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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни ПП07 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань 

05 Соціально-поведінкові 

науки 

Кiлькiсть кредитiв – 5 Методи навчання 

Використання методів 

самостійної роботи студентів 

по осмисленню та засвоєнню 

матеріалу – самостійний 

пошук інформації, аналіз 

відеоматеріалів, підготовка 

доповідей, написання 

науково-дослідного проекту. 

Використання прийомів щодо 

проблемного викладення 

матеріалу: формулювання 

пізнавальної задачі, 

порівняння різних точок зору 

та різних підходів. 

Спецiальнiсть 

053 Психологія 

 

Загальна кiлькiсть годин -              

150                     

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень 

бакалавр 

(бакалавр/магiстр) 

Лекцiї: 

40 12 

Семiнарськi (практичнi) 

заняття: 

Нормативна/вибiркова   8 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом  2,3 

 

34  Форми поточного контролю 

модульний контроль Індивiдуальна робота: 

Семестр  

4 – 5 

  

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:2,3 

- самостiйна робота  

76 130 Форма пiдсумкового 

контролю 

Екзамен 

 Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

Мова навчання - Українська

  

1/2 1/8 

 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни – теорія та методологія емпіричного 

дослідження в психологічній науці. 

Мiждисциплiнарнi зв'язки: загальна психологія, психологія розвитку, диференційна 

психологія, психодіагностика.    

Мета вивчення дисципліни “Експериментальна психологія” – забезпечити систему 

психологічних знань у студентів - майбутніх практичних психологів та сформувати у них 

практичні вміння проводити експериментальне психологічне дослідження. 

Завдання дисципліни «Експериментальна психологія»: ознайомити студентів з 

історією становлення та сучасним етапом розвитку експериментальної психології, з 

методологічним забезпеченням психологічних емпіричних досліджень; навчити методології, 

процедури і низки методик науково-психологічного пошуку.  

 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Знати: сутність наукового дослідження; 

класифікацію методів психологічного дослідження; 

неекспериментальні емпіричні методи у психології; 

Когнітивна 



історію становлення експериментальної психології 

як науки та її сучасний стан розвитку; нормативи 

наукового експериментального дослідження в 

психології; процедуру, основні етапи 

психологічного експерименту, його основні 

характеристики (проблема, гіпотеза, система 

змінних та їх контроль, експериментальна вибірка); 

експериментальні плани; класифікацію 

експериментальних схем; види експериментів; 

квазіексперимент у психології; валідність 

експерименту; психологію та етику психологічного 

експерименту.   

Вміти: здійснювати планування та проведення 

експериментального психологічного дослідження 

(формулювати психологічну проблему, визначати 

предмет дослідження, висувати гіпотезу, 

формулювати конр-гіпотезу та нуль-гіпотезу, 

планувати дослідження, тобто визначати систему 

змінних в експерименті, обирати відповідну 

експериментальну схему, формувати вибірку, 

проводити експеримент, аналізувати емпіричні дані, 

інтерпретувати отримані результати); визначати 

оптимальну експериментальну схему; здійснювати 

контроль змінних в експерименті; визначати 

валідність експерименту; здійснювати контроль за 

висновком в експериментальному дослідженні; 

дотримуватися етичних принципів проведення 

дослідження за участю людей; здійснювати 

квазіекспериментальні дослідження 

 

ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  5,5  кредитiв ЄКТС 165 годин. 

№  

з/п

  

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня) форма 

навчання) 
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Модуль 1. Наукове дослідження та його методи 

1.1 Тема 1. Наукове 

дослідження, його 

структура 

 2  2 4  1   7 

1.2 Тема 2. Загальна             

характеристика 

психологічного         

дослідження 

 2  2 4   1  7 



1.3 Тема 3. Класифікація 

методів психологічного 

дослідження  

 2  2 4   1  7 

1.4 Тема 4. 

Неекспериментальні 

емпіричні методи 

загальнопсихологічного 

значення 

 2  2 4  1   7 

1.5 Тема 5. 

Неекспериментальні 

емпіричні методи 

частковопсихологічного 

значення 

 2  2 4  1   7 

Модуль 2. Нормативи експериментального методу в психології 

2.1 Тема 1. Історія та сучасний 

стан експериментальної 

психології 

 2  2 4  1   7 

2.2 Тема 2. Експериментальний 

метод і нормативи 

наукового дослідження в 

психології  

 2  2 4  1   7 

2.3 Тема 3. Система змінних в 

психологічному 

експерименті  

 2  2 4  1   7 

2.4 Тема 4. Гіпотези в 

психологічному 

експерименті 

 2  2 4  1   7 

2.5 Тема 5. Експериментальна 

вибірка в психологічному 

дослідженні 

 2  2 4  1   7 

2.6 Тема 6. Психологічні 

особливості експерименту в 

психології 

 2  2 4  1   7 

2.7 Тема 7. Етика 

експериментального 

психологічного 

дослідження 

 2  2 4  1   7 

Модуль 3. Основи  планування психологічного дослідження 

3.1 Тема 1. Побудова 

експериментальних схем та 

класифікація 

експериментальних планів 

 2  2 4  1   7 

3.2 Тема 2. Експериментальні 

та  неекспериментальні 

плани 

 2  2 4  1   7 

3.3 Тема 3. Квазіексперименти 

в психології 

 3  2 5   1  8 

3.4 Тема 4. Планування 

психологічного 

експерименту 

 3  2 5   1  8 



3.5 Тема 5. Валідність 

психологічного 

експерименту 

 3  1 5   2  8 

3.6 Тема 6. Інтерпретація даних 

та висновок в 

експериментальному 

дослідженні 

 3  1 5   2  8 

Разом: 74 40  34 76 20 12 8  130 

 

ІV. Змiст дисциплiни 

№  

з/п 

3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 
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Змістовий модуль 1. Наукове дослідження та його методи 

Тема 1. Наукове дослідження, його структура 

Наука як процес (вид пізнавальної діяльності) та як результат 

(продукт діяльності). Теорія наукового пізнання: поняття, структура, 

функції. Метод наукового пізнання: поняття, функції, види. 

