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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 6 
 
годин – 180 
 
 
 
змістових модулів –3 

 
 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 
 

Спеціальність 053 
Психологія 

(код і назва) 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) 

 

Нормативна 
(ВНЗ/студента) 

 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 
Семестр 

1-й 1-й 
Лекції 

36 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

128 год. 178 год. 
у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 
контролю:  

іспит 
 

 
 

* – за наявності 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Курс експериментальної психології передбачає цілеспрямоване системне вивчення 

методів психологічного дослідження, ознайомлення з плануванням психологічного 
експерименту та представлення проблем загальної методології організації психологічного 
дослідження.  

Мета дисципліни «Експериментальна психологія» полягає у формуванні у студентів 
знань з методології психологічного дослідження, розкриття особливостей сучасних 
експериментальних та неекспериментальних методів з дослідження психіки, розгляді основних 
складових експерименту та у розвитку професійно та особистістно важливих якостей майбутніх 
фахівців. 
Завдання дисципліни полягає у: 
- ознайомленні студентів з принципами наукового мислення; 
- формуванні у студентів явлення про наукові методи дослідження психіки;  
- формуванні у студентів навичок планування та проведення експериментального 
психологічного дослідження; 
- освоєнні знань про структуру психологічного експерименту, його планування і процедури; 
- ознайомлення студентів з класичними експериментальними дослідженнями, проведеними в 
різних галузях психологічної науки. 

 - закріпленні на практиці знання про організацію і планування психологічного 
дослідження. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей: 
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій  
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження  
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 
аргументовані висновки та рекомендації  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен  
знати:  

- особливості становлення експериментального методу в психології;  
- принципи і структуру наукового дослідження психіки;  
- різні підходи до розуміння сутності експерименту та його структури;  
- основні етапи та характеристики психологічного експерименту;  
- особливості планування психологічного експерименту;  
- методи якісної та кількісної обробки експериментальних даних;  
- етичні принципи професійної діяльності психолога. 

вміти: 
- застосовування експериментального методу у дослідженнях психічної реальності;  
- планувати експериментальні та квазіекспериментальні дослідження; 
- володіти способами фіксації та аналізу результатів дослідження;  
- аналізувати й оцінювати валідність проведених психологічних експериментів, достовірність 

отриманих результатів і можливість їх застосування у психологічній практиці;  
- формулювати висновки на основі аналізу результатів дослідження;– формування 

досліджуваних у репрезентативні вибірки;  
- складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги відповідно до вимог замовника; 
- Демонструвати відповідні результати навчання: 
- ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань  
- ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-



 5

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  
- ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел.  
- ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та 
технології психологічної допомоги  

- ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 
матеріалу, дотримуватися процедури дослідження  

- ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 
нефахівців.  

-  
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ1. НАУКОВІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ.  
Тема 1. Експериментальна психологія як самостійний науковий напрямок. Предмет 

і завдання експериментальної психології. 
Місце експериментальної психології в системі наук. Визначення експериментальної 

психології. Предмет і завдання експериментальної психології. Основні завдання 
експериментальної психології. Сучасні тенденції експериментальної психології. Основні 
принципи експериментальної психології. 

Тема 2. Історичні аспекти експериментальної психології. 
Передумови становлення експериментального методу в психології. Розвиток та 

становлення експериментальної психології. Розвиток вітчизняної експериментальної 
психології. Експериментальна психологія на сучасному етапі: предмет і завдання.  

Тема 3. Методологічні аспекти психологічного дослідження. Етика наукового 
дослідження. 

Загальне представлення про методологію науки. Характеристика наукового дослідження 
та його етапи. Етика психологічного дослідження і проблема соціальної відповідальності 
дослідника.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. СУЧАСНІ НАУКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В 
ПСИХОЛОГІЇ. НЕЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ 

Тема 4. Класифікація методів психологічного дослідження. 
Загальнонаукові дослідницькі методи (теоретичні, емпіричні, моделювання). 

Класифікація методів психологічного дослідження Б.Г.Ананьева. Тривимірна класифікація 
методів психологічного дослідження С.Н. Дружиніна. 

