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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Кількість:
кредитів – 6;
модулів – 2;
змістових модулів – 3.
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання:
заочна – 40 год.
Загальна кількість
годин – 180 год.

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Галузь знань
05 «Соціальні та
поведінкові науки»

Характеристика
навчальної дисципліни
заочна форма навчання

Нормативна
Рік підготовки
ІІ, ІІІ
Семестр

Спеціальність
053 «Психологія»

4-й, 5-й
Лекції
12 год.
Практичні
8 год.

Розподіл годин для
заочної форми навчання:
аудиторних – 20 год.;
самостійної роботи
студента – 160 год.

Семінарські
–
Освітній ступінь
бакалавр

Самостійна робота
120 год.
Індивідуальні завдання
40 год.
Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить для заочної форми навчання – 12,5%.
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із
теоретичними основами експериментальної психології. Студенти мають
виявити уміння здійснювати психологічне дослідження, опираючись на основні
і додаткові методи дослідження, оволодіти плануванням експерименту,
кваліфікованою інтерпретацією їх результатів у конкретних дослідницьких
завданнях, засвоїти правила оформлення дослідницьких звітів.
Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та
практичній підготовці студентів фаху з питань:
 засвоєння психологічних знань і вмінь в галузі експериментальної
психології;
 визначення основних понять курсу;
 визначення принципів побудови психологічного дослідження;
 визначення принципів вибору найбільш адекватних методик у
залежності від мети дослідження;
 планування і проведення експериментальних досліджень психічних
станів, процесів, властивостей;
 розуміння нових тенденцій у сучасній експериментальній психології
(застосування складних комбінацій, експериментальних та емпіричних методів
для дослідження співвідношень і взаємодій різноманітних багаторівневих
експериментальних змінних).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають
такі компетентності:
Загальні вміння (компетентності)
Інструментальні компетентності:
 Здатність до формування світогляду, розвитку людського буття,
суспільства і природи, духовної культури:
 розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення;
 знання і уміння оперувати філософськими категоріями та поняттями;
 уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні,
політичні, екологічні, культурні та інші події та явища;
 здатність творчо мислити, вміння доводити та відстоювати власну думку;
 здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності та
ролі психології, основних її категорій;
 знання і уміння оперувати категоріями та поняттями психології;
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 Здатність до саморегуляції та здорового способу життя:
 розуміння необхідності та вміння вести здоровий спосіб життя,
фізичне самовдосконалення;
 уміння дотримуватися режиму роботи і відпочинку, підтримувати
працездатність і здоровий спосіб життя;
 уміння розвивати особисту стресовитривалість, саморегуляцію,
уникати не допускати систематичного перевантаження організму,
підтримувати психоемоційне здоров’я;
 уміння зберігати трудову активність у екстремальних ситуаціях.
 Здатність працювати з інформацією у тому числі в глобальних
комп’ютерних мережах:
 уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;
 уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та
зворотного зв’язку, вести кореспонденцію;
 знання інформаційних потреб суспільства, інформаційно-пошукових
ресурсів і стратегій у системі засобів масової комунікації;
 знання організаційно-функціональних, програмно-технологічних,
лінгвістичних засобів системно-мережевої взаємодії та пошуку в
документально-інформаційних системах;
 уміння з формування та розвитку інформаційно-когнітивних технологій
стандартизації та систем управління якістю у сферах соціальної інформації.
Міжособистісні компетентності:
 Здатність здійснювати комунікаційну діяльність:
 уміння усного і письмового спілкування державною мовою;
 уміння використовувати невербальні засоби комунікації;
 здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі
в міжособистісних відносинах;
 уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем,
рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;
 навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при
відстоюванні власної позиції під час дискусії;
 етичні зобов’язання при опануванні до виступів доповідачів;
 уміння використовувати іноземні мови у професійній діяльності.
 Позитивне ставлення до несхожості та інших культур:
 розуміння і дотримування етичних цінностей, у т.ч. у професійній діяльності;
 розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти
толерантне ставлення;
 уміння протистояти проявам расової, національної, вікової
дискримінації, гендерної нерівності.
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 Здатність до критики та самокритики:
 уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб,
спираючись на отриманні знання;
 здатність до критики та самокритики під час дискусії.
 Взаємодія (робота в команді):
 уміння працювати у команді.










