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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Вивчення особливостей застосування експериментального методу в психології 
є важливим компонентом професійної підготовки психолога, що допомагає йому дослідити 
не тільки ті чи інші  психічні явища, але й причини їх виникнення, науково і обґрунтовано 
прогнозувати прояви певних психічних закономірностей. 

Метою вивчення дисципліни “Експериментальна психологія”є оволодіння знаннями, 
а також набуття вмінь і навичок експериментального дослідження психіки. У зв’язку з цим  у 
запропонованому конспекті лекцій планується розв’язати такі основні завдання даної 
дисципліни: 

*  розкрити особливості становлення і розвитку експериментального методу в 
психології; 

*  висвітлити типи,  основні етапи і умови проведення експериментального 
методу дослідження психіки; 

*  навчити студентів аналізувати і оцінювати валідність проведених 
психологічних експериментів, достовірність отриманих результатів і можливість їх 
застосування в психологічній практиці; 

*  сформувати у студентів навички і вміння експериментального, квазі 
експериментального і кореляційного дослідження психіки. 

Центральну увагу при цьому приділено складанню програми експерименту, 
насамперед, плануванню і аналізу шляхів досягнення валідності проведення експерименту. 
Спеціальний акцент у програмі зроблено на окремих типах емпіричного дослідження 
психіки, які за логікою здобуття фактів психічної реальності наближаються до експерименту 
(йдеться , насамперед про квазі експеримент і кореляційне дослідження). 

Поглибленню і розширенню знань, формуванню відповідних умінь і навичок 
сприятиме виконання контрольних завдань, спрямованих на складання програми 
експериментального дослідження психіки, а також вивчення літератури, представленої в 
даній розробці. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

„ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” 
 

 
№ 
п/п 

 
Назва теми 

1.  Предмет і завдання експериментальної психології 
 

2.  Методологія та етика психологічного дослідження 

3.  Експеримент у системі методів наукового дослідження психіки. 
4.  Змінні в психології. Вимір змінних. 

5.  Квазіекспериментальне дослідження 

6.  Гіпотези в структурі психологічного дослідження 

7.  Валідність експерименту 
8.  Етапи експериментального дослідження психіки. 
9.  Планування психологічного експерименту. 
10.  Інтерпретація результатів експериментального дослідження психіки. 
11.  Кореляційний підхід у психологічному дослідженні 

 
12.  Неекспериментальні методи дослідження 

Всього годин 240 

 
Програмний матеріал дисципліни “Експериментальна психологія“ 

Тема 1. Предмет і завдання експериментальної психології 
Передумови виникнення і становлення експериментального методу в психології. 
Витоки експериментальної психології. Внесок різник наук у становлення 

експериментального методу в психології. Етапи становлення експериментальної психології : 
долабораторний і лабораторний етапи. Розвиток експериментальної психології. Предмет 
експериментальної психології на сучасному етапі. 

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

Тенденції розвитку і основні проблеми експериментального методу в психології. 
Література:[ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,19,22,26]. 

Тема 2. Методологія та етика психологічного дослідження. 
Загальна характеристика психологічного дослідження. Рівні психологічного 

дослідження. 
Поняття методології у сучасній науці. Значення методології для психології. Рівні 

методології. Основні функції методології.  
Поняття про методи і методики психологічного дослідження. Класифікація методів 

наукового дослідження. Типологія методів у психології. Критерії правильності вибору 
методу дослідження. Особистісний, діяльнісний та системний підходи як методологічна 
основа психологічного дослідження у вітчизняній психології.  

Людина як суб'єкт і об'єкт науки. Етика психологічного дослідження і проблема 
соціальної відповідальності дослідника.  

Література [1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,19,22,26,27] 
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Тема 3. Експеримент у системі методів наукового дослідження психіки. 
Загальна характеристика емпіричних методів наукового дослідження психіки. 

Принципи наукового дослідження психіки: загальні (детермінізму, єдності свідомості та 
діяльності, розвитку, системного підходу та ін.) та спеціальні (принцип репрезентетивності 
об’єкту дослідження, валідності предмету дослідження, надійності експериментальних умов, 
інваріантності результату, зв’язку теорії з практикою та ін.). 

