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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 6 

 

 

годин – 180 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

30  год. 6 

Практичні, семінарські 

30 год. 4 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

120 год. 170 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування у студентів знань з методології психологічного дослідження, 

розкриття особливостей сучасних експериментальних та неекспериментальних методів з 

дослідження психіки, розгляд основних складових експерименту та розвиток професійно та 

особистісно важливих якостей майбутніх фахівців. 

Завдання: 

- ознайомити  студентів з принципами наукового мислення; 

- сформувати у студентів уявлення про наукові методи дослідження психіки;  

- сформувати у студентів навички планування та проведення експериментального 

психологічного дослідження; 

- надати знання  про структуру психологічного експерименту, його планування і процедури; 

- ознайомити студентів з класичними експериментальними дослідженнями, проведеними в 

різних галузях психологічної науки. 

 - закріпити на практиці знання про організацію і планування психологічного 

дослідження. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

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: 

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-

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.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 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: 
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- 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; 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ 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.  

ЗМІСТОВИЙ 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.Ананьєва. 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.  

ЗМІСТОВИЙ 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. 
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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. 

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 

Очна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі Усь

ого 

у тому числі 

л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1. Наукові засади психологічних досліджень. 

Тема 1. Експериментальна 

психологія як самостійний 

науковий напрямок. Предмет 

і завдання експериментальної 

психології. 

10 4 4  2 10 2   8 

Тема 2. Історичні аспекти 

експериментальної 

психології. 

10 2 2  6 10    10 

Тема 3. Методологічні 

аспекти психологічного 

дослідження. Етика 

наукового дослідження. 

10 2 2  6 10    10 

Разом за змістовим модулем 

1 

30 8 8  14 30 2   28 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Сучасні наукові методи дослідження в психології. 

неекспериментальні методи 

Тема 4. Класифікація методів 

психологічного дослідження. 

10 2 2  6 10 2   8 

Тема 5. Неекспериментальні 

методи в психології: 

спостереження, бесіда, 

опитування, тести. 

14 2 2  10 14    14 

Разом за змістовим модулем 

2 

24 4 4  16 24 2   22 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Експеримент в психології та аналіз його результатів 

Тема 6. Експеримент. Його 

види. Організація та 

проведення психологічного 

експерименту. 

14 2 2  10 14 2   12 

Тема 7. Експериментатор і 

випробуваний. 

Експериментальне 

спілкування. 

14 2 2  10 14    14 

Тема 8. Загальне уявлення 

про гіпотезу та її перевірку в 

науковому дослідженні. Види 

гіпотез. 

14 2 2  10 14    14 

Тема 9. Види оціночних 

шкал, що використовуються 

в психологічному 

дослідженні. 

14 2 2  10 14    14 

Тема 10. Характеристика 

змінних, що застосовуються в 

експерименті. Способи 

контролю змінних. 

14 2 2  10 14  2  12 

Тема 11. Поняття про 

валідність експерименту та її 

види. 

14 2 2  10 14    14 

Тема 12. Поняття про 

експериментальну вибірку, 

критерії та способи її 

створення. 

14 2 2  10 14    14 

Тема 13. Експериментальні 

дослідницькі плани. 

Класифікація 

експериментальних планів за 

Кемпбеллом. 

14 2 2  10 14    14 

Тема.14. Спеціальні методи 

планування 

експериментального 

дослідження.  

14 2 2  10 14  2  12 

Разом за змістовим модулем 

3 

126 18 18  90 126 2 4  120 

Разом  180 30 30  120 180 6 4  170 
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5. Теми семінарських занять 
Семінарські  заняття не передбачені. 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очна заочна 

1.  Прикладні аспекти експериментального дослідження у віковій 

психології. 

2  

2.  Експериментальні  дослідження у віковій психології. Експеримент 

Маленький Альберт. 

2  

3.  Експериментальні  дослідження у віковій психології. Теорія 

прихильності Джон Боулбі. 

2  

4.  Експериментальні  дослідження у віковій психології. 

Експерименти Піаже. 

2  

5.  Експериментальні  дослідження у віковій психології. 