Системні компетентності:
Здатність працювати самостійно і автономно:
 уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до
принципів управління.
Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості:
 знання і уміння створювати власний імідж та вдосконалювати його
складові: зовнішній вигляд, манери;
 уміння встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність,
планувати власну кар’єру;
 уміння добирати і використовувати методи соціально-психологічного
впливу у професійній та інших сферах діяльності.
Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості:
 знання й уміння забезпечувати якісне виконання завдань професійної
діяльності на основі інструкцій, методичних рекомендацій,
встановлення норм, нормативів, технічних умов тощо;
 здатність вносити рекомендації по введенню нових чи змін існуючих
вимог до якості.
Здатність до формування культури мислення, її сприйняття:
 уміння формулювати і висловлювати думки та своє ставлення до
подій, ситуацій виробничого характеру;
 уміння слухати та сприймати думки інших.
Здатність до навчання:
 розуміння й усвідомлення меж своїх знань, уміння набувати і
засвоювати нові знання;
 здатність застосовувати знання на практиці;
 уміння вибирати альтернативні методи навчання;
 критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі
проблеми на інноваційній основі;
 здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці
доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до
висвітлення теми дискусії з психології;
 турбота про якість доповіді та презентації;
 бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.
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 Здатність формувати нові ідеї (креативність):
 уміння формулювати та ініціювати нові ідеї, формулювати її мету,
завдання, необхідні ресурси;
 уміння використовувати загальнонаукові та креативні методи
пізнання у професійній діяльності;
 здатність провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)
 знання міста експериментальної психології в системі психологічного знання;
 знання особливостей становлення та розвитку експериментальної
психології як науки;
 знання основних психологічних термінів;
 знання стану експериментальної психології як науки на сучасному етапі її розвитку;
 вміння орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки;
 вміння орієнтуватися у методологічних принципах психологічного
дослідження та етапах його проведення;
 знання методів, якими користується психолог у сучасних наукових
дослідженнях психіки людини;
 знання предмету і завдань експериментальної психології;
 знання методологічних принципів і методів дослідження психіки;
 вміння застосовувати адекватні методи дослідження психіки;
 вміння визначити інформаційні потреби, співставляючи наукові факти;
 вміння вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та
обробляти інформацію;
 вміння формувати мету, конкретні завдання та програми дослідження
психічних явищ;
 вміння формулювати та перевіряти гіпотези досліджень, аналізувати
сутність психічних процесів в залежності від факторів, що на них впливають;
 вміння вивчати особливості людини, закономірності психічної
діяльності, типи, характер, психічні стани, чинники, що впливають на якість
функціонування психіки людини у різних видах життєдіяльності;
 вміння здійснювати вимір індивідуально-психологічних показників
особистості, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, виявляти схильності і
здібності людини та резервів її розвитку;
 знання структури психологічного дослідження;
 вміння планувати психологічне дослідження;
 вміння проводити і аналізувати пілотажне дослідження;
 вміння здійснювати основне психологічне дослідження, аналізувати і
інтерпретувати результати.
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Предмет і методологія експериментальної психології.
Тема 1. Вступ до експериментальної психології.
1. Поняття про експериментальну психологію як теоретичну галузь
психологічної науки.
2. Предмет експериментальної психології.
3. Принципи та завдання експериментальної психології.
Тема 2. Становлення і розвиток експериментального методу в
психології.
1. Передумови запровадження експерименту в психології.
2. Етапи становлення експериментального методу в психології.
3. Роль основних напрямів психологічної науки у становленні
психологічного експерименту.
4. Розвиток експериментального дослідження психіки у вітчизняній і
зарубіжній психології.
Тема 3. Методологія науки. Наукове дослідження, його принципи та
структура.
1. Наука як особливий спосіб діяльності людського суспільства.
2. Основні напрямки методології наукового дослідження.
3. Принципи та типи наукового дослідження.
4. Структура наукової теорії.
Змістовий модуль 2. Емпіричні методи у психології.
Тема 4. Неемпіричні методи експериментальної психології.
1. Психологічна наука як вибір.
2. Неекспериментальні психологічні методи: спостереження, “архівний
метод”, метод аналізу продуктів діяльності, біографічний метод, бесіда,
анкетування та інтерв’ю у психологічному дослідженні.
Тема 5. Експеримент як метод психологічного дослідження.
1. Поняття про психологічний експеримент.
2. Види експерименту.
3. Структура психологічного експерименту.
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Змістовий модуль 3. Психологія експерименту.
Тема 6. Експериментальне спілкування.
1. Експериментатор: його особистість та діяльність.
2. Досліджуваний: його діяльність в експерименті.
3. Особистість досліджуваного та ситуація психологічного експерименту.
4. Етичні аспекти психологічних дослідження.
5. Правове регулювання психологічних досліджень.
Тема 7. Змінні у структурі психологічного дослідження.
1. Поняття змінної.
2. Види змінних.
3. Незалежна та залежна змінні.
4. Визначення зовнішньої змінної.
5. Контроль змінних.
6. Джерела артефактів у маніпулюванні змінними.
7. Вимір змінних.
8. Критерії якості виміру змінних.
Тема 8. Гіпотези у психологічному дослідженні.
1. Поняття про гіпотезу в науковому досліджені.
2. Види гіпотези.
3. Вимоги до наукових гіпотез.
4. Основні правила висунення і перевірки гіпотез.
5. Експериментальна гіпотеза та її особливості.
Тема 9. Процедура та основні характеристики психологічного експерименту.
1. Організація та проведення експериментального дослідження.
2. Ідеальний та реальний експерименти.
3. Експериментальна вибірка.
4. Експериментальні змінні та способи їх контролю.
5. Визначення зовнішньої змінної.