Співвідношення теорії та методу пізнання. Етапи наукового 

дослідження, його типи. Дослідження ідеальне та реальне.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

53 

11 

8 

2 

1.2 Тема 2. Загальна характеристика психологічного 

дослідження 

Психологічний експеримент як спільна діяльність 

досліджуваного та експериментатора. Соціально-психологічні аспекти 

психологічного експерименту. Логічні передумови структурного 

опису психологічного дослідження. Структура природничонаукового 

психологічного дослідження. Види природничонаукового 

психологічного дослідження (методичні підходи). Загальна схема 

психологічного дослідження, етапи психологічного дослідження, 

характеристика їх: постановка проблеми, висування гіпотези, 

планування дослідження, збір даних, обробка даних (первинна, 

вторинна), інтерпретація результатів, висновки та включення 

результатів в систему знань.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела  

11 2 

 Тема 3. Класифікація методів психологічного дослідження 

Класифікація методів наукового пізнання. Основні 

загальнонаукові методи, дослідження класифікація методів організації 

дослідження: організаційні підходи (порівняльний метод, лонгітюдний 

метод, комплексний метод), методи обробки даних (кількісні та якісні 

методи), інтерпретаційні підходи (генетичний метод, структурний 

метод, функціональний метод, комплексний метод, системний метод). 

Рівневий поділ методів, що застосовуються у психологічному 

дослідженні. Підходи до класифікації методів психологічного 

дослідження. Класифікації методів психологічного емпіричного 

11 2 



дослідження. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

 Тема 4. Неекспериментальні емпіричні методи  

загально-психологічного значення 

Метод спостереження в психології, його переваги та недоліки. 

Вербально-комунікативні методи: бесіда, опитування (інтерв’ю, 

анкетування); їх переваги та недоліки. Специфіка моделювання в 

психології. Основні напрямки моделювання в психології. Основна 

теорія вимірювання, класична теорія психологічних вимірювань. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

10 1 

 Тема 5. Емпіричні методи частковопсихологічного значення 

Психофізіологічні методи як об’єктивні способи вивчення 

психіки. Психосемантичні методи. Методи соціально-психологічної 

діагностики. Психомоторні методи діагностики. Психотерапевтичні 

методи. Архівне дослідження. Метод аналізу продуктів діяльності, 

його різновиди: контент-аналіз, біографічний метод. Праксиметричні 

методи. Метод кейсів. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

10 1 

 Змістовий модуль 2. Нормативи експериментального 

методу в психології 

Тема 6. Історія становлення та сучасний стан  

експериментальної психології як науки 

Становлення психології як експериментальної науки. Умови 

виникнення експериментальної психології в Україні й у світі. 

Значення психофізикі в історії експериментальної психології. 

Дослідження Е.Вебера, Г.Фехнера, Г.Гельмгольца. Перші 

психофізіологічні дослідження. Виникнення Лейпцігської лабораторії 

В.Вундта. Вюрцбургська школа. Дослідження Г.Ебінгауза. 

Становлення вітчизняної експериментальної психології (І.Сєченов, 

Г.Челпанов та ін.). Поняття експериментальної парадигми. Вихід 

експериментальної психології за межі наукового напрямку. Поняття 

«експериментальна психологія» сьогодні. Комп’ютеризований 

експеримент, його особливості. Особливості опосередкованих 

Інтернетом експериментальних досліджень.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

69 

  

9 

0 

 Тема 7. Експериментальний метод та нормативи  

наукового дослідження в психології 

Експериментальний метод як логіка міркувань і як предметна 

діяльність. Нормативи наукового психологічного дослідження. 

Нормативи наукового експериментального мислення. Специфіка 

експериментального методу порівняно з іншими формами організації 

психологічного дослідження.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

4 2 

 Тема 8. Система змінних в психологічному експерименті 

Поняття незалежної змінної, її види. Проблема виділення 

незалежної змінної з точки зору структури експериментального 

дослідження. Поняття залежної змінної, її типи, параметри, способи 

фіксації. Сензитивність залежної змінної до змін незалежної змінної. 

Проміжні змінні (змінні-модератори). Зовнішні змінні: додаткові 

4 2 



змінні як незалежні; побічні змінні (змінні, що контролюються); 

змінні, що втручаються, їх аналіз. Типи контролю змінних в 

психологічному експерименті. Контроль незалежної змінної. 

Особливості контролю суб’єктних змінних. Контроль над впливом 

зовнішніх змінних (елімінація, створення константних умов, метод 

балансування, контрбалансування, метод рандомізації). Основні види 

контролю змінних, що втручаються. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

 Тема 9. Система гіпотез в психологічному експерименті 

Специфіка експериментального методу з позиції способу 

ставлення до досліджуваної реальності. Основні етапи психологічного 

експерименту. Наукова проблема: поняття, види, етапи 

формулювання. Експериментальна гіпотеза: поняття, структура. 

Система гіпотез, що перевіряються в психологічному експерименті. 

Схема реалізації експериментальної процедури  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

4 2 

 Тема 10. Експериментальна вибірка  

в психологічному дослідженні 

Експериментальна вибірка та генеральна сукупність 

психологічного дослідження. Поняття про експериментальну та 

контрольну групу. Репрезентативність експериментальної вибірки. 

Види конструювання експериментальних груп. Правила формування 

вибірки досліджуваних. Стратегії підбору експериментальних груп. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

4 2 

 Тема 11. Психологічні особливості  

експериментування в психології 

Об’єктна специфіка експерименту в психології як емпіричного 

дослідження. Особистість та діяльність експериментатора. Методи 

контролю впливу експериментатора в психологічному експерименті. 

Інструкція. Типові помилки експериментатора, способи їх контролю.  

Типи досліджуваних, мотивація участі в експерименті. Прийняття 

експериментальної задачі піддослідним, уведення його в 

експериментальну ситуацію. Особистість та діяльність піддослідного 

в експерименті. Артефакти, зумовлені поведінкою піддослідного. 