Тема 5. Неекспериментальні методи в психології: спостереження, бесіда, 
опитування, тести. 

Сутність  методу спостереження.  Переваги та недоліки методу спостереження. Бесіда та 
правила її проведення.  Поняття про метод опитування. Види і типи опитування. Структура 
психологічного тесту. Види тестів.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ЕКСПЕРИМЕНТ В ПСИХОЛОГІЇ ТА АНАЛІЗ ЙОГО 
РЕЗУЛЬТАТІВ 

Тема 6. Експеримент. Його види. Організація та проведення психологічного 
експерименту. 

Загальна характеристика психологічного експерименту. Аналіз видів психологічного 
експерименту. Переваги та недоліки методу психологічного експерименту. Характеристика 
етапів психологічного експерименту. Обробка і узагальнення результатів експериментального 
дослідження. Проблема інтерпретації результатів експериментального дослідження психіки. 

Тема 7. Експериментатор і випробуваний. Експериментальне спілкування. 
Експериментальне спілкування. Експериментатор  та досліджуваний в ситуації 

психологічного експерименту. Артефакти в експериментальному дослідженні.  
Тема 8. Загальне уявлення про гіпотезу та її перевірку в науковому дослідженні. Види 

гіпотез. 
Система гіпотез в експериментальному дослідженні. Вимоги до формулювання гіпотез. 

Експериментальна гіпотеза та її особливості. Види експериментальних гіпотез (за Р. 
Готтсданкером). Помилки першого і другого роду при прийнятті статистичного рішення і 
можливість їх уникнення. 

Тема 9. Види оціночних шкал, що використовуються в психологічному дослідженні. 
Психологічні шкали (за С. Стівенсом). Номінальна шкала. Шкала порядку. Шкала 

інтервалів. Шкала пропорцій. Основні характеристики шкал. Умови застосування шкал. 
Тема 10. Характеристика змінних, що застосовуються в експерименті. Способи 

контролю змінних. 
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Поняття змінної в психологічному дослідженні. Види змінних. Незалежні змінні та їх 
види. Залежні змінні та їх характеристики. Проміжні змінні та їх особливості. Змінні, що 
контролюються. Основні способи контролю впливу зовнішніх та внутрішніх додаткових 
змінних в експерименті. 

Тема 11. Поняття про валідність експерименту та її види. 
Критерії валідності психологічного експерименту. Зовнішня валідність і внутрішня 

валідність. Операційна валідність. Джерела порушення валідності. Основні фактори, що 
знижують валідність експерименту. 

Тема 12. Поняття про експериментальну вибірку, критерії та способи її створення. 
Генеральна сукупність і експериментальна вибірка. Репрезентативність вибірки. 

Стратегії відбору досліджуваних в експериментальну вибірку. Переваги експерименту з 
великою кількістю досліджуваних 

Тема 13. Експериментальні дослідницькі плани. Класифікація експериментальних 
планів за Кемпбеллом. 

Поняття про експериментальний план дослідження. Види експериментальних планів. 
Доекспериментальні  та квазіекспериментальні плани. Плани ex-post-facto.  

Тема.14. Спеціальні методи планування експериментального дослідження.  
Планування кореляційного дослідження. Типи кореляційного дослідження. Контроль в 

кореляційному дослідженні. Планування факторного експерименту. Складні факторні плани.  
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
усьог
о  

у тому числі усьо 
го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ1. НАУКОВІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Тема 1. Експериментальна 
психологія як самостійний 
науковий напрямок. 
Предмет і завдання 
експериментальної 
психології. 

 4      2     

Тема 2. Історичні аспекти 
експериментальної 
психології. 

 4           

Тема 3. Методологічні 
аспекти психологічного 
дослідження. Етика 
наукового дослідження. 

 4 2          

Усього за змістовним 
модулем 1 

60 12 2   46 60 2    58 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. СУЧАСНІ НАУКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В 
ПСИХОЛОГІЇ. НЕЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ 

Тема 4. Класифікація 
методів психологічного 
дослідження. 