1.
2.

3.
4.

Тема 10. Планування психологічного експерименту.
Класифікація експериментальних планів.
Експериментальні плани: плани для однієї незалежної змінної, плани для
однієї незалежної змінної та декількох груп, плани для одного
досліджуваного.
Доекспериментальні плани.
Квазіекспериментальні плани.
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Тема 11. Аналіз та представлення результатів психологічних
експериментів.
1. Поняття кількісного та якісного аналізу в психологічних експериментах.
2. Наочно-графічне представлення результатів експериментів.
3. Використання комп’ютерів у психологічних дослідженнях.
4. Поняття про науковий стиль. Основні вимоги до структури та
оформлення письмового наукового звіту.
5. Вимоги до написання наукової статті.
Тема 12. Кореляційне дослідження.
1. Поняття про кореляцію.
2. Кореляційний підхід і експериментальне дослідження: кореляційні
гіпотези як гіпотези зв’язку.
3. Плани кореляційних досліджень.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістових модулів, тем

Усього

Кількість годин
заочна форма навчання
в тому числі
Лекції

180
12
Модуль І

Семінарські

Практичні

СРС

Індивід
робота

–

8

120

40

Змістовий модуль 1. Предмет і методологія експериментальної психології
Тема 1. Вступ до експериментальної
11
1
–
–
10
психології
Тема 2. Становлення і розвиток
експериментального методу в
11
1
–
–
10
психології
Тема 3. Методологія науки. Наукове
дослідження, його принципи та
13
1
–
2
10
структура
Разом за змістовим модулем 1
35
3
–
2
30
Змістовий модуль 2. Емпіричні методи у психології
Тема 4. Неемпіричні методи
11
1
–
–
експериментальної психології
Тема 5. Експеримент як метод
13
1
–
2
психологічного дослідження
Разом за змістовим модулем 2
24
2
–
2

–
–
–
–

10
10

–

20

–

Змістовий модуль 3. Психологія експерименту
Тема 6. Експериментальне спілкування
Тема 7. Змінні у структурі
психологічного дослідження
Тема 8. Гіпотези у психологічному
дослідженні
Тема 9. Процедура та основні
характеристики психологічного
експерименту
Тема 10. Планування психологічного
експерименту
Тема 11. Аналіз та представлення
результатів психологічних
експериментів
Тема 12. Кореляційне дослідження