Місце експерименту в системі емпіричних методів дослідження психіки. Специфіка 
експерименту в психології. Структура експерименту. Типи експериментів. Лабораторний і 
природній експерименті. Констатуючий і формуючий експерименти. Функціональний 
контроль незалежної змінної як умова психологічного експериментування. Експеримент і 
квазіексперимент. Кореляційний підхід у психології. Особливості експерименту у віковій, 
педагогічній, соціальній психології та інших галузях психологічної науки. 

Переваги експериментального дослідження психіки порівняно зі спостереженням 
(можливість вивчення психічної реальності в найсприятливіших умовах, встановлення 
причин та закономірностей психіки, перевірки істинності наукових теорій тощо). Проблеми 
експериментального дослідження психіки (неможливість безпосереднього вивчення базових 
психічних процесів, штучність, порушення природного розвитку подій, етичність, подвійна 
суб’єктність тощо). Комунікативні артефакти (ефекти Розенталя, Хотторна, аудиторії, 
первинності тощо) та їх запобігання в експериментальному дослідження психіки. 

Література [1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,19,22,26,27] 
 

Тема 4. З мінні в психології. Вимір змінних. 
Поняття змінної в психологічному дослідженні. Види змінних. Незалежні змінні та їх 

види. Проблема виокремлення та контролю незалежної змінної. Залежні змінні та їх 
характеристики. Проміжні змінні і їх особливості. Змінні, що контролюються. 

Джерела артефактів у маніпулюванні змінними. Змішування змінних та проблема 
контролю в маніпулюванні змінними. 

Вимір у психології. Психологічні шкали (за С. Стівенсом). Номінальна шкала. Шкала 
порядку. Шкала інтервалів. Шкала пропорцій. Основні характеристики шкал. Умови 
застосування шкал. 

Психодіагностичні методики як засіб виміру змінних. Класифікація 
психодіагностичних методик: за предметною спрямованістю, за джерелом отримання 
інформації і інформованості досліджуваних тощо. Критерії якості виміру змінних: 
об’єктивність, надійність, валідність. 

Література [1,3,4,5,11,12,16,17,20,21,23] 
 
Тема 5. Квазі експериментальне дослідження 
Проспективний та ретроспективний квазі експеримент. План для двох 

нееквівалентних груп з тестуванням до і після випробування; план з попереднім та 
підсумковим тестуванням двох рандомізованих груп; плани дискретних часових серій для 
однієї групи або для двох нееквівалентних груп. 

.Література [1,2,3,4,5,9,12] 
 

Тема 6. Гіпотези в структурі психологічного дослідження 
Гіпотеза і психологічні закономірності. Проблема реконструкції психологічної 

реальності при перевірці гіпотези. Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний , статистичний 
рівні. Принцип фальсифікації і верифікації наукових гіпотез. 

Види гіпотез (причинно-наслідкові, функціональної залежності та ін.). Вимоги до 
формулювання гіпотез. Ознаки „правильної” гіпотези. Експериментальна гіпотеза та її 
особливості. Види експериментальних гіпотез. Контргіпотеза і третя конкуруюча гіпотеза. 

Статистичні гіпотези при обробці результатів експерименту. Гіпотези про відмінність 
і подібність. Нуль-гіпотеза. Помилки першого і другого роду при прийнятті статистичного 
рішення і можливість їх уникнення. Асиметрія висновків при перевірці нуль-гіпотези.  

Література [1,3,4,5,8,10,12,19,26] 
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Тема 7.Валідність експерименту 
Валідність експерименту як базова характеристика його відповідності усталеним 

нормам та стандартам, прийнятим у експериментальній психології.  
Типологія валідності: внутрішня, зовнішня, конструктивна, операційна, валідність 

«здорового глузду», статистична та індивідуальна валідність. 
Фактори, що загрожують валідності експерименту. Факт і артефакт у експерименті. 

Проблема контроль в експерименті. 
Література [1,3,4,5,7,8,12,25,26-28] 

 
Тема 8.Етапи експериментального дослідження психіки 
Організація експерименту в психології. Загальна характеристика етапів 

психологічного експерименту. Проблема досягнення валідності експерименту. Валідність 
експерименту і експериментальний контроль. 

