ 

столітті.  

     Методологічні проблеми експериментально-психологічного 

дослідження.   Зростання значущості методологічних проблем на 

сучасному етапі розвитку наукового знання. Поняття методології 

наукового дослідження. Класифікація методів психологічного 

дослідження. Поняття про метод,  методику, методичний прийом 

дослідження в галузі експериментальної психології. 

  



 

 

 

 

 

ТЕМА 4. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ. 

 Психологічний експеримент, як сумісна діяльність 

досліджуваного та експериментатора. Соціально-психологічні аспекти 

психологічного експеримента. Типі дочліджуваних, мотивація участі в 

експерименті. Методи контроля впливу особистості досліджуваного на 

експеримент. Норма експеримента. Експериментальне спілкування. 

Експериментатор та його особистість. Вплив особистості 

експериментатора на результати, типові помилки експериментатора, 

засоби їх контроля. Досліджуваний його особистість та діяльність в 

експерименті. Процедура та головні характеристики психологічного 

експеримента. Типи експериментальних ситуацій стиль спілкування 

дослдіжуваного та експериментатора.  

Особливості експериментального вивчення та висування гіпотез у  

малих експериментальних групах. 

Формулювання експериментальних гіпотез в емпіричних 

дослідженнях. Дослідницькі стратегії в експериментальній психології: 

дескриптивна, кореляційна та маніпулятивна. Основні нормативи 

експериментальної діяльності. КонтролЬ побічної варіативності. 

Джерела побічних змінних у психологічному експерименті. Ситуаційні 

побічні змінні. Побічні змінні, пов’язані із суб’єктами, що беруть участь 

у експерименті у ролі досліджуваних. Побічні змінні, пов’язані з 

просторово-часовою послідовністю експериментальних подій. 

Стратегії контролю побічних змінних, не пов’язані з плануванням 

експерименту. 

 



 

 

Змістовий модуль 3. Організація та проведення дослідження 

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Класифікація методів організації дослідження. Види 

експериментального дослідження. Схема реалізації експериментальної 

процедури. Ідеальний експеримент та реальний експеримент. Реальний 

експеримент та експеримент повної відповідності. Валідність, 

внутрішня , зовнішня, операціональна. Планування експеримента та 

фактори, що порушують внутрішню та зовнішню валідність. 

Експериментальна виборка, методи її створення. Репрезентативність 

експериментальної виборки. Експериментальні змінні та засоби їх 

контроля.  Експериментальний план для кількох рандомізованих груп з 

різними рівнями незалежної змінної і тестуванням після випробування. 

План для двох рандомізованих груп з попереднім і підсумковим 

тестуванням (граничним контролем). Плани для співвіднесених груп. 

Експериментальні інтраіндивідуальні плани. Факторні 

експериментальні плани. Методи контроля експериментальних 

змінних, види змінних, залежних, зовнішніх звязок між залежною та 

незалежною змінними. 

 

ТЕМА 6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА НЕЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ  

ПЛАНИ. 

Методологічні проблеми планування галузевих експериментальних 

досліджень в  психології. Основні процеси динаміки 

експериментальних груп. 

Причини посилення інтересу експериментаторів до  малих груп в  

психології ХХ століття. Об’єктивні умови зростання значення малих 

експериментальних груп  як предмета емпіричних досліджень. 



 

 

Залежність експериментальних планів від кількості незалежних 

змінних та рівнів їх змін. Поняття змінних в експерименті. Незалежні 

змінні, залежні змінні, контрольовані змінні. 

          Експериментальні плани. Планування експеримента. Головні 

експериментальні плани: плани для однієї, двох незалежних змінних, 

факторні плани, планування за методами латинського та греко-

латинського квадратів. Взаємодія незалежних змінних, види взаємодії. 

Плани експериментів на одному досліджуваному. Аналіз кривих 

навчання. Планування за методом тимчасових серій. Контроль 

симетричного асиметричного переносів та плацебо-ефекту. 

Доекспериментальні плани, квазіекспериментальні плани. Кореляційне 

дослідження. Види плвнів кореляційних досліджень. Перспективи 

розвитку планування досліджень. Багатомірний аналіз, 

диференціально-психологічний експеримент, кросс-культурне 

дослідження. 

 

Змістовий модуль 4. Вимірювання  та інтерпретація 

результатів дослідження. 

 

ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ. 

Експериментально-психологічні характеристики. Проблема 

уніфікації дослідницьких експериментальних даних. Необхідність 

забезпечення професійного рівня досліджень на кожному об’єкті. 

Необхідність розробки  засобів аналізу та інтерпретації 

експериментальних даних.  

Навички інтерпретації та оформлення результатів наукового 

дослідження. Методологічні проблеми і стратегії досліджень в окремих 

типових розділах експериментальної психології. Первинні дані, засоби 

їх аналізу та інтерпретації. Методи вторинної статистичної обробки 

даних психологічного експериментуЕлементи теорії психологічного 



 

 

вимірювання.типи шкал та види перетворень, види шкальних 

перетворень. Психологічне тестування, узагальнена модель теста. 

Класична статистична теорія теста. Вимірювальні якості теста їх оцінка. 

Види психологічних вимірювань. Тестування та теорія вимірювань. 

Класична емпірико-статистична теорія тесту. Стохастична теорія тестів. 

Моделі Лазарсфельда, Раша, Бирнбаума. Оцінка складності завдання та 

градуіровка тесту. 

 

ТЕМА 8. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.  