11

1

–

–

10

–

11

1

–

–

10

–

13

1

–

2

10

–

11

1

–

–

10

–

11

1

–

–

10

–

12

1

–

1

10

–

12

1

–

1

10

–

Разом за змістовим модулем 3

81

7

–

4

70

–

Усього годин за модулем І

140

12

–

8

120

–

Модуль ІІ
ІНДЗ

40

–

–

–

–

40

Усього годин:

180

12

–

8

120

40

Підсумковий контроль – іспит
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 3. Методологія науки. Наукове дослідження, його принципи та
структура.
1. Наукове дослідження: етапи, принципи, типи. Структура наукової теорії.
2. Основні загальнонаукові дослідницькі методи.
3. Емпіричні методи в психології та їх класифікація.
4. Особливості неекспериментальних методів психології.
Література: [5, 9, 19, 21].
Тема 5. Експеримент як метод психологічного дослідження.
1. Поняття про психологічний експеримент. Місце експерименту в
дослідженні психічної реальності.
2. Види експерименту.
3. Структура психологічного експерименту.
4. Етапи проведення експериментального дослідження.
Література: [6, 9, 11, 21, 24].
Тема 8. Гіпотези в психологічному дослідженні
1. Поняття про гіпотезу в науковому дослідженні.
2. Види гіпотез у психологічному дослідженні.
3. Принцип фальсифікованості та верифікованості наукової гіпотези.
4. Експериментальна гіпотеза та її особливості.
5. Статистичні гіпотези; 0-гіпотеза.
Література: [6, 9, 11, 21, 24].
Тема 11. Аналіз та представлення результатів психологічних
експериментів.
1. Поняття кількісного та якісного аналізу в психологічних експериментах.
2. Інтерпретація та оформлення результатів експерименту. Правила
інтерпретації результатів експерименту.
3. Поняття про науковий стиль. Основні вимоги до структури та
оформлення письмового наукового звіту. Вимоги до написання наукової статті.
Література: [1-3, 5-7, 11, 16-18].
Тема 12. Кореляційне дослідження.
1. Поняття про кореляцію. Види кореляцій.
2. Кореляційний підхід і експериментальне дослідження.
3. Плани кореляційних досліджень.
4. Обробка та інтерпретація даних у кореляційному дослідженні.
Література: [6, 9, 11, 21, 24].
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назва теми та зміст самостійної роботи
Тема 1. Вступ до експериментальної психологїї.
Завдання:
1. Дослідити предмет експериментальної психології, її принципи та завдання.
2. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
3. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
4. Ведення термінологічного словника.
Тема 2. Становлення і розвиток експериметального методу в психології.
Завдання:
1. Вивчити етапи становлення експериметального методу в психології
2. Сформулювати роль основних напрямів психологічної науки у
становленні психологічного експерименту.
3. Дослідити розвиток експериментального дослідження психіки у
вітчизняній і зарубіжній психології.
4. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
5. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6. Ведення термінологічного словника.
Тема 3. Методологія науки. Наукове дослідження, його принципи та структура.
Завдання:
1. Вивчити види експериментів у психології.
2. Вивчити основні методи психологічного дослідження. Їх застосування.
3. Вивчити позитивні аспекти тих чи інших методів.
4. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
5. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6. Ведення термінологічного словника.
Тема 4. Неемпіричні методи експериментальної психології.
Завдання:
1. Вивчити методи спостереження опитування і анкетування.
2. Сформулювати головні вимоги до проведення методу бесіди та анкетування.
3. Дослідити, які величини необіхдно визначити при кількісній обробці
даних дослідження і що вони характеризують.
4. Дослідити, у чому полягвє коректність тлумачень результатів,
отриманих у наслідок застосування тестів.
5. Дослідити співвідношення понять «особистість» та «індивідуальність»
6. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
7. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
8. Ведення термінологічного словника.
Тема 5. Експеримент як метод психологічного дослідження.
Завдання:
1. Дослідити історію психологічного експерименту
2. Вивчити поняття про психологічний експеримент.
3. Дослідити види експерименту та структуру психологічного есперименту.
4. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
5. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6. Ведення термінологічного словника.
Тема 6. Експериментальне спілкування.
Завдання:
1. Вивчити Експериментатор: його особистість та діяльність.
2. Вивчити Досліджуваний: його діяльність в експерименті.
3. Дослідити етичні та правові регулювання психологічних досліджень.
4. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
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Кількість
годин

10

10

10

10

10

10

№
з/п

7.