Бездоганний експеримент (ідеальний, нескінченний, повної відповідності) як критерій 
валідності психологічного експерименту. Фактори часу, задачі та суб’єктивний фактор 
загрози валідності експерименту. 

Особливості досліджуваних і проблема валідності експерименту. Генеральна 
сукупність і експериментальна вибірка. Репрезентативність вибірки. Стратегії відбору 
досліджуваних в експериментальну вибірку. 

Практика експериментування і можливі методологічні помилки. Проблема 
об’єктивності і надійності експериментальних даних. 

Обробка і узагальнення результатів експериментального дослідження. Якісна і 
кількісна обробка результатів експериментування. Проблема інтерпретації результатів 
експериментального дослідження психіки. 

Література [1,4,5,11,12,14,22,23,24]. 
 
Тема 9. Планування психологічного експерименту 
Поняття про планування психологічного експерименту. Умови і форми планування. 

Типи планування. Змістове і формальне планування. 
План як експериментальна схема варіювання умов незалежної змінної. Види планів. 
Простий план і його різновиди. План з попереднім і підсумковим тестуванням і умови 

його використання. План з підсумковим тестуванням. План Р. Соломона. 
Складний (факторний) план. Планування за латинським і греко-латинським 

квадратом. Особливості експериментальних планів для одного досліджуваного. Типи 
експериментальних схем, що використовуються в процесі вивчення психіки одного 
досліджуваного. 

Література [1,3,4,5,7,8,12,25,27] 
 
Тема 10. Інтерпретація результатів експериментального дослідження психіки. 
Поняття про інтерпретацію результатів експерименту. Рівні інтерпретації: змістовий і 

формальний. 
Складові інтерпретації експериментальних результатів. Особливості обробки 

результатів експериментального дослідження в психології. Кількісна і якісна обробка. 
Проблема узагальнення результатів дослідження. Типові помилки узагальнення 

експериментальних даних.  
Вимоги до складання звіту про результати експериментального дослідження психіки. 

Складові звіту. 
Література [1,4,5,11,12,14,22,23,24] 

 
Тема 11. Кореляційний підхід у психологічному дослідженні 
Кореляційний підхід як метод пасивно-спостерігаючого дослідження і як засіб 

статистичної оцінки гіпотез про зв’язки. Види зв’язку в кореляційних дослідженнях (істинні і 
хибні кореляції, автокореляції та ін.). Міри зв’язку і міри відмінностей в кореляційному 
дослідженні. Залежність вибору коефіцієнту кореляції від виду психологічних шкал. 
Параметричні і непараметричні коефіцієнти кореляції. Контроль у кореляційних 
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дослідженнях. Підбір груп в кореляційних і квазі експериментальних схемах. Оцінка 
валідності кореляційного дослідження. 

Література [1,4,5,11,12,14,22,23,24] 
Тема 12. Неекспериментальні методи дослідження 
Спостереження як метод безпосереднього дослідження реальності, спрямований на 

ідентифікацію, найменування, порівняння, опис та класифікацію окремих явищ та їх 
сукупності. Біографічний метод як комплексний метод психологічного дослідження, 
спрямований на вивчення біографічних подій (життєвого шляху) людини. Метод аналізу 
продуктів діяльності — система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, 
систематизацію, аналіз та тлумачення продуктів діяльності людини.  
Методи опитування. Метод інтерв'ю, його види (стандартизоване, нестандартизоване), 
переваги та недоліки кожного з них. Анкета та її види. Запитання анкети (відкриті, 
закриті, напівзакриті). Побудова анкети (структура). Основні правила побудови анкети. 
Бесіда та правила її проведення. Спілкування. Функції та структура спілкування, 
особливості психічних процесів при спілкуванні. 

