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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 
ПСИХОЛОГІЯ 

Тип ПП-Ф 

Код К 23 

Семестр 3;4 

Загальна кількість кредитів / 

годин: 
8 кредитів / 240 годин 

Форма контролю Залік / екзамен 

Викладач Васюк К.М., доцент, к.психол.н. 
Необхідні обов’язкові 
попередні та супутні навчальні 
дисципліни: 

загальна психологія, математичні методи та 
ЕОМ в психології. 

Місце у структурно-логічній 
схемі: 

К23 Теоретичні основи психології: 
Експериментальна психологія викладається 
на другому році навчання 

Форми навчання: Лекції, практичні, лабораторні та 
самостійна робота 

Критерії оцінювання 3 семестр: 
 

Критерії оцінювання 4 семестр: 

Поточний контроль (залік) – 100б.  
 

Поточний контроль – 60б. 
Підсумковий контроль (екзамен) - 40б. 

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет і завдання експериментальної психології. Історія становлення 
галузі. Основні поняття про завдання експериментальної психології в науці. 
Основні етапи становлення методології експериментальних досліджень. 

Види та етапи психологічних експериментальних досліджень. Основні 
правила організації дослідження. Наукова проблема та наукова гіпотеза, її 
види. Поняття про об’єкт і предмет та способи його формулювання. 

Процедура збору даних. Види даних. Правила формування вибірок. Поняття 
про генеральну сукупність. Визначення надійності. Критерії надійного 
експерименту. Валідність експерименту. Визначення валідності 
експерименту. Основні види валідності. Змінні та їх види. Основні типи 
експериментаторів. Ролі експериментатора в експерименті. Позитивний і 
негативний вплив експериментатора на результат дослідження. Види 



експериментальних планів. Види шкал в експерименті. Представлення та 
інтерпретація даних. Специфіка крос-культурного дослідження. 

Психогенетичне експериментальне дослідження. Дослідження у педагогічній 
практиці та питань відхилень розвитку особистості. Експерименти в 
екстремальних умовах діяльності. Групові та індивідуальні експериментальні 
дослідження. Експериментальне дослідження особливих випадків. Соціальні 
ефекти, які впливають на результати експериментів 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання (ПРН-В1). 
Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань (ПРН-В2). 
Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки (ПРН-В3). 
Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-

вікові особливості. (ПРН-В6) 
Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної 

допомоги (ПРН-Н4). 
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження (ПРН-

Н5). 

Презентувати результати власних досліджень усно та письмово для 

поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези 

досліджень. (ПРН-Н6) 
Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога (ПРН-Н10). 