8.

9.

10.

11.

Назва теми та зміст самостійної роботи
5. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6. Ведення термінологічного словника.
Тема 7. Змінні у структурі психологічного дослідження.
Завдання:
1. Вивчити види змінних в експерименті.
2. Вивчити характеристику незалежної змінної.
3. Дослідити залежну змінну і її особливості.
4. Визначити взаємозв’язок між змінними. Контроль змінних.
Експериментатор як незалежна змінна.
5. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
6. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7. Ведення термінологічного словника.
Тема 8. Гіпотези у психологічному дослідженні.
Завдання:
1. Вивчити поняття змнної. Види змінних. Незалежна та залежна змінні.
2. Дослідити визначення зовнішньої змінної. Контроль змінних.
3. Вивчити джерела артефактів у маніпулюванні змінними. Вимір змінних.
критерії якості виміру змінних.
4. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
5. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6. Ведення термінологічного словника.
Тема 9. Процедура та основні характеристики психологічного експерименту.
Завдання:
1. Вивчити організацію та проведення експериментального дослідження.
2. Вивчити ідеальний та реальний експерименти.
3. Вивчити експериментальну вибірку.
4. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
5. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6. Ведення термінологічного словника.
Тема 10. Планування психологічного експерименту.
Завдання:
1. Вивчити класифікацію експериментальних планів.
2. Вивчити експериментальні плани: плани для однієї незалежної змінної,
плани для однієї незалежної змінної та декількох групп, плани для
одного досліджуваного.
3. Вивчити доекспериментальні та квазіекспериментальні плани.
4. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
5. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6. Ведення термінологічного словника.
Тема 11. Аналіз та представлення результатів психологічних експериментів.
Завдання:
1. Дослідіти поняття кількісного та якісного аналізу в психологічних
експериментах.
2. Дослідіти наочно- графічне представлення результатів експериментів.
3. Вивчити використання комп’ютерів у психологічних дослідженнях.
4. Дослідити поняття про науковий стиль. Основні вимоги до структури та
оформлення письмового наукового звіту. Вимоги до написання наукової
статті.
5. Оглянути основну та додаткову літератури по темі.
6. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7. Ведення термінологічного словника.
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Кількість
годин

10

10

10

10

10

№
з/п

12.

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість
годин

Тема 12. Кореляційне дослідження.
Завдання:
1. Дослідити поняття про кореляцію.
2. Визначити кореляційний підхід і експериментальне дослідження:
кореляційні гіпотези як гіпотези зв’язку.
3. Визначити плани кореляційних досліджень.
4. Оглянути основну та додаткову літературу по темі.
5. Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6. Ведення термінологічного словника.
Разом:

10

120

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної
активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з
навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань,
підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та
навичками:
 організації самостійної навчальної діяльності;
 самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;
 праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науковопопулярною літературою;
 конспектування літературних джерел;
 роботи з довідковою літературою;
 опрацьовування статистичної інформації;
 написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студентів повинен уміти раціонально організовувати свою
навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї
роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного
навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у
навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студентів виділяє для
роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного
каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості
бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами
корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на
необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних
бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих
підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно
заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
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Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як
за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно
відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо),
а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що
для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно,
вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити
додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих
термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями
або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно
робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на
аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для
кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст
прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого
літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним
своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки,
вислови слід записувати до конспекта повністю з посиланням на автора,
джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний
зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно
підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і
робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого
матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в
короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно
користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними
словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися
персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість
отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та
підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи
виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм
змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу
має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах
10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша,
розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент
узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу
опрацьованої проблеми. До реферата має бути доданий список використаної
літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
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За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох
розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. План
написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати
актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її
практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження,
вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати
однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту,
викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних
теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної
теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних
фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших
інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають
першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні
тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній
діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції,
рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При
цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату. Вони
повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного
аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а
також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на
розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані
якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у
рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення
повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних
помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури
неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних,
бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)
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7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
для студентів заочної форми навчання
7.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань
за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної
навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ,
передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої
покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
А
П
Б
Р
В
С
Г
Т
Д
У
Є
Ф
Ж
Х
З
Ц
Й
Ч
І
Ш
К
Щ
Л
Ю
М
Я
Н
О

