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Пояснювальна  заПиска

Важливе місце самостійної роботи студентів — майбутніх психо-
логів у процесі вивчення експериментальної психології зумовлено 
необхідністю досліджувати і прогнозувати закономірності проявів 
психіки на науковому рівні.

Навчально-методична розробка призначена висвітлити особли-
вості самостійної роботи студентів щодо планування, організації, 
проведення експериментального дослідження психіки, можливості 
обробки та інтерпретації експериментальних даних.

Основними формами самостійної роботи студентів при вивченні 
курсу “Експериментальна психологія” є:

• опрацювання лекційного матеріалу та додаткове самостійне 
вивчення теоретичного матеріалу за підручниками та навчаль-
ними посібниками;

• підготовка до практичних занять і виконання позааудиторних 
завдань;

• практична діяльність з організації та проведення експеримен-
тального психологічного дослідження;

• використання комп’ютерних технологій, зокрема програми 
SPSS, для обробки та аналізу експериментальних результатів;

• виконання практичних завдань і тестів для контролю знань;
• підготовка до складання заліку та іспиту.
Для самостійної роботи необхідно:
• добрати до теми необхідну літературу і ґрунтовно  її вивчити;
• узагальнити вивчений матеріал, зіставити розглянуті в літера-

турі і в лекції поняття і теорії (з відповідними посиланнями на 
авторів);

• виконати практичні завдання і тести для контролю знань;
• сформулювати експериментальну гіпотезу, скласти план пе-

ревірки цієї гіпотези відповідно до вимог підготовчого етапу 
експериментального дослідження психіки; реалізувати план і 
обробити отримані результати;

• перевірити готовність до складання заліку та іспиту за конт-
рольними питаннями.

У результаті самостійної роботи дисципліни “Експериментальна 
психологія” студентам необхідно
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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, їх особливості;
• основні етапи експериментального дослідження психіки;
• види  змінних та їх контроль у  психологічному експерименті;
• психологічні шкали і можливості їх застосування у критерії 

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

нях;
уміти:
• використовувати експериментальний метод у дослідженні 

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

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

мотивування досліджуваних до реєстрації результатів і пост- 
експериментальної 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 проведення експериментальних 
досліджень психіки з метою визначення об’єктивності, надій-
ності і валідності отриманих результатів.
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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

� Змінні у психології. Вимір змінних

� Гіпотези у 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

змісТ  самосТійної  робоТи 
з дисципліни 

“ексПерименТальна  Психологія”

змістовий модуль і.  вступ до експериментальної психології

Тема 1. Предмет і завдання експериментальної психології
Вплив основних напрямів психологічної науки на становлення і 

розвиток експериментальної психології. Біхевіоризм і експеримен-
тальна психологія (Б. Скіннер, Дж. Уотсон та ін.).
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Вплив гештальтпсихології на розвиток експериментальної психо-
логії (Е. Рубін, М. Вертгеймер та ін.). Психоаналіз та його вплив на 
експериментальну психологію (З. Фрейд, А. Адлер та ін.). Когнітивіс-
ти (Ж. Піаже, Дж. Бруннер та ін.) і експериментальна психологія.

Розвиток вітчизняної експериментальної психології. Різні підходи  
до розуміння сутності експерименту та його структури (Л. С. Вигот-
ський, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, С. Л. Рубін-
штейн та ін.).

питання для самоконтролю
 1. Роль експериментального дослідження психіки у здобутті науко-

вих психологічних знань.
 2. Чому перші експерименти з психології були проведені в межах 

психофізіології?
 �. Який внесок основних напрямів психологічної науки в станов-

лення і розвиток експерименту в психології? Наведіть приклади.
 �. Висвітліть особливості становлення і розвитку експерименталь-

ного дослідження психіки у вітчизняній психології.
 5. Назвіть основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної експери-

ментальної психології.

тести
 1.  серед  наведеного  нижче  назвіть  підходи  до  розуміння  сут-

ності  експерименту,  які  були  започатковані  у  вітчизняній 
психології:

а) психофізіологічний;
б) інструментальний;
в) операціональний;
г) діяльнісний;
д) генетико-моделюючий.