Контроль впливу особистості піддослідного на результати 

експерименту. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

3 1 

 Тема 12. Етика експериментального  

психологічного дослідження 

 Етичні принципи психолога в діяльності експериментатора. 

Етичні принципи проведення дослідження за участю людей. Типи 

експериментальних ситуацій і стиль спілкування досліджуваного і 

експериментатора. Рекомендації з організації експериментального 

спілкування. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

  

 Модуль 3. Основи  планування експериментального 

психологічного дослідження 

Тема 13. Побудова експериментальних схем та класифікація 

експериментальних планів 

Поняття «планування експерименту». Види планування 

(формальне, змістове). Принципи побудови експериментальних 
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планів. Основні критерії класифікації експериментальних планів. 

Класифікація екпериментальних планів за Д.Кемпбелом. Класифікація 

експериментальних планів за Р.Готтсданкером. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

 Тема 14. Експериментальні та неекспериментальні плани 

Поняття «істинного» експериментального плану. Плани для 

однієї незалежної змінної. Факторні плани. Нестінг. 

Неекспериментальні плани: поняття, види, характеристика. 

Квазіекспериментальні плани. Експерименти, які дублюють та 

«покращують» реальний світ. Експеримент з міжгруповим 

порівнянням. Схеми міжгрупових порівнянь. Дворівневий та 

багаторівневий експеримент, специфіка планування їх. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

6 2 

 Тема 15. Квазіексперименти в психології 

Квазіекспериментування у широкому і вузькому значенні 

поняття. Характеристика психогенетичного дослідження як різновиду 

квазіексперименту. Кросскультурний експеримент. Лонгітюдна схема 

дослідження як квазіекспериментальна. Формуючий експеримент в 

педагогічній психології. Кореляційне дослідження. Планування 

кореляційного дослідження. Типи кореляційного дослідження. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

6 2 

 Тема 16. Планування експерименту 

 Планування експерименту з однією змінною, його види. План 

Р.Соломона. Планування експерименту з багатьма змінними: 

факторний (функціональний) експеримент. План експериментів з 

дискретними часовими серіями. Порівняльна характеристика 

інтраіндивідуальної та міжгрупової схем. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

6 2 

 Тема 17. Валідність психологічного експерименту. 

 Валідність експерименту. Бездоганний експеримент: поняття, 

види. Основні види валідності (внутрішня, зовнішня, прогностична, 

операціональна, критеріальна, конструктна). Основні фактори 

порушення внутрішньої валідності експерименту. Ненадійність та 

систематичне змішування. Зовнішня валідність: поняття, основні 

фактори порушення, способи контролю.  Коефіцієнт валідності та 

помилка оцінки.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

4 2 

 Тема 18. Інтерпретація даних та висновок в експериментальному 

дослідженні 

Типи шкал і види допустимих перетворень. Види шкальних 

перетворень. Основні види психологічних вимірів, їх класифікація. 

Контроль за висновком як завершальний етап експериментальної 

перевірки гіпотези. Правило асиметрії експериментального висновку. 

Прийняття рішення про гіпотезу (підтвердження, спростування). 

Помилки першого і другого роду, їх причини та засоби мінімізації. 

Узагальнення експериментальних результатів на інші вибірки, інші 

умови експерименту. Представлення результатів дослідження: 

графічне, символічне та  вербальне. Артефактні висновки. Вимоги до 

наукового тексту.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

6 2 



 

4.2. Плани семiнарських, практичних, лабораторних занять 

 

Теми та зміст лабораторних занять 

Тема 1.  Класифікація методів психологічного дослідження 

1. Класифікація методів організації наукового дослідження 

2. Організаційні методи: порівняльний, лонгітюдний та комплексний 

3. Інтерпретаційні підходи: генетичний, структурний, функціональний, комплексний та 

системний методи 

4. Підходи до класифікації методів психологічного дослідження 

5. Класифікації методів психологічного дослідження 

Зміст лабораторного заняття: 

- назвати експериментальні та неекспериментальні методи психологічного дослідження; 

- неекспериментальні методи: обговорення особливостей методів бесіди, інтерв’ю, 

опитування та їхніх характеристик на основі аналізу емпіричних даних; 

- відпрацювання у ситуації навчальних вправ навичок проведення інтерв’ю. 

 

 

Тема 2. Неекспериментальні емпіричні методи загально-психологічного значення 

1.Метод спостереження в психології, його переваги та недоліки. 

2.Анкетування як різновид опитування, його переваги та недоліки. 

3.Інтерв’ю як різновид опитування, його переваги та недоліки.  

4.Основні напрямки моделювання в психології.  

5.Класична теорія психологічних вимірювань. 

Зміст лабораторного заняття: 

- неекспериментальні методи: відпрацювання у ситуації навчальних вправ навичок 

фіксування результатів бесіди та інтервью; 

- прийоми обробки результатів опитування та інтервью  на основі аналізу емпіричних 

даних; 

- поняття про спостереження та його основні види; 

- способи фіксування результатів спостереження; 

- відпрацювання у ситуації навчальних вправ навичок спостереження, фіксування 

результатів та інтерпретації їх. 

- метод анкетування, обговорення принципів побудови анкет на основі роздаткового 

матеріалу, підібраного студентами; 

- обговорення сутності та особливостей методу аналізу продуктів діяльності, прийомів 

фіксування та обробки результатів; 

- відпрацювання навичок побудови та обробки результатів цілеспрямованого анкетування 

за певною проблематикою та предметом дослідження 

 

Тема 3. Неекспериментальні емпіричні методи частково-психологічного значення 

1. Психофізіологічні методи як об’єктивні способи вивчення психіки.  

2. Психосемантичні методи.  

3. Методи соціально-психологічної діагностики.  

4. Архівне дослідження.  

5. Метод аналізу продуктів діяльності, його різновиди: контент-аналіз, біографічний метод.  

6. Метод кейсів. 

Зміст лабораторного заняття: 

 

Тема 4. Історія та сучасний стан експериментальної психології 

1.Умови виникнення експериментальної психології в Україні та за кордоном.  