Контрольна 1
номери питань
1,
16,
31
2,
17,
32
3,
18,
33
4,
19,
34
5,
20,
35
6,
21,
36
7,
22,
37
8,
23,
38
9,
24,
39
10,
25,
40
11,
26,
41
12,
27,
42
13,
28,
43
14,
29,
44
15,
30,
45

Контрольна 2
варіант
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3

7.3. Контрольна робота 1 з дисципліни «Експериментальна психологія»
складається з трьох теоретичних питань, що потребують поглибленої відповіді.
Контрольна робота 2 з дисципліни «Експериментальна психологія»
складається з практичного завдання, яке потрібно виконати і занотувати
належним чином отримані результати.
7.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні
завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки
необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо
запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на
них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем
перевірятися не будуть.
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7.6. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і
монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить
цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення
(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного
джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити
посилання на літературне джерело.
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.7. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним
чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних,
бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26с.).
7.9. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки
протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого
здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно,
так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до початку сесії для
студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною
шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS

Оцінка
у національній шкалі
5 (відмінно)

A (відмінно)
B (дуже добре)
C (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FX (незадовільно) з можливістю
повторного складання
F (незадовільно) з обов’язковим
повторним вивченням

4 (добре)
3 (задовільно)

