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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Важливе місце експериментальної психології в курсі підготовки 
студентів — майбутніх психологів зумовлено необхідністю дослід-
жувати і прогнозувати закономірності проявів психіки на науковому 
рівні.

Мета дисципліни — розкрити особливості змісту планування, 
організації, проведення експериментального дослідження психіки, 
можливості обробки та інтерпретації експериментальних даних тощо. 
Завданнями дисципліни є:

1) формування знань про закономірності, умови, принципи засто-
сування експериментального методу в психології, 

2) формування вмінь і навичок проведення валідного експеримен-
тального дослідження психіки; 

3) розвиток умінь і навичок правильно і науково обґрунтовано 
пояснювати психологічні факти, ті або інші прояви особистості 
людини на основі експериментальних даних.

У результаті вивчення дисципліни “Експериментальна психоло-
гія” студентам необхідно знати: 

•	 особливості	становлення	експериментального	методу	в	психо-
логії, а також проблеми і перспективи експерименту в сучасній 
психології;

•	 сутність	 експерименту	 як	 засобу	 пізнання	 психічної	 реаль-
ності;

•	 типи	експериментів	і	їх	особливості;
•	 основні	етапи	експериментального	дослідження	психіки;
•	 види	змінних,	їх	контроль	у	психологічному	експерименті;
•	 психологічні	 шкали	 і	 можливості	 їх	 застосування	 у	 критерії	

якості виміру змінних;
•	 види	гіпотез,	можливості	їх	перевірки	в	експерименті;
•	 особливості	планування	психологічного	експерименту;
•	 стратегії	відбору	досліджуваних	у	репрезентативні	вибірки;
•	 можливості	кореляційного	підходу	в	психологічних	досліджен-

нях;
уміти:
•	 застосовувати	експериментальний	метод	у	дослідженні	психіч-

ної реальності; 
•	 формувати	 “правильні”	 гіпотези	 щодо	 причинно-наслідкових	

зв’язків між фактами; 
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•	 складати	програму	експерименту;	
•	 реалізовувати	 експериментальну	 програму	 від	 інструктажу	 і	

мотивування досліджуваних до реєстрації результатів і постек-
спериментальної бесіди з учасниками процедури; 

•	 на	основі	процедури	аналізу	отриманих	результатів	формувати	
висновок про підтвердження чи відкидання гіпотези, а також 
готувати відповідний науковий звіт; 

•	 аналізувати	наукові	звіти	про	проведені	експериментальні	до-
слідження психіки з метою визначення об’єктивності, надій-
ності і валідності отриманих результатів. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни 

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Вступ до експериментальної психології

1 Предмет і завдання експериментальної психології 

2
Експеримент у системі методів наукового дослідження 
психіки

3 Змінні в психології. Вимір змінних
4 Гіпотези в структурі психологічного дослідження

Змістовий модуль ІІ. Етапи експериментального 
дослідження психіки

5 Валідність експериментального дослідження психіки
6 Планування психологічного експерименту

7
Інтерпретація результатів експериментального дослідження 
психіки

 Змістовий модуль ІІІ. Типологія експериментів у психології
8 Експеримент і квазіексперимент
9 Кореляційний підхід у психологічному дослідженні

Разом годин: 216
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”

Змістовий модуль І. Вступ до експериментальної психології

Тема 1. Предмет і завдання експериментальної психології
Роль експериментального дослідження психіки в здобутті науко-

вих психологічних знань.
Вплив основних напрямів психологічної науки на становлення і 

розвиток експериментальної психології. Біхевіоризм і експеримен-
тальна психологія (Б. Скіннер, Дж. Уотсон та ін.)

Вплив гештальтпсихології на розвиток експериментальної психо-
логії (Е. Рубін, М. Вертгеймер та ін.). Психоаналіз і його вплив на ек-
спериментальну психологію (З. Фрейд, А. Адлер та ін.). Когнітивісти 
(Ж. Піаже, Дж. Бруннер та ін.) і експериментальна психологія.

Розвиток вітчизняної експериментальної психології. Різні підходи 
до розуміння сутності експерименту і його структури (Л. С. Виготсь-
кий, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, С. Л. Рубінш-
тейн та ін.). 