2.Перші психофізіологічні дослідження.  

3.Становлення вітчизняної експериментальної психології  

4.Поняття «експериментальна психологія» сьогодні.  



5.Особливості опосередкованих Інтернетом експериментальних досліджень.   

Зміст лабораторного заняття: 

- аналіз основних експериментальних досліджень у вітчизняній та зарубіжній психології;  

- порівняння проблематики та предметної спрямованості перших та сучасних 

експериментальних досліджень 

 

Тема 5. Експериментальний метод і нормативи наукового дослідження в психології 

1. Експериментальний метод як логіка міркувань і як предметна діяльність.  

2. Нормативи наукового психологічного дослідження.  

3. Нормативи наукового експериментального мислення.  

4. Специфіка експериментального методу порівняно з іншими формами організації 

психологічного дослідження.  

Зміст лабораторного заняття: 

- обговорення нормативів наукового дослідження в психології; 

- поняття експериментального методу: порівняльний аналіз особливостей застосування 

експериментальних та неекспериментальних методів на основі емпіричних даних та із 

застосуванням візуального супроводу; 

- аналіз основних етапів експериментального дослідження із застосуванням візуального 

супроводу; 

- поняття наукової проблеми, експериментальної гіпотези, види гіпотез, їх аналіз на основі 

запропонованих формулювань; 

- аналіз конкретного експериментального дослідження на предмет формулювання 

проблеми, концептуальної та експериментальної гіпотез; 

- методи статистичної перевірки гіпотез; 

- розв’язування конкретних завдань з використанням Х2, t-критерія, рангового критерія 

Вілкоксона для повторних вимірювань.   

 

Тема 6. Гіпотези в психологічному експерименті 

 

1. Експериментальна гіпотеза: поняття, структура.  

2. Теоретична та емпірична гіпотези. 

3. Система гіпотез, що перевіряються в психологічному експерименті.  

4. Класифікація гіпотез в психологічному дослідженні. 

5. Нуль-гіпотеза та її статистична перевірка. Помилки при перевірці статистичної гіпотези. 

Зміст лабораторного заняття: 

- поняття гіпотези, її види, наведення прикладів; 

- визначення основних та контргіпотез при аналізі конктретних досліджень; 

- визначення основних експериментальних гіпотез з метою проведення 

дослідження з заданої проблематики; 

- відпрацювання навичок формулювання емпіричних гіпотез. 

 

Тема 7. Система змінних в психологічному експерименті 

1. Поняття незалежної змінної, її види, проблема виділення. 

2. Поняття залежної змінної, її типи, параметри, способи фіксації. 

3. Зовнішні змінні: додаткові змінні, побічні змінні. 

4. Контроль незалежної змінної.  

5. Контроль над впливом зовнішніх змінних.  

Зміст лабораторного заняття: 

- поняття змінної, види змінних; 

- визначення основних експериментальних змінних при аналізі конктретних досліджень; 

- визначення основних експериментальних змінних з метою проведення дослідження з 

заданої проблематики 

- типи контролю змінних в експерименті; 



- контроль суб’єктних змінних та контроль зовнішніх змінних на основі аналізу 

конкретних експериментальних досліджень. 

 

Тема 8. Експериментальна вибірка в психологічному дослідженні 

1.Експериментальна вибірка та генеральна сукупність у психологічному дослідженні.  

2.Поняття про експериментальну та контрольну групу. 

3.Види конструювання експериментальних груп.  

4.Правила формування вибірки досліджуваних.  

5.Стратегії підбору експериментальних груп. 

Зміст лабораторного заняття: 

- відпрацювання навичок вибору відповідних способів формування вибірки в залежності 

від мети дослідження; 

- відпрацювання навичок формулювання інструкції піддослідним за описаною 

процедурою експерименту, обговорення вимог до спілкування з піддослідним 

 

Тема 9. Психологічні особливості експериментування у психології 

1. Особистість та діяльність експериментатора 

2. Методи контролю впливу експериментатора в психологічному експерименті. 

3. Особистість та діяльність піддослідного в експерименті 

4. Артефакти, зумовлені поведінкою піддослідного. 

5. Контроль впливу особистості піддослідного на результати експерименту. 

Зміст лабораторного заняття: 

- об’єктна специфіка експерименту як емпіричного дослідження; 

- артефакти, зумовлені поведінкою піддослідного, контроль впливу особистості 

піддослідного на результати експерименту (аналіз конкретних досліджень та емпіричниї 

даних); 

- методи контролю впливу експериментатора на основі аналізу даних конкретних 

досліджень 

 

Тема 10. Основні принципи побудови експериментальних схем. Класифікація 

експериментальних планів 

1. Поняття «планування експерименту». Види планування  

2. Принципи побудови експериментальних планів.  

3. Умови експериментального планування.  

4. Класифікація екпериментальних планів за Д.Кемпбелом.  

5. Класифікація експериментальних планів за Р.Готтсданкером. 

Зміст лабораторного заняття: 

- основні принципи проведення дослідження за Р. Готтсданкером, аналіз дотримання їх на 

конкретних прикладах; 

- класифікація експериментальних планів за Кемпбелом та Готтсданкером 

 

Тема 11. Експериментальні та неекспериментальні плани 

1.Доекспериментальні плани 

2.Неекспериментальні плани: поняття, види, характеристика.  

3.Експерименти з одним досліджуваним.  

4.Експерименти, які дублюють та «покращують» реальний світ.  

5.Експеримент з міжгруповим порівнянням. Схеми міжгрупових порівнянь. 

Зміст лабораторного заняття: 

- розрізнення та порівняльний аналіз експериментальних та неекспериментальних планів 

на основі конкретних досліджень; 

- аналіз планів експериментів, що покращують та дублюють реальний світ; 

-  поняття про бездоганний експеримент та його особливості; 

- особливості проведення лабораторних експериментів, їх аналіз 

 

Тема 12. Квазіексперименти в психології 



1. Квазіекспериментування у широкому і вузькому значенні поняття.  