Література [1,3,4,5,7,8,12,25,27] 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 
 

При підготовці і виконанні контрольної роботи необхідно: 
– вибрати номер завдання відповідно до двох останніх цифр номеру залікової 

книжки; 
– підібрати до теми необхідну літературу і глибоко її вивчити; 
– узагальнити вивчений матеріал, співставити розглянуті в літературі поняття і 

теорії (з відповідними посиланнями на авторів); 
– конкретизувати мету і завдання дослідження; сформулювати експериментальну 

гіпотезу; 
– скласти план перевірки даної гіпотези відповідно до вимог підготовчого етапу 

експериментального дослідження психіки; 
– грамотно оформити роботу, вказавши при цьому список використаної 

літератури. 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. 
1. 1.Сформулювати гіпотезу про зв’язок між статусом і самооцінкою особистості та 

розробити план її експериментальної перевірки. 
2. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між інтелектом і порядком народжуваності дитини та 

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 та розробити план її експериментальної перевірки. 
5. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між продуктивністю запам’ятовування і кількістю 

повторень та розробити план її експериментальної перевірки. 
6. Сформулювати гіпотезу про особливості перебігу психічних процесів особистості, коли 

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

7. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між ефективністю діяльності і рівнем мотивації 
людини та розробити план її експериментальної перевірки. 

8. Сформулювати гіпотезу про можливість існування екстрасенсорного сприймання та 
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 гендерні особливості агресивності та розробити план її 
експериментальної перевірки. 
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11. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між ставленням людини до матеріалу, що 

запам’ятовується, і успішністю запам’ятовування та розробити план її експериментальної 
перевірки. 

12. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між первинною інформацією про людини і її 
подальшим оцінюванням та 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 та розробити план її експериментальної перевірки. 

17. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між локусом контролю і успішністю людини та 
розробити план її експериментальної перевірки. 

18. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між рівнем емоційної напруженості і рівнем 
інтелектуального контролю за поведінкою та розробити план її експериментальної 
перевірки. 

19. Сформулювати гіпотезу про залежність ступеня навіюваності від віку досліджуваних та 
розробити план її експериментальної перевірки. 

20. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між стилем сімейного виховання і девіантною 
поведінкою дитини та розробити план її експериментальної перевірки. 

21. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між темпераментом і успішністю трудової діяльності 
та розробити план її експериментальної перевірки. 

22. Сформулювати гіпотезу про вплив установки на особливості сприймання людини та 
розробити план її експериментальної перевірки. 

23. Сформулювати гіпотезу про зв’язок ставлення батьків до дитини і її самооцінки та 
розробити план її експериментальної перевірки. 

24. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між ціннісними орієнтаціями батьків і дітей та 
розробити план її експериментальної перевірки. 

25. Сформулювати гіпотезу про гендерні особливості просторового мислення та розробити 
план її експериментальної перевірки. 

26. Сформулювати гіпотезу про вікові особливості пам’яті та розробити план її 
експериментальної перевірки. 

27. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між самооцінкою і рівнем агресивності людини та 
розробити план її експериментальної перевірки. 

28. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між статтю рівнем розвитку емпатії та розробити 
план її експериментальної перевірки. 

29. Сформулювати гіпотезу про вплив стереотипів на особливості сприймання людини та 
розробити план її експериментальної перевірки. 

30. Сформулювати гіпотезу про умови розвитку комунікативних навичок особистості та 
розробити план її експериментальної перевірки. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