Бали
за ECTS
47 - 50
44 - 46
40 - 43
35 - 39
30 - 34
18 - 29

2 (незадовільно)
1-17

7.11. У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен
усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.12. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота
не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового
контролю з дисципліни.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Наукова теорія і її структура.
Основні напрямки методології наукового дослідження.
Етапи наукового дослідження. Принципи наукового дослідження.
Типи наукового дослідження.
Основні завдання експериментальної психології на сучасному етапі.
Емпіричні методи в психологічному дослідженні.
Особистість психолога-практика та психолога-дослідника.
Класифікація методів психологічного дослідження.
Історія використання методу спостереження в психології.
Види спостережень.
Самоспостереження і його проблеми.
Об’єкт і предмет спостереження.
Особистість спостерігача та її вплив на результати досліджень.
Помилки спостерігачів.
Проблеми тренувальних спостережень. Ефект присутності спостерігача.
Етичні питання використання методу спостереження.
Надійність спостереження.
Визначення категорій спостережуваних явищ.
Категоріальне та не категоріальних спостереження.
Планування спостереження.
Схеми спостереження.
Проблеми інтерпретації результатів спостережень.
Правильна постановка проблеми а анкетуванні. Операціоналізація.
Підбір груп для анкетування.
Правила побудови анкет.
Інтерв’ю, його підготовка, проблема способу проведення.
Інтерв’ю та бесіда в психологічному дослідженні.
Інтерв’юер в психологічному дослідженні. НЛП і інтерв’ю.
Бесіда. Діалогічна бесіда.
Ведення бесіди в проблемній ситуації. Мова і бесіда.
Вплив зовнішніх умов на ведення бесіди.
Спостереження і бесіда – взаємодоповнюючі методи.
Теоретичні методи психологічного дослідження.
Проективні методи в психологічних дослідженнях.
Ідеальний і реальний експеримент.
Змінні експерименту.
Надійність і валідність експерименту.
Планування експерименту.
Види експериментів.
Експериментальна ситуація.
Підбір досліджуваних для експерименту.
Етичні норми психологічних експериментів.
Аналіз плану «тест-вплив-ретест».
Етапи проведення цілісного психологічного дослідження.
Квазіекспериментальні плани.
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Практичне завдання
Варіант 1.
Методика “хронокарта”.
Описати методику, історію її виникнення. Провести дослідження за
даною методикою. Проаналізувати отримані результати. Оформити звіт.
Варіант 2.
Експериментальне дослідження уваги.
Описати методи та методики дослідження уваги, історію їх виникнення.
Провести дослідження за обраними методиками. Проаналізувати отримані
результати. Оформити звіт.
Варіант 3.
Експериментальне дослідження пам’яті.
Описати методи та методики дослідження пам’яті, історію їх виникнення.
Провести дослідження за обраними методиками. Проаналізувати отримані
результати. Оформити звіт.
Варіант 4.
Експериментальне дослідження мислення.
Описати методи та методики дослідження мислення, історію їх
виникнення. Провести дослідження за обраними методиками. Проаналізувати
отримані результати. Оформити звіт.
Варіант 5.
Експериментальне дослідження емоцій.
Описати методи та методики дослідження емоцій, історію їх виникнення.
Провести дослідження за обраними методиками. Проаналізувати отримані
результати. Оформити звіт.
Варіант 6.
Експериментальне дослідження особистості.
Описати методи та методики дослідження особистості, історію їх
виникнення. Провести дослідження за обраними методиками. Проаналізувати
отримані результати. Оформити звіт.
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються:
1. Теоретико-інформаційні методи навчання:
 усне логічне цілісне викладення навчального матеріалу (лекція);
 діалогічно побудоване усне викладення (бесіда);
 пояснення, демонстрація.
2. Практико-операційні методи навчання (практичні роботи):
 Вправи;
 рішення завдань.
3. Пошуково-творчі методи навчання (семінарські заняття):
 аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових);
 групове обговорення питання;
 дискусії.
4. Методи самостійної роботи студентів:
 читання (робота з підручником й іншими учбово-методичними
посібниками);
 конспектування;
 рішення завдань і проблемних ситуацій;
 творчі завдання.
Для активізації процесу навчання студентів у ході вивчення дисципліни
застосовуються такі навчальні технології та засоби:
 на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується
увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади
практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду
вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання
нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні
матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби
навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;
 на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології:
обговорення проблем, дискусії; вирішення ситуаційних вправ; розв’язання
проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз
конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки
візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та
групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією
виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є
чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної
активності, справедлива диференціація оцінок.
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9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з
двох етапів:
 поточного контролю роботи студентів;
 підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на
практичних заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним
планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння
теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт,
умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь
публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
 систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи
над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх
завдань та розв’язання задач;
 виконання завдань для самостійного опрацювання;
 виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає
застосування таких видів:
 тестові завдання;
 розрахункові завдання;
 обговорення проблеми, дискусія;
 аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або
графічного матеріалу);
 ділові ігри (кейс-методи);
 презентації результатів роботи;
 інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є
виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі,
завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані
знання.
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Поточне тестування, самостійна та контрольна робота

Т1
Т6

Змістовий модуль 1
Т2
Т3
Змістовий модуль 3
Т7
Т8
Т9

Підсумковий
тест

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Сума

50

100

Змістовий модуль 2
Т4
Т5
Т 10

Т 11

Т 12

50

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
61-67 балів – задовільно (E);
35-60 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
Методичне забезпечення викладання дисципліни «Експериментальна
психологія» складають робоча програма нормативної навчальної дисципліни,
програма нормативної навчальної дисципліни, комплексні контрольні завдання
(тести), візуальна презентація курсу, набір інтерактивних вправ і завдань.
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12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