2. Лонгітюдна схема дослідження як квазіекспериментальна.  

3. Кореляційне дослідження. Типи кореляційних досліджень у психогенетичній та 

кросскультурній психології. 

4. Формувальний експеримент у педагогічній психології  

5. Плани ex-post facto 

Зміст лабораторного заняття: 

- планування квазіекспериментів; 

- аналіз особливостей планування та проведення квазіекспериментів на основі конкретних 

досліджень за результатами самостійної роботи студентів (реферування) 

 

Тема 13. Планування психологічного експерименту 

1. Планування експерименту з однією змінною, його види.  

2. Планування експерименту з багатьма змінними: факторний (функціональний) експеримент.  

3. Порівняльна характеристика інтраіндивідуальної та міжгрупової схем. 

4. План експериментів з дискретними часовими серіями для одного досліджуваного. 

Зміст лабораторного заняття: 

- доекспериментальні плани; 

- планування багаторівневого та факторних експериментів, їх переваги та недоліки, аналіз 

конкретних досліджень; 

- схеми багаторівневого експерименту 

- перевірка комбінованих гіпотез 

- планування експерименту з одним досліджуваним: аналіз переваг та недоліків на основі 

конкретних досліджень 

- побудова планів експериментів різних видів 

 

Тема 14. Валідність експерименту 

1. Бездоганний експеримент: поняття, види. 

2. Основні види валідності.  

3. Основні фактори порушення внутрішньої валідності експерименту.  

4. Ненадійність та систематичне змішування.  

5. Зовнішня валідність. Основні фактори порушення, способи контролю.   

Зміст лабораторного заняття: 

- поняття валідності: обговорення на основі схематичного візуального супроводу;  

- джерела виникнення та способи усунення внутрішньої валідності; 

- основні фактори порушення та способи усунення зовнішньої валідності 

 

Тема 15. Інтерпретація даних та висновок в експериментальному дослідженні 

1. Типи вимірювальних шкал 

2. Види шкальних перетворень. 

3. Узагальнення  експериментальних результатів на інші вибірки та інші умови експерименту 

4. Складові експериментального звіту  

5. Вимоги до наукового тексту. 

Зміст лабораторного заняття: 

- поняття нуль-гіпотези, її формулювання та визначення у конкретних дослідженнях; 

- статисничний висновок: навички його формулювання на основі запропонованих 

первинних результатів; 

- відбрацювання вибору вимірювальних шкал на різних етапах експерименту на основі 

емпіричних даних, підібраних студентами 

- помилка другого типу; 

- статистичні рішення. 
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4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

Змiст завдань для самостiйної роботи студентiв та форми звiтностi.  

№ Вид самостійної роботи Форма звiтностi 

1 Розробка експериментальних гіпотез різних типів.  Письмова робота 

2 Аналіз методології психологічного дослідження в 

наукових та навчально-методичних працях (монографіях, 

посібниках)  

Письмова робота 

3 Теоретичний аналіз наукової проблеми за темою 

індивідуально-дослідного проекту (індивідуального 

завдання), підготовка наукової статті або тез. 

Письмова робота 

4 Розробка, науково-дослідного проекту психологічного 

дослідження за обраною темою (включаючи аналіз інших 

проектів та захист). 

Письмова робота – науково-

дослідний проект 

5 Теоретичний аналіз літератури з психологічних 

досліджень (до 5 експериментів) 

Письмова робота 

 

Індивідуальні завдання 

Методичні вказівки щодо підготовки та виконання 

науково-дослідного проекту 

Студент повинен: 

- вибрати номер завдання за двома останніми цифрами номера своєї залікової книжки; 

- підібрати до теми необхідну літературу і грунтовно її вивчити; 

- узагальнити вивчений матеріал, порівняти розглянуті в літературі поняття й теорії;  

- конкретизувати мету та завдання дослідження, сформулювати експериментальну гіпотезу; 

- скласти план перевірки цієї гіпотези відповідно до вимог підготовчого етапу 

експериментального дослідження психічних явищ; 

- грамотно оформити роботу з обов’язковим посиланням на опрацьовану літературу. 

Теми індивідуальних завдань 

1. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між статусом і самооцінкою особистості і розробити 

план її експериментальної перевірки. 

2. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між інтелектом і порядком народжуваності дитини і 

розробити план її експериментальної перевірки. 

3. Сформулювати гіпотезу про "тиск" групи на індивідуальну думку людини та розробити план 

її експериментальної перевірки. 

4. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між часом очікування на певні процедури і успішністю 

їх проходження і розробити план її експериментальної перевірки. 

http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9E.%20%D0%86.


5. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між продуктивністю запам'ятовування і кількістю 

повторень і розробити план її експериментальної перевірки. 

6. Сформулювати гіпотезу про особливості перебігу психічних процесів особистості, коли вона 

перебуває наодинці і серед інших людей, розробити план її експериментальної перевірки. 

7. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між ефективністю діяльності і рівнем мотивації людини, 

розробити план її експериментальної перевірки.  

8. Сформулювати гіпотезу про можливість існування екстрасенсорного сприймання і 

розробити план її експериментальної перевірки. 

9. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між статтю та ефективністю діяльності і розробити план 

її експериментальної перевірки. 

10. Сформулювати гіпотезу про тендерні особливості агресивності і розробити план її 

експериментальної перевірки. 

11. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між ставленням людини до матеріалу, що 

запам'ятовується, і успішністю запам'ятовування, розробити план її експериментальної 

перевірки. 

12. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між первинною інформацією про людину та її 

подальшим оцінюванням і розробити план її експериментальної перевірки.  

13. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між рівнем розвитку соціально-психологічного клімату 

колективу та ефективністю його виробничої діяльності і розробити план її експериментальної 

перевірки. 

14. Сформулювати гіпотезу про існування "ефекту ореолу" та розробити план її 

експериментальної перевірки. 

15. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між статтю та синдромом професійного "вигорання" і 

розробити план її експериментальної перевірки. 