Експерименти Бошарда і Ліккена 

2  

6.  Експериментальні  дослідження у загальній психології. Помилкові 

спогади. 

2  

7.  Експериментальні  дослідження у загальній психології. 

Експерименти Холмса і Рейха (стрес). 

2  

8.  Експериментальні  дослідження у загальній психології. 

Експерименти Розенцвейг, Беннет і Даймонд 

2  

9.  Експериментальні  дослідження у соціальній психології. Навчена 

безпорадність. 

2  

10.  Експериментальні  дослідження у соціальній психології. 

Експеримент Нормана Тріплетта 

2 2 

11.  Експериментальні  дослідження у соціальній психології. 

Експеримент з конформізму Аша 

2  

12.  Експериментальні  дослідження у соціальній психології. 

Тюремный експеримент Ф. Зимбардо   

2  

13.  Експериментальні  дослідження у соціальній психології. 

Експерименти Мілгрема   

2  

14.  Експериментальні  дослідження у соціальній психології. 

Експерименти Тріандеса 

2 2 

15.  Експериментальні  дослідження у соціальній психології. «Третя 

хвиля». 

2  

 Разом 30 4 

 

7. Теми лабораторних  занять 
Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

8. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

годин 

очна заочна 

1.  Етика психологічного дослідження (реферат) 2 8 

2.  Сучасні тенденції експериментальної психології (презентація)  6 10 

3.  Експериментальна психологія на сучасному етапі: предмет і 

завдання (реферат) 

6 10 

4.  Проблема соціальної відповідальності дослідника (реферат) 6 8 



 9 

5.  Тривимірна класифікація методів психологічного дослідження С.Н. 

Дружиніна. (презентація) 

10 14 

6.  Переваги та недоліки методу спостереження (практичне завдання) 10 12 

7.  Обробка і узагальнення результатів експериментального 

дослідження (практичне завдання)  

10 14 

8.  Артефакти в експериментальному дослідженні (презентація) 10 14 

9.  Умови застосування шкал різних оцінювальних шкал (практичне 

завдання) 

10 14 

10.  Помилки першого і другого роду при прийнятті статистичного 

рішення і можливість їх уникнення (практичне завдання) 

10 12 

11.  Джерела порушення валідності (практичне завдання) 10 14 

12.  Переваги експерименту з великою кількістю досліджуваних 

(презентація) 

10 14 

13.  Складні факторні плани. (практичне завдання) 10 14 

14.  Спеціальні методи експериментального дослідження (практичне 

завдання) 

10 12 

 Разом 120 170 

 

9. Методи навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних 

завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 

індивідуальних завдань: складання реферату і підготовку презентацій та практичні 

завдання. 

 

10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента 

з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань 

та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, 

практичні  заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та 

оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового 

контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 

поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    
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Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (3 бали за 

тему 1-6; 4 бали за 

тему 7-14) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо). Ї 

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 

діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при 

аналізі практичного матеріалу; 

Добре (3 бали за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 

програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при 

висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 

та незначні помилки. 

Задовільно (2 бали 

за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Може використовувати знання для стандартних практичних 

ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (1 

бал тему) 

 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  

Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні 

сформовані уміння та навички. 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   

Презентація  3 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

Практичне  

завдання 

4 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  
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 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 
30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 

вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 

11. 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.  
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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. 

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). 
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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 (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). 

 

12.  Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний та періодичний контроль Підсум-

ковий 

контроль 

(Іспит) 

Сума 

балів Змістовий 

модуль №1 

Змісто

вий 

модуль 

№ 2 

Змістовий модуль № 3 Індивідуал

ьне 

самостійне 

завдання 
Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т

10 

Т

11 

Т

12 

Т

13 

Т

14 
10 40 100 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 6 35 

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 
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70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ 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 

 

13. Навчально методичне забезпечення 
- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- Силабус; 

- допоміжний роздатковий матеріал.  

 

14. Рекомендована література 
Основна 

1. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: Курс лекцій. К.: МАУП, 2003. 120 с 

2. Галян 0 . І., Галян І.М. Експериментальна психологія: навч. Посіб. К.: Академвидав. 