 4      2     
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Тема 5. Неекспериментальні 
методи в психології: 
спостереження, бесіда, 
опитування, тести. 

 4 2          

Усього за змістовним 
модулем 2 

30 8 2   20 30 2    28 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ЕКСПЕРИМЕНТ В ПСИХОЛОГІЇ ТА АНАЛІЗ ЙОГО 
РЕЗУЛЬТАТІВ 

Тема 6. Експеримент. Його 
види. Організація та 
проведення психологічного 
експерименту. 

 2      2     

Тема 7. Експериментатор і 
випробуваний. 
Експериментальне 
спілкування. 

 2           

Тема 8. Загальне уявлення 
про гіпотезу та її перевірку в 
науковому дослідженні. 
Види гіпотез. 

 2           

Тема 9. Види оціночних 
шкал, що використовуються 
в психологічному 
дослідженні. 

 2 2      2    

Тема 10. Характеристика 
змінних, що застосовуються 
в експерименті. Способи 
контролю змінних. 

 2 2          

Тема 11. Поняття про 
валідність експерименту та 
її види. 

 2 2          

Тема 12. Поняття про 
експериментальну вибірку, 
критерії та способи її 
створення. 

 2 2          

Тема 13. Експериментальні 
дослідницькі плани. 
Класифікація 
експериментальних планів 
за Кемпбеллом. 

 2 2      2    

Тема.14. Спеціальні методи 
планування 
експериментального 
дослідження.  

  2      2    

Усього за змістовним 
модулем 3 

90 16 12   62 90 2 6   82 

Всього 180 36 16   128 180 6 6   178 
* – за наявності 
  



 9

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Етика психологічного дослідження і проблема соціальної 
відповідальності дослідника. 

2 

2. Переваги та недоліки методу спостереження. 2 
3. Умови застосування шкал різних оцінювальних шкал 2 
4. Види змінних.  Основні способи контролю змінних 2 
5. Критерії валідності психологічного експерименту. 2 
6. Стратегії відбору досліджуваних в експериментальну вибірку. 2 
7. Класифікація експериментальних планів за Кемпбеллом. 2 
8. Спеціальні методи експериментального дослідження 2 
 Разом 16 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

7. Теми лабораторних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

8. САМОСТІЙНА  РОБОТА 
№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

Кількість 
годин з/в 

1. . Сучасні тенденції експериментальної психології.  12 16 
2. Експериментальна психологія на сучасному етапі: 

предмет і завдання.  
12 16 

3. проблема соціальної відповідальності дослідника.  12 16 
4. Тривимірна класифікація методів психологічного 

дослідження С.Н. Дружиніна. 
12 16 

5. Обробка і узагальнення результатів 
експериментального дослідження.  

10 16 

6. Артефакти в експериментальному дослідженні.  10 14 
7. Помилки першого і другого роду при прийнятті 

статистичного рішення і можливість їх уникнення. 
10 14 

8. Основні способи контролю впливу зовнішніх та 
внутрішніх додаткових змінних в експерименті. 

10 14 

9. Джерела порушення валідності.  10 14 
10. Переваги експерименту з великою кількістю 

досліджуваних 
10 14 

11. Плани ex-post-facto. 10 14 
12. Складні факторні плани.  10 14 
 Всього: 128 178 
До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка  практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – написання рефератів, ессе; 
[3] -  
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9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
Не заплановано 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних завдань. 
 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне оцінювання, 

завершальний модульний контроль 
Критерії  оцінювання 
1. Наявність конспекту лекцій                                           10 
2. Виступ на семінарі за обраною темою                          10 
3. Участь у груповій роботі за темою семінару               10 
4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 
5. Підсумковий контроль                                                    40 
 

12. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
1. Предмет і завдання вивчення експериментальної психології. 
2. Етичні норми експериментального психологічного дослідження. 
3. Історія розвитку експериментальної психології.  
4. Історія розвитку експериментальної психології. Ключові експерименти. 
5. Історія розвитку експериментальної психології. Ключові прізвища. 
6. Класифікація методів психологічного дослідження. Експериментальні методи в 
психології. 
7. Класифікація методів психологічного дослідження. Неекспериментальні методи в 
психології. 
8. Порівняльний аналіз спостереження і експерименту як методів експериментальної 
психології. 
9. Експеримент. Його види. 
10. Експеримент. Його види. Лабораторний експеримент. 
11. Експеримент. Його види. Пілотажний експеримент. 
12. Організація і проведення психологічного експерименту. 
13. Етапи психологічного експерименту. 
14. Структура проведення експерименту 
15. Експериментатор та іспитуємий. Експериментальне спілкування. 
16. Психологічні закономірності, що визначають поведінку особистості в умовах 
експерименту. 
17. Способи контролю експериментального спілкування в експерименті. 
18. Загальне уявлення про гіпотезу та її перевірка в науковому дослідженні. Види гіпотез. 
19. Експериментальна гіпотеза. Види експериментальної гіпотези. 
20. Статистична гіпотеза і її види. 
21. Загальна характеристика змінних, що змінюються в експерименті. 
22. Способи контролю змінних в експерименті. 
23. Поняття про валідності експерименту і її види. 
24. Поняття про експериментальну виборку. 
25. Умови і способи створення експериментальної вибірки. 
26. Класифікація експериментальних планів по Кемпбеллу. 
27. Основні експериментальні плани. Доекспериментальний план. 
28. Основні експериментальні плани. Експериментальний план.  
29. Квазіекспериментальне дослідження, його види. 
30. Кореляційне дослідження. 
31. Класичні експерименти в психології і їх значення. Г. Гельмгольц. 
32. Класичні експерименти в психології і їх значення. Г. Еббінгауз 
33. Класичні експерименти в психології і їх значення. Густав Фехнер і Ернст Вебер. 
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34. Класичні експерименти в психології і їх значення. Е. Тітченер. 
35. Класичні експерименти в психології і їх значення. І. П. Павлов. 
36. Класичні експерименти в психології і їх значення. Ф. Гальтон. 
37. Експерименти в загальній психології. Експеримент "Всесвіт 25" 
38. Експерименти в загальній психології. Експеримент «Ілюзія гумової руки» 
39. Експерименти в загальній психології. Експеримент Лялька Бобо. 
40. Експерименти в загальній психології. Експеримент Маленький Альберт. 
41. Експерименти в загальній психології. Експеримент Фестингера. 
42. Експерименти в загальній психології. Експерименти Гібсон і Уолк (сприйняття). 
43. Експерименти в загальній психології. Експерименти Екмана (візуальна діагностика). 
44. Експерименти в загальній психології. Експерименти Зайонца і Маркуса (середа і 
інтелект). 
45. Експерименти в загальній психології. Експерименти Колберга (мораль). 
46. Експерименти в загальній психології. Експерименти Премак і Вудрофф (мислення 
шимпанзе). 
47. Експерименти в загальній психології. Експерименти Розенталя (вплив 
експериментатора). 
48. Експерименти в загальній психології. Експерименти Розенцвейг, Беннет і Даймонд 
(досвід і мозок). 
49. Експерименти в загальній психології. Експерименти Роттера (контроль). 
50. Експерименти в загальній психології. Експерименти Селігмана (вивчена безпорадність). 
51. Експерименти в загальній психології. Експерименти Скіннера (забобони). 
52. Експерименти в загальній психології. Експерименти Тернбалла (сприйняття). 
53. Експерименти в загальній психології. Експерименти Толмена (когнітивні карти). 
54. Експерименти в загальній психології. Експерименти Тріандеса (культура) 
55. Експерименти в загальній психології. Експерименти Холмса і Рейха (стрес). 
56. Експерименти в загальній психології. Зефірний експеримент. 
57. Експерименти в загальній психології. Ілюзії сприйняття (Р.Грегорі). 
58. Експерименти в загальній психології. Окулографія і айтрекінг. 
59. Експерименти в загальній психології. Помилкові спогади (Е. Лофтус). 
60. Експерименти в клінічній психології. Експерименти Азеринського і Дементьєва 
(сновидіння). 
61. Експерименти в клінічній психології. Експерименти Вольпе (фобії). 
62. Експерименти в клінічній психології. Експерименти Роджера Сперрі (асиметрія мозку). 
63. Експерименти в клінічній психології. Експерименти Розенхена (реальність в психіатрії). 
64. Експерименти в клінічній психології. Експерименти Спанос (гіпнотичний транс). 
65. Експерименти в клінічній психології. Експерименти Фрідмана і Розенман (схильність до 
хвороби). 
66. Експерименти в клінічній психології. Експерименти Хобсона і Мак-Карлі (сновидіння). 
67. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експеримент Зімбардо. 
68. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експеримент Мільграма. 
69. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експеримент Третя Хвиля. 
70. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експерименти Аша 
(конформність). 
71. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експерименти Нормана 
Тріплетт. 
72. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експерименти Аша (перше 
враження). 
73. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експерименти Дарл і Латану 
(відповідальність). 
74. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експерименти Ла П'єра 
(реальна поведінку). 
75. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експерименти Ланже і Родина 
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(самостійність і безпорадність). 
76. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експерименти Калхаун 
(перенаселеність і соціальна поведінка). 
77. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Експерименти Д. Канемана 
78. Експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. Хотторнський експеримент 
79. Експерименти у віковій психології. Експеримент Мавпи Харлоу. 
80. Експерименти у віковій психології. Експеримент Маленький Джон. 
81. Експерименти у віковій психології. Експерименти Байерджо (сталість предметів у дітей). 
82. Експерименти у віковій психології. Експерименти Бомрінд (стилі батьківського 
виховання). 
83. Експерименти у віковій психології. Експерименти Боулбі (прихильність). 
84. Експерименти у віковій психології. Експерименти Бошарда і Ліккена (генетичний і 
середовий фактор розвитку). 
85. Експерименти у віковій психології. Експерименти Вернер і Сміт (еластичність психіки 
дітей) 
86. Експерименти у віковій психології. Експерименти Ейнсворта (формування 
прихильності). 
87. Експерименти у віковій психології. Експерименти Піаже (інтелектуальний розвиток). 
88. Експерименти у віковій психології. Експерименти Томас, Чесс, Берч (індивідуальність 
розвитку дитини). 
89. Експерименти у віковій психології. Експерименти Фенца (сприйняття дітей). 
90. Експерименти у віковій психології. Роботи Виготського (розвиток психіки дитини). 
 

13. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 
Поточний контроль відвідування Практичні 

завдання 
Підсумковий 
контроль 

Сума 
балів Змістовий 

модуль 1 
Змістовий 
модуль2 

15 15 10 20 40 100 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 
70-74 D 

задовільно  
60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

 
14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1) опорні конспекти лекцій;   
2) рекомендовані підручники і навчальні посібники;   
3) робоча навчальна програма;  
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14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА 

1. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2003. — 120 с 
2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях. — К.: Профессіонал, 
2007.  
3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов. 2е изд., М.: СПб., 2008. 
4. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология: теория и методы. - М, 2002. - 381 с.  
5. Кэмпбелл Д. одели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – 
СПб., 1996. 
6. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія. Підручник. — К.: Центр 
учбової літератури, 2008. — 360 с. 
7. Шнейдер Л.Б. Экспериментальная психология. Учебное пособие для вузов.300с., 2007. 
8. Солсо Р., Маклин К. "Экспериментальная  психология, эксперимент. Планирование, 
проведение, контроль - М., 2003. 
9. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. /Под ред. Крылова 
А.А., Маничева С.А 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Питер, 2003. - 560 с.   
Додаткова 
1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Академия, 2005. – 368 с 
2. Мидграм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб., 2000. 
3. Мартин, Д. Психологические эксперименты. – СПб., 2004. – 480 с. 
Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология: в 6-т., 1966.  
4. Класичні експерименти в психології - Копець Л. 
5. Хок Роджер Р. - 40 исследований, которые потрясли психологию 
6. Диксон Уоллес — «20 великих открытий в детской психологии» 
 

15. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Психологический словарь по «Экспериментальной психологии» - 
http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=1134 
2. http://stud.com.ua/29206/psihologiya/eksperimentalna_psihologiya 
3. http://westudents.com.ua/knigi/500-eksperimentalna-psihologya-maksimenko-sd.html 
4. http://www.yahoo.com/Science/Psychology 
5. https://pidruchniki.com/1584072019246/psihologiya/klasichni_eksperimenti_v_psihologiyi 
6. http://uchebnikirus.com/psihologia/klasichni_eksperimenti_v_psihologiyi_-
_kopets_l/klasichni_eksperimenti_v_psihologiyi_-_kopets_l.htm 
7. https://royallib.com/book/hok_rodger_r/40_issledovaniy_kotorie_potryasli_psihologiyu.html 
8. https://www.klex.ru/9k0 
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ДОДАТОК А. 
 
10 індивідуальних завдань за предметом 
 
1. Конспект матеріла за темою «Методологічні аспекти вивчення психологічного 
дослідження «Етапи психологічного експериментального дослідження» (8 балів). 
 
2. Конспект матеріла за темою «Основні характеристики експерименту (залежна, 
незалежна, побічна змінні) (8 балів). 
 
3. Конспект матеріла за темою «Основні вимоги до організації експерименту (валідність, 
види і чинники порушення) (8 балів). 
 
4. Конспект матеріла за темою «Експериментальні дослідницькі плани (3 типу по 
Кемпбелл)» (8 балів). 
 
5. Конспект матеріла за темою «Експериментатор та піддослідний. Особливості 
взаємодії» (8 балів). 
 