16. Сформулювати гіпотезу про вплив телевізійних програм агресивного спрямування на 

рівень агресивності особистості, розробити план її експериментальної перевірки. 

17. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між локусом контролю і успішністю людини і 

розробити план її експериментальної перевірки. 

18. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між рівнем емоційної напруженості і рівнем 

інтелектуального контролю за поведінкою, розробити план її експериментальної перевірки.  

19. Сформулювати гіпотезу про залежність ступеня навіюваності від віку досліджуваних і 

розробити план її експериментальної перевірки. 

20. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між стилем сімейного виховання і девіантною 

поведінкою дитини і розробити план її експериментальної перевірки. 

21. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між темпераментом і успішністю трудової діяльності і 

розробити план її експериментальної перевірк 

22. Сформулювати гіпотезу про вплив установки на особливості сприймання людини і 

розробити план її експериментальної перевірки. 

23. Сформулювати гіпотезу про зв'язок ставлення батьків до дитини і її самооцінки і розробити 

план її експериментальної перевірки. 

24. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між ціннісними орієнтаціями батьків і дітей і 

розробити план її експериментальної перевірки. 

25. Сформулювати гіпотезу про тендерні особливості просторового мислення і розробити план 

її експериментальної перевірки. 

26. Сформулювати гіпотезу про вікові особливості пам'яті і розробити план її 

експериментальної перевірки. 

27. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між самооцінкою і рівнем агресивності людини і 

розробити план її експериментальної перевірки. 



28. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між статтю і рівнем розвитку емпатії, розробити план її 

експериментальної перевірки. 

29. Сформулювати гіпотезу про вплив стереотипів на особливості сприймання людини і 

розробити план її експериментальної перевірки. 

30. Сформулювати гіпотезу про умови розвитку комунікативних навичок особистості і 

розробити план її експериментальної перевірки. 
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V. Контроль якостi знань студентiв 

 

5.1. Форми i методи поточного контролю: усне опитування, тестові контрольні та модульні 

роботи, заслуховування творчих індивідуальних завдань (захист науково-дослідного проекту). 

Тестові завдання 

 1. Класифікуйте зазначені методи, за такими основними групами:  

а) організаційні; б) емпіричні; в) методи обробки даних; г) інтерпре- таційні; 

1) спостереження; 2) польовий експеримент; 3) самоспостереження; 4) порівняльний метод; 5) 

лонгітюдний метод; 6) генетичний метод; 7) біографічний метод; 8) психодіагноетичні методи; 

9) моделювання; 10) лабораторний експеримент; 11) структурний метод (класифікація та ін,), 

 2. Проективні методи вважають проміжними між такими методами:  

а)  б) ...........  ...........  ___  _____ (впишіть відповідь). 

 3. Наведіть приклади ідеографічного підходу до досліджень у психології. 

 4. У чому полягає мета науки? Запишіть три ключові терміни дефініції цього поняття. 

 5. Для гіпотези "немовлята потребують фізичного контакту з теплими і м'якими об'єктами 

для здорового емоційного розвитку" конкретизуйте: 

• психологічну проблему, що вивчається: 

• фактори, що впливають на неї; 

• чим можна маніпулювати в експериментальному дослідженні, щоб перевірити цю гіпотезу? 

 6. Наведіть операційне визначення поняття "конфлікт" у термінах тенденцій "наближення" 

— "запобігання", користуючись такими ключовими словами: піддослідна тварина, больова 

стимуляція, годування, проблемний ящик, гезитаційна (невпевнена) поведінка. 

Зазначте, що в цьому дослідженні було: 

а) незалежною змінною? 

б) залежною змінною ? 

 7. Один із дослідників оперантного зумовлювання Спенс (Зрепсе) зазначав, що змінні, які 

вивчаються експериментальними психологами, можна поділити на три класи: R-явища (явища, 

пов'язані з реакціями); S-явища (ситуаційні явища); O-явища (організмові явища). До якого 

класу явищ ви зарахували б "вимірювані ознаки навколишнього середовища"? 

 8. Ідентифікуйте основні поняття, що використовуються в теорії оперантного зумовлювання 

Хала — Спенса. 



Зазначте операційні незалежні змінні експериментального дослідження, за результатами якого 

було сформульовано цю теорію. 

Якою була операційна залежна змінна у цьому дослідженні? 

 9. До поняття у лівій колонці підберіть пару у правій. 

Попереднє явище Залежна змінна 

Те, чим маніпулює експериментатор  Незалежна змінна 

Результуюче явище Додаткова (другорядна) 

  змінна 

 10. Зазначте, яку стратегію дослідження ви обрали б для визначення надійності тесту: 

а) кореляційну; 

б) дескриптивну; 

в) маніпулятивну. 

 11. Чим більша вибірка, тим вищою буде: 

а) статистична значущість наукових результатів; 

б) наукова значущість; 

в) як наукова, так і статистична значущість. 

 12. Змінною є певна ознака навколишнього світу, яка може бути подана за допомогою: 

а) двох або більше шкальних значень; 

б) одного шкального значення. 

 13. Зазначте, які типи шкал ви знаєте. Назвіть їх властивості. 

 14. Зазначте, які змінні належать до умов, якими маніпулюють в експерименті:  

а) незалежні; 

б) залежні. 

 15. Зазначте, які з наведених визначень відповідають незалежній змінній, залежній змінній, 

другорядній (додатковій) змінній: 

а) цими змінними маніпулює експериментатор; 

б) ці змінні вимірюються; 

в) ці змінні підтримуються на постійному рівні (контролюються); 

г) ці змінні вибираються експериментатором. 

 16. Назвіть основні стратегії контролю зовнішніх змінних. 

 17. Зазначте, які з наведених нижче визначень відповідають поняттям "крос-індивідуальна 

схема контролю" та "міжгрупова схема контролю"; 

а) кожен досліджуваний перебуває в усіх умовах, які вивчаються в експерименті; 

б) кожен досліджуваний перебуває тільки в одній з кількох експериментальних умов. 