 2. основними  завданнями  застосування  експериментального 
методу в психології є:

а) описати особливості поведінки досліджуваних;
б) встановити причини психічних явищ;
в) визначити рівень розвитку психічних якостей;
г) перевірити істинність теорій;
д) уточнити межі застосування виявлених закономірностей на 

практиці.
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 3.  експериментальне  виявлення  ϕ-феномена  було  здійснено  в 
межах:

а) біхевіоризму;
б) гештальтпсихології;
в) психоаналізу;
г) гуманістичної психології;
д) когнітивної психології.

теми рефератів
 1. Біхевіоризм і експериментальна психологія.
 2. Когнітивний підхід і експериментальна психологія.
 �. Гуманістичний підхід і експериментальна психологія.
 �. Психоаналіз і експериментальна психологія.
 5. Біхевіоризм і експериментальна психологія.

Література [1–�; 6–10; 12; 1�; 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. 

Спостереження у психологічному експерименті. 

питання для самоконтролю
 1. Яке місце займає експеримент у системі емпіричних методів до-

слідження психіки?
 2. Які принципи забезпечують можливість експериментального до-

слідження психіки?
 �. У чому переваги експерименту як методу психології порівняно із 

спостереженням?
 �. Місце спостереження у психологічному експерименті.
 5. Яким чином організується спостереження під час експеримен-

тального дослідження психіки?

тести
 1.  серед  зазначеного  нижче  назвіть  метод,  який  характери-

зується пасивністю дослідника і є безпосереднім засобом зби-
рання психологічної інформації:

а) опитування;
б) експеримент;
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в) спостереження;
г) контент-аналіз;
д) тестування.

  2.  Перевагами експерименту порівняно зі спостереженням є:
а) можливість дослідити більше різноманітних психічних явищ;
б) встановлення причин психічних явищ;
в) можливість проведення дослідження в оптимальних умовах;
г) невтручання в життєдіяльність досліджуваних;
д) можливість реально впливати на розвиток психіки.

 3. обов’язкове  відтворення  результатів  експерименту  стано-
вить зміст принципу:

а) принцип ізоморфізму;
б) принцип проектування;
в) принцип інваріантності;
г) принцип єдності теорії, експерименту і практики;
д) принцип валідності.

теми рефератів
 1. Специфіка експерименту в психології.
 2. Принципи експериментального дослідження психіки.
 �. Основні відмінності експериментування і спостереження.
 �. Лабораторний експеримент: специфіка і доцільність застосуван-

ня.
 5. Природний експеримент у психології.

Література [1–�; 6–10; 12; 1�; 15; 19; 22; 26; 27]

Тема 3. змінні у психології. вимір змінних
Змінні та їх операціоналізація. Види “змішувань” змінних. Експе-

риментальний контроль у психологічному дослідженні. 
Емпіричні методи виміру змінних у психологічному експеримен-

ті.
Міри зв’язку і міри відмінностей результатів в експериментально-

му дослідженні психіки. 

питання для самоконтролю
 1. Які види змінних виокремлюють в експериментальному дослід-

женні психіки?
 2. Як ви розумієте поняття “операціоналізація змінних”?
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 �. Що таке “змішування” змінних? Якою є процедура контролю не-
залежної змінної?

 �. Яким чином можна виміряти факти психічної реальності?
 5. Як встановити ступінь зв’язку чи відмінностей між експеримен-

тальними результатами?

тести
 1.  Умови дійсності, які змінює сам дослідник з метою перевірки 

їх впливу на досліджуваного, називають:
а) залежною змінною;
б) незалежною змінною;
в) додатковою змінною;
г) проміжною змінною;
д) зовнішньою змінною.

 2.  “змішуваню” змінних можна запобігти завдяки:
а) елімінації;
б) контрбалансуванню;
в) рандомізації;
г) стандартизації умов експерименту;
д) балансуванню.

 3.  за якою шкалою можна виміряти інтелект особистості?
а) номінальною;
б) ранговою;
в) інтервальною;
г) шкалою відношень.

теми рефератів
 1. Види змінних при перевірці гіпотези.
 2. Змінні і експериментальний контроль.
 �. Проблема змішування змінних і можливості її розв’язання.
 �. Ефекти послідовності при маніпулюванні змінними і засоби  їх 

розв’язання.
 5. Шкали і вимір змінних у психології.