1. Предмет і завдання експериментальної психології. 
2. Витоки експериментальної психології. 
3. Становлення експериментального методу в психології. 
4. Особливості сучасного етапу експериментальної психології. 
5. Основні підходи до розуміння експерименту у вітчизняній психлології/ 
6. Загальна характеристика емпіричних методів дослідження психіки. 
7. Місце експерименту в системі методів наукового дослідження психіки. 
8. Проблеми експериментального дослідження психіки. 
9. Проблема етичності психологічного експерименту. 
10.Комунікативні артефакти в експериментальному дослідженні психіки. 
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11.Засоби уникнення комунікативних артефактів. 
12.Переваги експерименту як методу психології. 
13.Перспективи експериментального методу в сучасній психології 
14.Експеримент як засіб пізнання психіки людини. 
15.Структура експерименту. 
16.Специфіка експерименту в психології. 
17.Принципи експериментального дослідження психіки. 
18.Основні відмінності експериментування і спостереження. 
19.Типи експериментів та їх характеристика. 
20.Лабораторний експеримент: специфіка і доцільність застосування. 
21.Природний експеримент у психології. 
22.Констатуючий експеримент у психології. 
23.Формуючий експеримент у психології. 
24.Експеримент у соціальній психології. 
25. Експеримент у віковій та педагогічній психології. 
26.Квазі експеримент як метод психологічного дослідження. 
27.Проблема валідності квазі експеримнтального дослідження психіки. 
28.Гіпотеза в структурі психологічного дослідження. Рівні гіпотез. 
29.Контргіпотеза і треті конкуруюча гіпотеза в психологічному експерименті. 
30.Вимоги до формулювання гіпотези. 
31.Статистичні гіпотези. 
32.Направлені і ненаправлені гіпотези. 
33.Нуль-гіпотеза і значущі результати дослідження. 
34.Умови відхилення нуль-гіпотези. 
35.Помилки першого і другого роду при прийнятті статистичного рішення. 
36.Поняття про змінну в психологічному експерименту. 
37.Види змінних при перевірці гіпотези. 
38.Незалежна змінна: зміст та особливості прояву. 
39.Залежна змінна: зміст та особливості прояву. 
40.Проміжні змінні. 
41.Зовнішні змінні. 
42.Змінні і експериментальний контроль. 
43.Проблема змішування змінних і можливості її розв’язання. 
44.Ефекти послідовності при маніпулюванні змінними і засоби їх уникнення. 
45.Вимір змінних у психології. 
46.Поняття про шкали в психології. 
47.Номінальна шкала. 
48.Рангова шкала. 
49.Шкала інтервалів і її характеристика. 
50.Шкала пропорцій і її характеристика. 
51.Методики виміру змінних. Психодіагностичні методики при реалізації 

експериментального методу. 
52.Критерії якості виміру змінних : об’єктивність, надійність, валідність. 
53.Мислений (бездоганний) і реальний експерименти. 
54.Ідеальний експеримент. 
55.Нескінчений експеримент. 
56.Експеримент повної відповідності. 
57.Мислений експеримент і валідність експерименту. 
58.Види валідності. 
59.Внутрішня валідність (надійність) експерименту. 
60.Зовнішня валідність експерименту. 
61.Фактори, що загрожують валідності психологічного експерименту. 
62.Вибірка і генеральна сукупність. 
63.Характеристики вибірки: міри центральної тенденції. 
64.Міри мінливості як характеристики вибірки. 
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65.Репрезентативність вибірки і умови її досягнення. 
66.Загальна характеристика стратегій підбору досліджуваних у вибірку. 
67.Техніка рандомізації. 
68.Стратометричний відбір до вибірки. 
69.Метод попарного відбору до експериментальної та контрольної групи. 
70.Використання природних груп у експериментальному дослідженні психіки і 

проблема валідності експерименту. 
71.Основні етапи експериментального дослідження психіки. 
72.Характеристика теоретичного етапу експериментального дослідження психіки. 
73.Характеристика підготовчого етапу експериментального дослідження психіки. 
74.Планування експерименту. Плани дослідження. 
75.Прості експериментальні плани. 
76.Факторні плани і їх характеристика. 
77.Практика експериментування і можливі методологічні помилки. 
78.Поняття про інтерпретацію експериментальних даних. Складові інтерпретації. 
79.Якісна і кількісна обробка даних експериментального дослідження. 
80.Статистична обробка даних. 
81.Можливості аналізу латентних закономірностей експериментальних даних. 
82.Проблема пояснення експериментальних даних. 
83.Форми пояснення даних психологічного експерименту. 
84.Узагальнення експериментальних даних і його види. 
85.Можливі помилки узагальнення експериментальних даних. 
86.Експериментальний контроль і валідність експерименту. 
87.Кореляційний підхід у психологічних дослідженнях. 
88.Контроль валідності в кореляційному дослідженні психіки. 
89.Особливості підбору груп у кореляційному дослідженні. 
90.Міри зв’язку і міри відмінностей у кореляційному дослідженні. 
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