 18. Як називається експериментальна процедура, в якій ані досліджуваний, ані 

експериментатор не мають попереднього уявлення про специфічні умови експерименту? 

 19. Як називається процедура контролю зовнішньої варіативності, при якій 

експериментальна і контрольна групи кількісно вирівнюються за однією чи кількома ознаками, 

що вимірюються перед початком експерименту? 

 20. Як називається шкала, в якій кількісні показники свідчать про розбіжності типу "менше 

— більше"? 

 21. Простим рандомізованим планом є експериментальний план: 

а) з двома або більше рівнями однієї змінної; 

б) одним рівнем однієї змінної; 

в) двома рівнями двох змінних, 

 22. Дослідник вибирає двофакторний план експерименту, якщо він очікує наявність ….. між 

двома факторами. 

Впишіть пропущене слово. 

 23. Найпоширенішим квазіекспериментальним планом є план для двох нееквівалентних груп 

з тестуванням до і після експериментального випробування: 

а) так;  

б) ні. 

 24. Зазначте джерела артефактів в експериментальному дослідженні, які пов'язані з 

досліджуваним. 

 25. Який негативний вплив на результати дослідження може спричинити сам 

експериментатор? 



 26. Існують три основні стратегії наукових досліджень: 

а) кореляційна; б) ………; в) .......................................  

Допишіть відповідь. 

Яка з цих стратегій найбільш безпосередньо асоціюється з експериментом як методом наукових 

досліджень? 

 27. Назвіть три основні джерела артефактів в експериментальному дослідженні. 

Наведіть приклади кожного з них. 

  28. Зазначте, що зумовлює внутрішню, зовнішню та прогностичну валідність 

дослідження: 

а) відповідність реального дослідження ідеальному; 

б) відповідність ідеального дослідження об'єктивній реальності; 

в) відповідність реального дослідження об'єктивній реальності. 

 29. Зазначте, які ефекти призводять до зниження надійності експериментальних даних через 

поведінку досліджуваного та дослідника: 

1) "ефект Хотторна"; 

2) "ефект Пігмаліона"; 

3) "ефект плацебо"; 

4) "ефект соціальної фасилітації". 

 30. Зазначте, як називаються змінні: 

1) якими маніпулює дослідник; 

2) які контролюються; 

3) які вимірюються.  

 31. Якими способами дослідник може контролювати зовнішню варіативність в експерименті? 

Назвіть п'ять таких способів. 

 32. Зазначте, скільки рівнів незалежної змінної ви вибрали б у разі необхідності вивчити 

нову проблемну галузь: 

а) 2; 

б) 3 або більше. 

Зазначте, скільки рівнів незалежної змінної ви вибрали б, якби вже знали, що незалежна змінна 

ефективна: 

в) 2; 

г) 3 або більше, 

 33. Яку формулу запропонував К. Левін для узагальненого визначення співвідношення між 

залежною та незалежною змінними? 

 34. За допомогою рисунків проілюструйте такі типи зв'язків між змінними: 

1) негативний лінійний; 

2) позитивний лінійний; 

3) нелінійний; 

4) відсутність зв'язку. 

 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю: письмовий іспит. 

Питання до екзамену 

1. Історія становлення експериментальної психології в Україні та світі. 

2. Становлення вітчизняної експериментальної психології (І.М. Сєченов, Г.І. Челпанов та ін.). 

3. Характеристика психологічного експерименту. Виняткове місце експерименту серед інших 

методів психологічного дослідження. 

4. Класифікація методів психологічного дослідження. 

5. Характеристика неекспериментальних методів. 

6. Організаційні методи (порівняльний метод, лонгітюдний метод, комплексний метод). 

7. Методи опрацювання даних (кількісні та якісні методи). 

8. Інтерпретаційні методи (генетичний метод, структурний метод, функціональний метод, 

комплексний метод, системний метод). 

9. Характеристика емпіричних методів загальнопсихологічного характеру. 

10. Метод спостереження, його види, особливості проведення. 



11. Особливості вербально-комунікативних методів психології (бесіда, опитування, види 

опитування). 

12. Загальна характеристика психологічного експерименту, його види. 

13. Види експериментів (не менш трьох різних класифікацій з визначенням основи). 

14. Моделювання як метод експериментального дослідження. 

15. Поняття «модель». Функції моделей. Класифікація моделей. 

16. Основні напрямки моделювання в психології. 

17. Психофізіологічні методи як об’єктивні способи вивчення психіки. 

18. Психологічні проблеми як джерело експериментальних гіпотез.  

19. Ознаки наявності накової проблеми. 

20. Типи експериментальних гіпотез. Їх значення у наукових дослідженнях. 

21. Артефакти наукових досліджень. 

22. Спілкування в експерименті. Характеристика взаємодії експериментатора та 

досліджуваного. 

23. Типи досліджуваних, мотивація участі в експерименті. 

24. Вплив особистості експериментатора на результати, типові помилки експериментатора. 

25. Методи контролю впливу особистості досліджуваного на експеримент. 

26. Типи експериментальних ситуацій і стиль спілкування досліджуваного і експериментатора. 

27. Особливості організації експериментального спілкування. 

28. Основні вимоги до наукових досліджень та їх характеристика. 

29. Етапи експериментального дослідження. 

30. Організація та проведення експериментального дослідження. 

31. Ідеальний та реальний експеримент. 

32. Реальний експеримент та експеримент «повної відповідності». 

33. Нескінченний експеримент. Його переваги, недоліки. Як він враховується в реальних 

експериментах. 

34. Бездоганний експеримент. Основні ознаки. Співвідношення його з реальним 

експериментом. 

35. Валідність психологічного експерименту. Основні види валідності (внутрішня, зовнішня, 

прогностична, операціональна, критеріальна, конструктна). 

36. Поняття експериментальної вибірки та генеральної сукупності дослідження. 

37. Поняття про експериментальну та контрольну групу. 

38. Репрезентативність експериментальної вибірки. Правила формування вибірки 

досліджуваних. 

39. Види конструювання експериментальних груп. 