Література [1; �–5; 11; 12; 16; 17; 20; 21; 2�] 

Тема 4. гіпотези у структурі психологічного дослідження
Вимоги до формулювання наукових гіпотез у психологічному 

експерименті.
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Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний, статистичний. Принцип 
фальсифікації і верифікації наукових гіпотез. Емпіричні гіпотези про 
феномен; про зв’язки між феноменами; про каузальні зв’язки тощо.

Статистичні гіпотези. Статистичні рішення: помилки 1-го і 2-го 
роду і можливості їх запобігання.

питання для самоконтролю
 1. У чому сутність принципів фальсифікованості і верифікованості 

наукових гіпотез?
 2. Які існують види гіпотез у психологічному експерименті?
 �. Якими є ознаки гіпотези, яку можна перевірити у психологічно-

му експерименті?
 �. Що таке нуль-гіпотеза?
 5. Чому в експерименті з дослідження психіки фактично перевіря-

ються щонайменше три гіпотези, хоча спочатку дослідник фор-
мулює тільки одну?

тести
 1.  гіпотезу, в якій задано відношення, протилежне відношенню 

між змінними в основній гіпотезі, називають:
а) нуль-гіпотезою;
б) третьою конкуруючою гіпотезою;
в) гіпотезою про відмінність;
г) контргіпотезою;
д) статистичною гіпотезою.

 2.  серед наведених нижче характеристик укажіть ознаки “хо-
рошої” гіпотези:

а) операціональний характер;
б) теоретична наступність;
в) простота;
г) жодна з указаних ознак;
д) всі вказані ознаки.

 3. нуль-гіпотеза відхиляється, якщо:
а) ймовірність помилки перевищує 5 %;
б) ймовірність помилки менше ніж 5 %;
в) ймовірність помилки менше ніж 10 %;
г) ймовірність помилки перевищує 10 %.
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теми рефератів
 1. Гіпотеза у структурі психологічного дослідження. Рівні гіпотез.
 2. Контргіпотеза і конкуруюча гіпотеза у психологічному експери-

менті.
 �. Статистичні гіпотези.
 �. Нуль-гіпотеза і значущі результати дослідження.
 5. Умови відхилення нуль-гіпотези.

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

змістовий модуль іі. етапи експериментального дослідження 
психіки

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

Мисленні зразки експерименту. Оцінка реальних експериментів на 
основі їх порівняння з мисленими зразками. Фактори збільшення 
внутрішньої валідності (надійності) експерименту у психології.

Фактори збільшення зовнішньої валідності експериментального 
дослідження психіки.

питання для самоконтролю
 1. Чому планування називають центральним моментом підготовчо-

го етапу експерименту?
 2. Яким чином визначається валідність експерименту?
 �. Чому бездоганний експеримент можна провести тільки в мисле-

ному плані?
 �. Які фактори перешкоджають зовнішній і внутрішній валідності 

психологічного експерименту? Чому?
 5. Які існують стратегії відбору досліджуваних?

тести
 1. надійність виміру змінних визначає:

а) зовнішню валідність;
б) конструктну валідність;
в) внутрішню валідність;
г) “очевидну” валідність;
д) операціональну валідність.
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 2.  Природний  розвиток  досліджуваного  як  чинник  зменшення 
валідності експерименту контролюється у зіставленні умов 
його проведення з:

а) ідеальним експериментом;
б) нескінченим експериментом;
в) лабораторним експериментом;
г) експериментом повної відповідності;
д) природним експериментом.

  3.  серед  наведеного  назвіть  фактори,  що  загрожують  валід-
ності експерименту:

а) фактор ризику;
б) фактор часу;
в) фактор стандартизації;
г) фактор задачі;
д) суб’єктивний фактор.

теми рефератів
 1. Мислений і реальний експерименти.
 2. Мислений експеримент і валідність експерименту.
 �. Внутрішня валідність (надійність) експерименту і засоби її досяг-

нення.
 �. Зовнішня валідність психологічного експерименту і засоби її до-

сягнення.
 5. Фактори, що загрожують валідності психологічного експеримен-

ту.
Література [1–5; 9; 12]

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

планування психологічного експерименту. 
План як експериментальна схема пред’явлення рівнів незалежної 

змінної. Зв’язок вибору плану з теоретичним підходом до розуміння 
сутності проблеми. Типи експериментальних схем, що використову-
ються у процесі вивчення психіки.