Основні підходи до визначення предмета експериментальної пси-
хології на сучасному етапі. Тенденції розвитку сучасної вітчизняної 
експериментальної психології

Література [1–9; 10; 12; 13; 15; 19; 22; 26] 

Тема 2. Експеримент у системі методів наукового
дослідження психіки

Організація емпіричного дослідження психіки. Класифікація ме-
тодів емпіричного дослідження психіки. Місце експерименту серед 
емпіричних методів психологічного дослідження. Принципи експе-
риментального дослідження психіки

Переваги експерименту як методу психології порівняно із спосте-
реженням. Роль спостереження у психологічному експерименті.

Проблеми експерименту в психології (етичність, штучність, ізо-
морфізм, проблема подвійної суб’єктності тощо). Комунікативні ар-
тефакти і засоби їх попередження. 

Література [1–10; 12; 13; 15; 19; 22; 26; 27] 
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Тема 3. З мінні в психології. Вимір змінних
Змінні і їх операціоналізація. Види змінних в експерименталь-

ному дослідженні психіки. Проблема виміру змінних. Психологічні 
шкали. Міри центральної тенденції і мінливості як характеристики 
розподілу результатів виміру змінних.

Емпіричні методи виміру змінних у психологічному експеримен-
ті. Міри зв’язку і міри відмінностей результатів в експериментально-
му дослідженні психіки. 

Види змішувань змінних. Ефект послідовності при маніпулюван-
ні незалежною змінною. Експериментальний контроль змінних у 
психологічному дослідженні. 

Література [1; 3–5; 11; 12; 16; 17; 20; 21; 23] 

Тема 4. Гіпотези в структурі психологічного дослідження
Вимоги до формулювання наукових гіпотез у психологічному ек-

сперименті.
Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний, статистичний. Види гіпо-

тез у психологічному експерименті. Контргіпотеза і третя конкурую-
ча гіпотеза.

Принцип фальсифікації і верифікації наукових гіпотез. Емпірич-
ні гіпотези про феномен; про зв’язки між феноменами; про каузальні 
зв’язки тощо.

Статистичні гіпотези. Гіпотеза про подібність (нуль-гіпотеза) і 
гіпотеза про відмінність. Статистичні рішення: помилки 1-го і 2-го 
роду і можливості їхньому запобіганню.

Література [1; 3–5; 8; 10; 12; 19; 26] 

Змістовий модуль ІІ. Етапи експериментального дослідження 
психіки 

Тема 5. Валідність експериментального дослідження психіки
Загальна характеристика етапів психологічного експерименту. 

Сутність поняття “валідність експерименту”. Мислений (бездоган-
ний) експеримент як еталон валідності експерименту. Оцінка реаль-
них експериментів на основі їхнього порівняння з мисленими зраз-
ками. 

Фактори досягнення внутрішньої валідності (надійності) експе-
рименту в психології. Фактори досягнення зовнішньої валідності ек-
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спериментального дослідження психіки. Стратегії відбору досліджу-
ваних до вибірки. Техніки випадкового і стратометричного відбору. 
Проблеми використання природних груп у психологічному експери-
менті. 

Література [1–5; 9; 12] 

Тема 6. Планування психологічного експерименту
Планування як контроль загрози валідності експерименту. Умови 

планування психологічного експерименту. 
Сутність змістового і формального планування психологічного 

експерименту
План як експериментальна схема пред’явлення рівнів незалежної 

змінної. Прості і факторні плани. Зв’язок вибору плану з теоретичним 
підходом до розуміння сутності проблеми. Типи експериментальних 
схем, що використовуються в процесі вивчення психіки.

Література [1; 3–5; 7; 8; 12; 25; 27] 

Тема 7. Інтерпретація результатів експериментального 
дослідження психіки

Поняття про інтерпретацію результатів експерименту. Складові 
інтерпретації експериментальних результатів. 

