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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Загальна психологія. 
2. Історія психології. 
3. Введення до фаху. 

  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Курсова робота з експериментальної психології. 
2. Психологія праці, інженерна психологія 

 
2. Вимоги до результатів за даною  дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
-  основні етапи розвитку теорії та практики проведення наукових психологічних 

досліджень; 
-  загальні характеристики основних шкіл експериментальної психології; 
-  основні загальнонаукові методи дослідження та специфіку їх використання у 

психології; 
-  принципи організації та вимоги щодо експериментального дослідження у психології; 
вміти: 
-  здійснювати пошук та формулювання наукових психологічних проблем; 
-  формувати моделі експериментального психологічного дослідження; 
-  здійснювати процедуру психологічного дослідження; 
-  аналізувати та інтерпретувати отримані експериментальні дані; 
-  представляти результати проведених експериментальних досліджень у вигляді 

доповідей, статей, тез та ін. робіт; 
володіти: 
- навичками розрізняння рівнів та видів організації дослідження; 
- навичками розрізняння та використовувати різні види експериментального контролю; 
- навичками критичної оцінки представлених у науковій літературі публікації щодо 

результатів досліджень; 
- навичками рецензування теоретичних та емпіричних досліджень; 
- навичками складання пояснювальної записки та плану експериментального 

дослідження; 
- навичками використання різних методів збирання та обробки даних 

експериментального дослідження; 
- навичками презентації результатів наукового дослідження. 

 
3.Зміст робочої програми 

Модуль №1 
Концептуальні основи експерименту в психології 

• Експеримент як метод психологічного дослідження 
• Змінні у структурі психологічного експерименту 
• Гіпотези у психологічному дослідженні 
• Види валідності в експериментальному дослідженні 
• Типи експериментів у психології: експеримент і квазіексперимент 

 
Модуль №2 

Планування експериментального психологічного дослідження 
• Простий експериментальний план 
• Факторні експериментальні плани 
• Кореляційні дослідження у психології 
• Окремі методи експериментального дослідження вербального навчання і пам'яті 



• Експериментально- психологічні дослідження мотиваційної динаміки 
• Окремі методи експериментальних досліджень у соціальній психології 

 
Модуль № 3 

Обробка, опис і представлення результатів експериментального дослідження 
• Методи обробки даних експериментального дослідження. 
• Опис, інтерпретація і представлення результатів дослідження. 
• Етичні та правові аспекти дослідницько-експериментальної діяльності 
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