6. Аналіз експериментального дослідження за статтею (10 балів): 
https://psyjournals.ru/files/17151/exp_2008_n1_Petrenko.pdf 
Схема: 
 Сформулювати гіпотезу експериментального дослідження; 
 Виокремити залежну, незалежну змінну; 
 Відобразити процедуру експериментального дослідження, включаючи умови, методи і хід 
експерименту (за матеріалом статті); 
 Інтерпретація отриманих даних (за матеріалом статті).  
7. Аналіз експериментального дослідження за статтею (10 балів): 
https://psyjournals.ru/files/98055/exppsy_2019_n1_Lyusin_Kozhukhova_Suchkova.pdf 
Схема: 
 Сформулювати гіпотезу експериментального дослідження; 
 Виокремити залежну, незалежну змінну; 
 Відобразити процедуру експериментального дослідження, включаючи умови, методи і хід 
експерименту (за матеріалом статті); 
 Інтерпретація отриманих даних (за матеріалом статті).  
8. Аналіз експериментального дослідження за статтею (10 балів): 
https://psyjournals.ru/files/17143/exp_2008_n1_Barabanschikov.pdf 
Схема: 
 Сформулювати гіпотезу експериментального дослідження; 
 Виокремити залежну, незалежну змінну; 
 Відобразити процедуру експериментального дослідження, включаючи умови, методи і хід 
експерименту (за матеріалом статті); 
 Інтерпретація отриманих даних (за матеріалом статті).  
9. Аналіз експериментального дослідження за статтею (10 балів): 
https://psyjournals.ru/files/36240/exp_2010_n4_Samoylenko.pdf 
Схема: 
 Сформулювати гіпотезу експериментального дослідження; 
 Виокремити залежну, незалежну змінну; 
 Відобразити процедуру експериментального дослідження, включаючи умови, методи і хід 
експерименту (за матеріалом статті); 
 Інтерпретація отриманих даних (за матеріалом статті).  
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10 . Виберіть будь-яку цікаву для Вас тему психологічного дослідження і опишіть етапи 
експерименту за наданим порядком (20 балів): 
1. Проблема і гіпотеза дослідження: 
а) сформулюйте у формі питання обрану Вами проблему; 
б) виходячи з поставленої проблеми, сформулюйте гіпотезу дослідження. 
2. Робота з науковою літературою: 
а) знайдіть будь-які 10 книг або статей, які присвячені обраної проблеми. 
3. Визначення вимірюваних змінних. 
а) які змінні (показники) будуть вимірюватися в дослідженні? 
4. Вибір експериментального інструменту: 
а) знайдіть за однією методикою діагностики на кожну змінну, яку Ви будете вимірювати. 
5. Відбір і розподіл досліджуваних за групами: 
а) як Ви відберете і розподіліть досліджуваних за групами? 
6. Проведення експерименту: 
а) опишіть конкретні дії, які Ви будете реалізовувати. 
7. Вибір методів статистичної обробки, її проведення і інтерпретація 
результатів: 
а) визначте, математичні розрахунки яких показників результатів дослідження Вам необхідно 
провести. 
8. Висновки та інтерпретація результатів: 
а) висновки про яких психологічних особливостях Ви будете описувати по завершенні 
дослідження? 
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ДОДАТОК Б. 
ТЕМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Експериментальна психологія , заоч.від. 
1. Створення  тесту Мюрреєм 
2. Експеримент Скіннера (забобони) 
3. Експеримент Селігмана (навчена безпорадність) 
4. Експеримент Аша (перше враження) 
5. Метааналіз  Сміта и Гласса (вибір психотерапевта) 
6. Експеримент Роджера Сперрі (асиметрія мозку) 
7. Експеримент Піаже (інтелектуальний розвиток дитини) 
8. Експерименти Экмана (візуальна діагностика) 
9. Експерименти Толмена (когнітивні мапи) 
10. Створення теста Роршахом 
11. Експеримент Азеринські и Демента (сновидіння) 
12. Експеримент Фрідмана и Розенмана (схильність до хвороби) 
13. Експеримент Бошарда и Ликкена (генетичний та середовищний фактор розвитку)  
14. Роботы Выготського (ровзиток психіки дитини). 
15. Експеримент Харлоу (прихильність) 
16. Експеримент Фенца  (сприйняття дитини). 
17. Експеримент Гібсон и Уолк (сприйняття) 
18. Експеримент Калхауна (перенаселеність і соціальна поведінку) 
19. Експерименти Зайонца и Маркуса (середовище та інтелект) 
20. Експерименти Бандура, Росс, Росс (агресія) 
21. Експерименти Фестінгера (когнітивний дисонанс) 
22. Експерименти Розенталя (вплив експериментатора) 
23. Експерименти Колберга (мораль) 
24. Експерименти Байерджо (стійкість предметів у  дитини). 
25. Експерименти Премак и Вудрофф (мислення шимпанзе)  
26. Експерименти Вольпе (фобії) 
27. Експерименти Харлоу (природа дитячої любові)  
28. Експерименти Боулби (схильність)  
29. Експерименти Хобсона и Мак-Карли (сновидіння) 
30. Експерименти Тернбалла (сприйняття) 
31. Експерименти Мильграма (підпорядкованість) 
32. Досвід в роботах  Зигмунда та Ганни Фрейд (захисти) 
33. Експерименти Ла Пьєра (реальна поведінка) 
34. Експерименти Ейнсворт (формування схильності). 
35. Експерименти Бомрінд (стилі батьківського виховання). 
36. Експерименти Холмса и Рейха (стрес) 
37. Експерименти Лофтуса (пам’ять) 
38. Експерименти Бандури (агресія) 
39. Експерименти Роттера (контроль) 
40. Експерименти Розенцвейга, Беннет и Даймонд (досвід та мозок) 
41. Експерименти Ланже и Родина (самостійність та безпорадність) 
42. Експерименти Уотсона (фобії) 
43. Експеримент Тріандеса (культура) 
44. Експерименти Спаноса (гіпнотичний транс) 
45. Експерименти Гиллиаган (моральність). 
46. Експерименти Томас, Чесс, Берч (індивідуальний розвиток дитини). 
47. Експерименти Дарли и Латана (відповідальність) 
48. Експерименти Вернер и Смит (еластичність  психіки дитини). 
49. Експерименти Розенхена (реальність в  психіатрії) 
50. Експерименти Талера та Канемана (ефект володіння) 