Особливості обробки результатів експериментального дослід-
ження в психології. Типи психологічного пояснення в експерименті. 
Проблема пояснення й узагальнення результатів дослідження. Ти-
пові помилки узагальнення експериментальних даних. Інтерпретація 
“негативного” результату експерименту

Аналіз звітів експериментального дослідження психіки (за стат-
тями в наукових виданнях)

Література [1; 4; 5; 11; 12; 14; 22– 24] 

Змістовий модуль ІІІ. Типологія експериментів у психології 

Тема 8. Експеримент і квазіексперимент
Основні різновиди експерименту в психології. Типи експеримен-

тів психології та можливості їх використання у різних галузях психо-
логічної науки. Експеримент у соціальній психології. Експеримент у 
педагогічній психології. Експеримент у віковій психології. Прикла-
ди.
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1. Експеримент і квазіексперимент. Відмінності квазіексперимен-
тального дослідження психіки порівняно з “істинним” експеримен-
том. Формуючий експеримент і лонгітюд як квазіекспериментальне 
дослідження психіки. Експериментальний контроль у квазіекспери-
менті. Шляхи забезпечення валідності квазіекспериментального до-
слідження психіки. 

Література [1; 4; 5; 11; 12; 14; 22– 24] 

Тема 9. Кореляційний підхід у психологічному дослідженні
Кореляційний підхід як метод пасивно-спостерігаючого дослід-

ження і як засіб статистичної оцінки гіпотез про зв’язки. 
Відмінності між кореляційним дослідженням і квазіексперимен-

том. 
Види зв’язку в кореляційних дослідженнях (істинні і хибні коре-

ляції, автокореляції та ін.). Міри зв’язку і міри відмінностей в коре-
ляційному дослідженні. Залежність вибору коефіцієнта кореляції від 
виду психологічних шкал. Параметричні і непараметричні коефіцієн-
ти кореляції. Контроль у кореляційних дослідженнях. Підбір груп у 
кореляційних і квазіекспериментальних схемах. Оцінка валідності 
кореляційного дослідження.

Література [1; 4; 5; 11; 12; 14; 22–24] 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Біхевіоризм і експериментальна психологія. 
2. Когнітивний підхід і експериментальна психологія 
3. Гуманістичний підхід і експериментальна психологія 
4. Специфіка експерименту в психології. 
5. Основні відмінності експериментування і спостереження. 
6. Лабораторний експеримент: специфіка, доцільність застосуван-

ня, приклади. 
7. Природний експеримент у психології: специфіка, доцільність 

застосування, приклади.. 
8. Змінні і експериментальний контроль. 
9. Ефекти послідовності при маніпулюванні змінними і засоби їх 

розв’язання. 
10. Шкали і вимір змінних у психології 
11. Гіпотеза в структурі психологічного дослідження. Рівні гіпо-

тез. 
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12. Контргіпотеза і третя конкуруюча гіпотеза в психологічному 
експерименті. 

13. Статистичні гіпотези. 
14. Нуль-гіпотеза і значущі результати дослідження. 
15. Мислений експеримент і валідність експерименту. 
16. Фактори, що загрожують валідності психологічного експери-

менту. 
17. Планування експерименту в психології. 
18. Прості експериментальні плани і їх використання в психології. 
19. Факторні плани і їх використання в психології. 
20. Планування і валідність експерименту. 
21. Інтерпретація експериментальних даних у психологічному екс-

перименті. 
22. Якісна і кількісна обробка даних експериментального дослід-

ження. 
23. Проблема пояснення експериментальних даних у психології. 
24. Узагальнення експериментальних даних і його види. 
25. Типи експериментів та їх характеристика. 
26. Проблема валідності квазіекспериментального дослідження 

психіки. 
27. Кроскультурне дослідження як квазіексперимент. 
28. Кореляційне дослідження психіки: основні напрями застосу-

вання. 
29. Контроль валідності в кореляційному дослідженні психіки. 
30. Особливості підбору груп у кореляційному дослідженні. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Структура наукового дослідження психіки. 
2. Класифікація методів дослідження психіки. 
3. Місце експерименту в системі методів наукового дослідження 

психіки. 
4. Предмет і завдання експериментальної психології. 
5. Витоки експериментальної психології. 
6. Становлення експериментального методу в психології. 
7. Особливості сучасного етапу експериментальної психології. 
8. Проблеми експериментального дослідження психіки. 
9. Комунікативні артефакти в експериментальному дослідженні 

психіки. 
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10. Засоби уникнення комунікативних артефактів. 
11. Переваги експерименту як методу психології. 
12. Перспективи експериментального методу в сучасній психоло-

гії 
13. Експеримент як засіб пізнання психіки людини. 
14. Структура експерименту. 
15. Специфіка експерименту в психології. 
16. Принципи експериментального дослідження психіки. 
17. Основні відмінності експериментування і спостереження. 
18. Типи експериментів та їх характеристика. 
19. Лабораторний експеримент: специфіка і доцільність застосу-