питання для самоконтролю
 1. У чому сутність змістового і формального планування психоло-

гічного експерименту?
 2. Які параметри можуть бути покладені в основу класифікації 

планів експерименту?
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 �. Які джерела артефактів дають змогу  контролювати план Р. Соло-
мона?

 �. За яких умов складаються факторні експериментальні плани?
 5. У чому особливості факторних планів за методом латинського і 

греко-латинського квадратів?

тести
 1.  До якого типу можна віднести план перевірки гіпотези: висо-

кий рівень тривожності  досліджуваних  в  умовах довготри-
валого очікування знижує ефективність їхньої діяльності?

а) простий план для двох груп з попереднім і підсумковим тесту-
ванням;

б) простий план для двох груп з підсумковим тестуванням;
в) факторний план;
г) план Р. Соломона;
д) до факторних планів за методом латинського квадрату.

 2.  яким чином при плануванні експерименту можна контролю-
вати ефект послідовності:

а) через рандомізацію;
б) стандартизацію;
в) балансування;
г) контрбалансування;
д) елімінацію.

 3.  змішування впливу тестування  і  експериментального  впли-
ву може виявитися при плануванні експерименту:

а) за планом Р. Соломона;
б) за простим планом для двох груп з підсумковим тестуванням;
в) за простим планом для двох груп з попереднім і підсумковим 

тестуванням;
г) за будь-яким планом;
д) за жодним з указаних планів.

теми рефератів
 1. Планування експерименту в психології.
 2. Прості експериментальні плани та їх використання в психології.
 �. Факторні плани та їх використання в психології.
 �. Факторні плани за методом латинського і греко-латинського 

квадратів у психології.
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 5. Планування і валідність експерименту.
Література [1; �–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 досліджен-
ня в психології. Проблема пояснення й узагальнення результатів до-
слідження. Типові помилки узагальнення експериментальних даних. 

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

питання для самоконтролю
 1. З яких етапів складається інтерпретація експериментальних ре-

зультатів?
 2. Які є засоби обробки даних в експериментальному дослідженні 

психіки?
 �. Які існують типи психологічного пояснення в експерименті? 

Який тип пояснення є найбільш адекватним?
 �. Чи завжди отримання даних на користь експериментальної гіпо-

тези забезпечує можливість її прийняття? Чому?
 5. Як можна інтерпретувати “негативний” результат експерименту?

тести
 1.  Пояснення  результатів  психологічного експерименту через 

єдиний психологічний причинний принцип є характерним:
а) для конструктивістського типу пояснень;
б) психофізіологічного редукціонізму;
в) психологічного редукціонізму;
г) жодного з указаних типів пояснень;
д) для всіх зазначених типів пояснень.

 2.  зменшення масиву даних через об’єднання їх у певні групи, в 
середині яких спостерігається високий рівень кореляції, тоді 
як між групами кореляція практично відсутня, можна здійс-
нити за допомогою:

а) кластерного аналізу;
б) факторного аналізу;
в) кореляційного аналізу;
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г) дисперсійного аналізу;
д) дискримінантного аналізу.

 3.  визначення  можливостей  поширення  результатів  експери-
менту на  інших людей чи ситуації  становить зміст такого 
етапу інтерпретації результатів, як:

а) кількісна обробка даних;
б) якісна, обробка даних;
в) пояснення;
г) узагальнення;
д) аналіз.

теми рефератів
 1. Інтерпретація експериментальних даних у психологічному експе-

рименті.
 2. Якісна і кількісна обробка даних експериментального досліджен-

ня.
 �. Проблема пояснення експериментальних даних у психології.
 �. Узагальнення експериментальних даних і його види.
 5. Можливі помилки узагальнення експериментальних даних.

Література [1; �; 5; 11; 12; 1�; 22; 2�; 2�]

змістовий модуль ііі. типологія експериментів у психології

Тема 8. експеримент і квазіексперимент
Типи експериментів психології та можливості їх використання у 

різних галузях психологічної науки. Експеримент у соціальній пси-
хології. Експеримент у педагогічній психології. Експеримент у ві-
ковій психології. Приклади.

Експеримент і квазіексперимент. Формуючий експеримент і лонг-
ітюд як квазіекспериментальне дослідження психіки. 