40. Стратегії формування вибірки досліджуваних. 

41. Основні експериментальні змінні та проблема їх виділення в експерименті.  

42. Визначення «схем контролю» та їх значення в проведенні експерименту. Приклади. 

43. Незалежна змінна (НЗ), її значення. Наведіть приклади. 

44. Залежна змінна (ЗЗ). Параметри ЗЗ. 

45. Визначення зовнішньої змінної. Методи контролю зовнішньої змінної (елімінація, 

створення константних умов, метод балансування, контбалансування, метод рандомізації). 

Наведіть приклади. 

46. Ознаки причинного зв’язку між змінними, його типи 

47. Основні схеми контролю фактору часу. 

48. Експериментальні плани з однією незалежною змінною. 

49. Плани для однієї незалежної змінної та декількох груп. 

50. Схеми контролю в індивідуальних експериментах. Плани експериментів для одного 

досліджуваного. 

51. Ефекти послідовності. Їхні форми та прийоми їх подолання. 

52. Факторні експериментальні плани. Типи взаємодії двох факторів. 

53. Доекспериментальні плани. 

54. Квазіекспериментальні плани. 

55. Плани ex-post-facto. 

56. Кореляційне дослідження, його типи. 



57. Основні артефакти, що виникають в ході застосування кореляційного дослідження (ефект 

послідовності, ефект научіння, ефект фонових впливів, ефект взаємодії).  

58. Психогенетичне дослідження, його види. 

59. Види психологічних вимірювань. 

60. Типи шкал. 

61. Види шкальних перетворень. 

62. Результати емпіричного дослідження та форми їх представлення. 

63. Помилки першого і другого роду, їх причини та засоби мінімізації. 

64. Представлення результатів дослідження: графічне, символічне та  вербальне. 

65. Вимоги до оформлення наукового звіту. 

66. Види природничонаукового психологічного дослідження (методичні підходи). 

67. Основні характеристики психологічного емпіричного дослідження. 

68. Етичні принципи проведення дослідження. 

 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентiв 

Усна відповідь (доповідь на семінарі): 

 вільне володіння матеріалом; 

 повнота та логіка викладу; 

 чіткість і доведеність формулювань; 

 обґрунтованість тверджень; 

 посилання на науково-літературні джерела; 

 наявність узагальнень, висновків. 

Письмова відповідь (тестування, контрольна робота, колоквіум): 

 правильність, чіткість, логічність у викладені відповіді на запитання; 

 комплексне бачення питання (проблеми); 

 вміння виділити головне; 

 обрання правильної відповіді; 

 чіткість позначень і акуратність. 

Реферат (науково-дослідна робота): 

 опрацювання, відбір та інтерпретація науково-літературних джерел; 

 наявність узагальнень і висновків; 

 оформлення відповідно з вимогами до наукових рефератів; 

 підготовка доповіді за результатами реферативної роботи; 

 захист реферату. 

Опорний конспект, план-проспект: 

 правильність, чіткість, послідовність та лаконічність викладу матеріалу; 

 врахування наукових позицій, підходів декількох авторів; 

 наявність узагальнень, висновків; 

 чіткість позначень, акуратність; своєчасне виконання. 

 

VІ. Навчально-методична карта дисциплiни 

 

VІІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 
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К. : Академвидав, 2012. - 398 с.  

12. Горбунова В.В. Г49 Експериментальна психологія в схемах і таблицях: 

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

13.  

14. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. 

– 464 с. 

15. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. – 

СПб., 1991. 

16. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. – М., 1994. 
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доп. – СПб.: Питер, 2003. – 319 с. 
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проведению. – СПб., 1995. 

20. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний 

тезаурус): Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 128 с. 

21. Никандров В.В. Экспериментальная психология. – СПб.: Изд-во “Речь”, 2004. – 

480 с. 

22. Общая психодиагностика  / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. –  М.: МГУ, 

1987. 

23. Практикум по общей и экпериментальной психологии / Под. ред. А.А.Крылова. – 

Л.: Изд-во Ленигр. у-та, 1987. – 255 с. 

24. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М.: 

Медицина, 1970. – 215 с. 
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Медицина, 1983. 
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исследования личности. – Медицина, 1976. – 186 с. 
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1996.- 542 с. 

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К.: Здоровье, 1989. 

6. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. –  СПб.: 

Питер Ком, 1999. 

7. Введение в экспериментальную психосемантику. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1983. –

157 с. 

8. Дашков И.М., Устинович Е.А. Экспериментальные исследования валидности 

шкалы субъективного предпочтения цвета (Тест Люшера). Диагностика психических состояний 

в норме и патологии. – Л.: Медицина, 1970. – С.115-126. 

9. Зайцева М.И. Методы шкалирования при измерении установки // Социальные 

исследования: теория и методы. – М.: Наука, 1970. Вып. 5. – С.220-224. 

10. Иванова А.Я. Обучающий эксперимент. Вопросы патопсихологии. – М.: НИИ 

Психиатрии. МЗ РСФСР, 1970. – С.238-254. 

11. Карпова Э.Б. О «гармоническом» типе реагирования на болезнь по данным 

экпериментально-психологического исследования // Психологическая диагностика при нервно-

психических и психосоматических заболеваниях. – Л., НИИ Психоневрологии, 1985. – С.137-
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12. Мейли Р. Структура личности // Экспериментальная психология : М.: Прогресс, 

1975. Вып. 5. – С.288-248. 

13. Насиновская Е.Е. Методы изучения мотивации личности. Опыт исследования 

личностно-смыслового аспекта мотивации: Учебно-методическое пособие. – М.: МГУ, 1988. 

14. Коган В.Н., Роговин М.С. Ассоциативный экперимент и его клиническое 
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15. Кэмпбелл Д. Модели экпериментов социальной психологии в прикладных 
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VІІІ. Доповнення та змiни, внесенi до робочої програми в 20__/20__ н.р.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Доповнення та  змiни  до робочоi"  програми  додаються на  окремому аркушi,  затверджуються на засiданнi кафедри на початку навчального 

року. 