вання. 
20. Природний експеримент у психології. 
21. Констатуючий експеримент у психології. 
22. Формуючий експеримент у психології. 
23. Квазіексперимент як метод психологічного дослідження. 
24. Проблема валідності квазіекспериментального дослідження 

психіки. 
25. Експеримент “ex-post-facto”як квазіекспериментальне дослід-

ження психіки. 
26. Гіпотеза в структурі психологічного дослідження. Рівні гіпо-

тез. 
27. Контргіпотеза і третя конкуруюча гіпотеза в психологічному 

експерименті. 
28. Вимоги до формулювання гіпотези. 
29. Статистичні гіпотези. 
30. Направлені і ненаправлені гіпотези. 
31. Нуль-гіпотеза і значущі результати дослідження. Рівні значу-

щості в психології. 
32. Умови відхилення нуль-гіпотези. 
33. Помилки першого і другого роду при прийнятті статистичного 

рішення. 
34. Поняття про змінну в психологічному експерименті. 
35. Види змінних при перевірці гіпотези. 
36. Незалежна змінна: зміст та особливості прояву. 
37. Залежна змінна: зміст та особливості прояву. 
38. Проміжні змінні. 
39. Зовнішні змінні. 
40. Змінні і експериментальний контроль. 
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41. Проблема змішування змінних і можливості її розв’язання. 
42. Ефекти послідовності при маніпулюванні змінними і засоби їх 

розв’язання. 
43. Вимір змінних у психології. 
44. Поняття про шкали в психології. 
45. Номінальна шкала. 
46. Рангова шкала. 
47. Шкала інтервалів і її характеристика. 
48. Шкала пропорцій і її характеристика. 
49. Методики виміру змінних. Психодіагностичні методики при 

реалізації експериментального методу. 
50. Критерії якості виміру змінних: об’єктивність, надійність, 

валідність. 
51. Мислений і реальний експерименти. 
52. Ідеальний експеримент. 
53. Нескінчений експеримент. 
54. Експеримент повної відповідності. 
55. Мислений експеримент і валідність експерименту. 
56. Види валідності. 
57. Внутрішня валідність (надійність) експерименту. 
58. Зовнішня валідність експерименту. 
59. Фактори, що загрожують валідності психологічного експери-

менту. 
60. Вибірка і генеральна сукупність. 
61. Характеристики вибірки: міри центральної тенденції. 
62. Міри мінливості як характеристики вибірки. 
63. Репрезентативність вибірки і умови її досягнення. 
64. Загальна характеристика стратегій підбору досліджуваних у 

вибірку. 
65. Техніка рандомізації. 
66. Стратометричний відбір до вибірки. 
67. Метод попарного відбору до експериментальної та контрольної 

групи. 
68. Використання природних груп у експериментальному дослід-

женні психіки і проблема валідності експерименту. 
69. Основні етапи експериментального дослідження психіки. 
70. Характеристика теоретичного етапу експериментального до-

слідження психіки. 



12

71. Характеристика підготовчого етапу експериментального до-
слідження психіки. 

72. Планування експерименту. Плани дослідження. 
73. Прості експериментальні плани. 
74. Факторні плани і їх характеристика. 
75. Практика експериментування і можливі методологічні помил-

ки. 
76. Поняття про інтерпретацію експериментальних даних. Скла-

дові інтерпретації. 
77. Якісна і кількісна обробка даних експериментального дослід-

ження. 
78. Статистична обробка даних. 
79. Можливості аналізу латентних закономірностей експеримен-

тальних даних. 
80. Проблема пояснення експериментальних даних. 
81. Форми пояснення даних психологічного експерименту. 
82. Узагальнення експериментальних даних і його види. 
83. Можливі помилки під час узагальнення експериментальних да-

них. 
84. Експериментальний контроль і валідність експерименту. 
85. Кореляційний підхід у психологічних дослідженнях. 
86. Контроль валідності в кореляційному дослідженні психіки. 
87. Особливості підбору груп у кореляційному дослідженні. 
88. Міри зв’язку і міри відмінностей в емпіричному дослідженні. 
89. Експеримент у соціальній психології. 
90. Експеримент у віковій та педагогічній психології. 
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