Експериментальний контроль в квазіексперименті.

питання для самоконтролю
 1. Які основні різновиди експерименту в психології?
 2. У яких випадках у психології проводиться критичний експери-

мент?
 �. У чому переваги мисленого експерименту порівнянно з реаль-

ним?
 �. Які відмінності квазіекспериментального дослідження психіки  

порівняно з “істинним” експериментом?
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 5. Які шляхи забезпечення валідності квазіекспериментального до-
слідження психіки?

тести
 1.  Проблема змішування когорти  і часу виміру особливо загос-

трюється в експериментах:
а) з педагогічної психології;
б) соціальної психології;
в) психології праці;
г) вікової психології;
д) диференціальної психології.

 2.  квазіекспериментальне  дослідження  відрізняється  від  “іс-
тинного” експерименту:

а) утрудненнями в підборі досліджуваних;
б) неможливістю складання експериментальної схеми;
в) обмеженим контролем за змінними;
г) пасивним характером;
д) утрудненням в обробці даних.

  3.  У  квазіекспериментальному  дослідженні  “ex-post-facto”  з 
метою  підвищення  його  валідності  особливу  увагу  приділя-
ють:

а) підбору еквівалентних груп досліджуваних;
б) маніпулюванню незалежною змінною дослідником;
в) виміру змінних;
г) статистичній обробці даних.

теми рефератів
 1. Типи експериментів та їх характеристика.
 2. Формуючий експеримент у психології як квазіексперимента- 

льне дослідження психіки.
 �. Проблема валідності квазіекспериментального дослідження 

психіки.
 �. Експерименти “ex-post-facto” як квазіекспериментальне дослід-

ження психіки.
 5. Кроскультурне дослідження як квазіексперимент.

Література [1; �; 5; 11; 12; 1�; 22–2�]

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

ження і як засіб статистичної оцінки гіпотез про зв’язки. Види зв’язку 
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в кореляційних дослідженнях (істинні і хибні кореляції, автокореля-
ції та ін.). Міри зв’язку і міри відмінностей в кореляційному дослід-
женні. Залежність вибору коефіцієнта кореляції від виду психоло-
гічних шкал. Параметричні і непараметричні коефіцієнти кореляції. 
Контроль у кореляційних дослідженнях. Підбір груп у кореляційних 
і квазіекспериментальних схемах. Оцінювання валідності кореляцій-
ного дослідження.

питання для самоконтролю
 1. У чому сутність поняття “кореляція”?  Яким є  його співвідно-

шення з поняттям “коваріація”?
 2. Чи може коефіцієнт кореляції виступати як спосіб визначення 

впливу незалежної змінної на залежну? Чому?
 �. Яким чином можна використати коефіцієнт кореляції в емпірич-

ному дослідженні психіки?
 �. У чому відмінності між кореляційним дослідженням і квазіекспе-

риментом?
 5. Яким є контроль валідності кореляційного дослідження?

тести
  1.  Про зворотний зв’язок між змінними у кореляційному дослід-

женні свідчить значення коефіцієнта кореляції, що дорівнює:
а) 0,5;
б) 0,1;
в) 0,9;
г) –0,1;
д) –0,9.

  2.  У яких  з  наведених нижче випадках може  застосовуватися 
кореляційний підхід:

а) як засіб перевірки надійності виміру;
б) як один з етапів доведення каузального зв’язку між явищами;
в) як засіб встановлення зв’язку між явищами  без встановлення 

причин такого зв’язку;
г) як засіб стандартизації умов експериментального дослідження.

  3.  які  з форм контролю змішувань змінних використовують у 
кореляційному дослідженні:

а) індивідуальний підбір пар;
б) контроль латентних змінних;
в) підбір груп, які відрізняються за рівнем змінних;
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г) відбір досліджуваних до еквівалентних груп;
д) попарний відбір.

теми рефератів
 1. Кореляційний підхід у психологічних дослідженнях.
 2. Контроль валідності в кореляційному дослідженні психіки.
 �. Особливості підбору груп у кореляційному дослідженні.
 �. Міри зв’язку в кореляційному дослідженні.
 5. Кореляційний підхід як засіб визначення надійності вимірів змін-

них.
Література [1; �; 5; 11; 12; 1�; 22–2�]
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