2012. 400 с. 

3. Горбунова В.В.  Експериментальна психологія в схемах і таблицях: Навчальний 

посібник. К.: «ВД «Професіонал», 2007. 208 с 

4. Зелінська Т. М. , Михайлова І. В. Практикум із загальної психології] : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл.  - К. : Каравела, 2009. 272 с. 

5. Климчук М. Математичні методи у психології. Режим доступу: 

https://www.researchgate.net/publication/281088252_Matematicni_metodi_u_psihologii_Navcal

nij_posibnik 

6. Копець Л. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник для студентів 

ВНЗ . Видавництво : Києво-Могилянська академія. Київ, 2020. Режим доступу: 

https://pidru4niki.com/1584072019246/psihologiya/klasichni_eksperimenti_v_psihologiyi 

7. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного 

відбору: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ніка-Центр. 

2010. 536 с. 

8. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. 1996. Режим доступу: https://cutt.ly/NVHTJKH 

9. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія. Підручник. К.: 

Центр учбової літератури, 2008. 360 с. Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/500-

eksperimentalna-psihologya-maksimenko-sd.html 

10. Мельничук О.Б. Психологічна діагностика: Навч. посібник. 3-тє вид. - К.: Каравела, 

2013. 316 с. 

11. Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги: навчально методичний 

посібник / За ред. проф. Л.В. Долинської, проф. О.В. Темрук. К.: Каравела, 2017. 560 с. 

12. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: навчальний 

посібник. К.: Каравела, 2012. 328 с.  

13. Телейко А. Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології : Навч. 

посіб. К. : МАУП, 2007.  

14. Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості: навч. посібник для студентів ВНЗ. 

К.: «Каравела», 2013. 371 с. 

Додаткова 

1. Бурлачук Л. Словарь-справочник по психодиагностике., 2008. 686 с. Режим доступу: 

https://obuchalka.org/tag/burlachuk/ 

2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. Академия, 2005. 368 с. 

Режим доступу: https://studfile.net/preview/5920533/ 
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3. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. 2000. 667 с. Режим доступу: 

https://cutt.ly/JVHYRrA 

4. Хок Роджер Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Режим доступу: 

https://royallib.com/book/hok_rodger_r/40_issledovaniy_kotorie_potryasli_psihologiyu.html 

5. Диксон Уоллес  20 великих открытий в детской психологии. 2010. Режим доступу: 

https://djvu.online/file/k3VCOUUBpqRZ3 

6. Солсо Р., Маклин К. "Экспериментальная  психология, эксперимент. Планирование, 

проведение, контроль. 2003. 528 с. Режим доступу: 

https://knygy.com.ua/index.php?productID=9785938782389 

Kremenchutska, M. & other (2020). Influence of the Educational Factor on the Level of 

Intellectual Abilities of Police Officers. Journal of History Culture and Art Research, 9(1), 335-

344. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2546 

Kremenchutska, M. & other (2022). Sexual Satisfaction as a Factor of Psychological Well-Being. 

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1), 292-307. 

https://doi.org/10.18662/brain/13.1/285 

Kremenchutska M. K. & other Neuropsychological diagnostics and correction of reading disorders 

in visually impaired children. Journal of Ophthalmology (Ukraine). Vol. 507 No. 4 (2022). Р. 68-

74. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202246874 

 

15.  ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. «Актуальні проблеми психології». Наукові праці Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України. URL: http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння розвитку психічної культури. URL: 

http://psylib.kiev.ua/ 

4. American Psychologist.  Journal of American Psychological Association. URL: 

https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 

5. The Journal of Social Psychology. URL: https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 

6. Social Psychologe/ Journal of British Psychological Society. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 

7. Journal of Personality and Social Psychology. Journal of American Psychological Association. 

URL: https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

8. Science: (AAAS). URL: http://www.sciencemag.org  

9. Taylor & Francis. URL: http://www.informaworld.com  

10. ScienceDirect. URL: www.sciencedirect.com  

11. Маргарита Кременчуцька. Наукові публікації URL: https://cutt.ly/GNhaaDS 

 

 