Приняття рішення про гіпотезу. Помилки першого та другого виду, 

їх причини та засоби мінімізації. Узагальнення експериментальних 

результатів на інші виборки, інші умови експерименту, інших 

експериментаторів. Представлення результатів дослідження графічне, 

символічне, вербальне. Вимоги до наукового тексту. Форма 

представлення результатів вимоги до оформлення наукової статті. 

Окремі методи узагальнення та представлення експериментальних 

досліджень. Методи узагальнення результатів експериментального 

дослідження сприйняття, вербального навчання, пам’яті, мотиваційної 

динаміки, формування умовних реакцій, афіліації, атрибуції, зміни 

ставлення, формування позитивних стосунків та атракції, агресії, 

альтруїзму, когнітивного дисонансу, соціального впливу, соціальної 

фасилітації. Джерела артефактів в експериментах та способи 

вимірювання залежної змінної. Засоби представлення 

експериментальних даних. Графічний спосіб подання результатів 

експерименту. Табличний спосіб подання результатів. Види діаграм, 

гістограм. Подання експериментальних даних за допомогою 

комп’ютерних слайдів. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ  ОЦІНЮВАННЯ  УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ: 

 

З навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» передбачено оцінювання 

презентацій результатів виконаних завдань, контрольних питань, 

тестових завдань, екзаменаційних білетів, результатів досліджень.  

 

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Відмінно 90 – 100  A 

 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння. У 

випадках, коли  студент глибоко  й  впевнено  засвоїв  весь матеріал, 

послідовно,   вірно його  відтворює. Може пов’язати  теоретичні  та 

практичні  сторони дисципліни  (особливо у контексті  діяльності 

практичного психолога), вільно відповідає  на нестандартні  запитання, 

показує  знання  монографічного матеріалу  з питання, вірно 

обґрунтовує наукові поняття , володіє  навичками  виконання  

практичних завдань,  виявляє  вміння самостійно  узагальнювати  

матеріал, не допускає при цьому  помилки. 

  

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Добре 83 – 89  B 

75 - 82 С 

 

Питання, винесені на розгляд,  засвоєні у повному обсязі; в 

основном сформовані практичні навички та вміння; всі завдання 

виконані в повному обсязі з неточностями. Бали виставляються у 

випадках, коли  студент знає програмний  матеріал, не допускає  

суттєвих недоліків у відповіді, може  вірно  використовувати 



 

 

теоретичні положення й володіє навичками  при виконанні практичних 

завдань. 

 

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Задовільно 68 – 74  D 

60 - 67 E 

 

Питання, винесені на розгляд . у цілому засвоєні; практичні 

навички та вміння мають поверхневий характер, потребують 

подальшого напрацювання та закріплення. У випадках, коли студент 

засвоїв лише основний  матеріал, але  погано орієнтується  в окремих  

положеннях, припускається  помилок або недоліків  у формулюваннях, 

порушує логіку та  послідовність  у викладенні  програмного матеріалу  

та має складнощі при виконанні  практичних завдань.  

 

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

35 – 59  FX 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним курсом 

0 – 34  f 

 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, практичні 

навички та вміння сформовані недостатньо; більшість завдань 

виконано, деякі містять істотні помилки; або у випадках, коли студент 

не володіє знаннями щодо значної частини  програмного матеріалу, 

припускається  суттєвих помилок, з великими  труднощами  виконує 

практичну роботу. 

0 балів виставляється у випадку, коли студент відсутній на занятті. 
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ДОДАТОК 1.1 

                                                   До Робочої програми з навчальної                                                                                                      

дисципліни 

                                      ЗАТВЕРЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського  

                                                         державного університету 

                                             внутрішніх справ 

                                                                             ЛАРИСА НАЛИВАЙКО 

                                                                                                                 2019 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

ПСИХОЛОГІЯ 

                     Освітній рівень  МАГІСТР 

                      Спеціальність 053 « Психологія» 

                        На  2019/2020 навчальний рік 

Форма навчання ЗАОЧНА  Обсяг 4 кредитів ЄКТС ( 120 годин) 

Курс 5, групи МЗ ПС -921,МПС- 921 

  

                                             ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
ТЕМИ 

В
сь

о
го

 

го
д

и
н

 

З викладачем 

С
ам

. 
р
о

б
. 

р
аз

о
м

 

л
ек

ц
ії 

c/
з 

п
/з

 

1 2   3   4   5 6 7  8 

 Змістовний модуль 1.        

1 

Предмет та завдання 

експериментальної психології 13 3 2 1  10 

2 
Наукове дослідження, його 

принципи та структура 13 3 1 2  10 

 Змістовний модуль 2       



 

 

3 
Емпіричні методи в психології 

13 3 1 2  10 

 

4 

Експеримент як метод 

психологічного дослідження 14 4 2 2  10 

 Змістовний модуль 3       

5 
Організація та проведення  

експериментального дослідження 14 4 1 3  10 

6 
Експериментальні та 

неекспериментальні плани 14 4 1 3  10 

 
Змістовний модуль 4 

      

7 

 

 

Психологія вимірювання 

18 8 1 7  10 

1 8 
Інтерпретація та представлення 

результатів дослідження 21 11 1 10  10 

1   
ВСЬОГО  

120 40 10 30  80 

 

 

Розглянуто  і схвалено на засіданні кафедри психології т педагогіки, 

протокол від «               2019 №    
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психології та педагогіки 

 