Особливості виникнення та розвитку експериментальної психології в
Німеччині. В. Вунд і становлення експериментальної психології.
Порівняльний
аналіз
особливостей
виникнення
та
розвитку
експериментальної психології в Європі та Америці.
Розвиток і становлення експериментальної психології в Україні.
Особливості розвитку методології наукового психологічного дослідження.
Феномен методу в експериментальній психології.
Способи класифікацій методів психологічного дослідження, характеристика
основних груп.
Принципи наукового дослідження в психології.
Експериментальна психологія як наука і парадигма. Основні завдання
експериментальної психології на сучасному етапі розвитку науки.
Типи психологічних досліджень. Рівні наукового психологічного дослідження.
Етапи проведення цілісного психологічного дослідження.
Особливості використання малюнкових методів в психологічних дослідженнях.
Психологічний тренінг в дослідницькій діяльності психолога. Тренінг і
формуючий експеримент.
Характеристика методу тестування в експериментальній психології.
Теорія і психологічне експериментальне дослідження. Аналіз особливостей
використання в психологічних дослідженнях теоретичних методів.
Особливості застосування проективного методу в експериментальній
діяльності психолога.
Планування бесіди як психологічного дослідження, етапи її проведення.
Характеристика процедури психологічного інтерв'ю, його плюси і мінуси.
Аналіз можливих помилок психолога, що використовує метод бесіди та
інтерв’ю для дослідження.
Правила побудови анкети та здійснення процедури анкетування в
психологічному дослідженні.
Спостереження як один з основних методів психологічного дослідження. Історія
використання методу спостереження при вивченні психологічних явищ.
Особистість спостерігача. Помилки психологів-спостерігачів.
Характеристика особливостей предмету та об'єкту психологічного
спостереження. Порівняльний аналіз особливостей прихованого та
неприхованого психологічного спостереження.
Етичні проблеми використання методу спостереження в психологічних
дослідженнях. Використання прийомів візуальної психодіагностики в
спостереженні.
Надійність та валідність спостереження.
Види спостережень. Основні правила спостереження в психологічному дослідженні.
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25. Кількісна оцінка результатів спостереження. Проблема узгодження даних
спостереження.
26. Фіксація результатів психологічного спостереження. Тренування спостережливості.
27. Самоспостереження та інтроспекція: історія застосування в психологічних
дослідженнях. Схема спостереження за Ассаджолі.
28. Плюси та мінуси використанням методу самоспостереження в сучасних
психологічних дослідженнях та практичній психології.
29. Історія експерименту як методу в психології. Види експериментів у психології.
30. Порівняльна характеристика ідеального та реального експерименту.
Безмірний експеримент.
31. Незалежна змінна в психологічному експерименті. Проблема виділення
незалежної змінної з-під впливу інших змінних.
32. Види змінних в експерименті. Характеристика залежної змінної, її особливості.
33. Типи взаємозв’язків між основними змінними. Контроль змінних.
34. Взаємозв’язок постановки проблеми та формулювання гіпотез в психологічному
дослідженні. Форми подачі результатів та інтерпретації дослідження.
35. Гіпотеза в психологічному експерименті. Принцип фальсифікованості.
36. Вплив особистості досліджуваного на ситуацію психологічного експерименту.
37. Помилки експериментатора в оцінці діяльності досліджуваного.
Експериментатор як незалежна змінна.
38. Валідність експерименту, види та фактори, що порушують валідність
експерименту.
39. Характеристика етичних проблем експериментатора. Етичний кодекс
психолога-дослідника. Анкетування після експерименту.
40. Стратегії формування експериментальних груп.
41. Особливості планів психологічних експериментів з однією незалежною змінною.
42. Порівняльна характеристика планів Фішера та Соломона.
43. Аналіз плану «тест-вплив-ретест».
44. Особливості планування психологічного експерименту для одного досліджуваного.
45. Факторні плани для двох і кількох незалежних змінних.
46. Виявлення причин взаємодії двох незалежних змінних з допомогою
графічного зображення результатів експерименту.
47. Планування за методом латинського і греко-латинського квадратів.
48. Порівняльна характеристика доекспериментальних і класичних планів
експериментальній психології.
49. Квазіекспериментальні плани.
50. Планування експериментів за методом часових серій та альтернативних впливів.
51. Експеримент ex-postfacto. Перспективи розвитку планування психологічного дослідження.
52. Експериментальна вибірка. Спосіб підбору досліджуваних за методом квот та бажаючих.
53. Аналіз процедури підбору досліджуваних за методом рандомізації.
54. Вимірювання та психологічний експеримент.
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