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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: дотримуватися 

вимог законодавства, Статуту Університету; відвідувати усі види 

навчальних занять; вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки 

тощо через поважні причини; подати підтверджувальні документи, що 

засвідчують поважну причину, яка унеможливила відвідування 

навчальних занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; 

ліквідовувати академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення завдань у 

проведенні експерименту. 

Що будемо вивчати? Ознайомлення студентів із методологією психологічного експерименту 
надати  студентам інформацію про історію розвитку експерименту в 
психології, місце експериментальної психології у системі наукового 
знання; ознайомити студентів із необхідними та обов’язковими 
вимогами до знань і вмінь експериментатора, деонтологією 
дослідницької діяльності; ознайомити студентів із теорією та практикою 
експерименту: нормативами наукового мислення, структурою 
експериментального дослідження, його планами та процедурами, 
методами виміру експериментального ефекту та обробки отриманих 
результатів; озброїти студентів практичними прийомами по плануванню, 
організації та проведенню експериментів, інтерпретації та 
представленню результатів; ознайомити студентів з класичними 
експериментальними дослідженнями, проведеними в різних галузях 
психологічної науки. 

Чому це треба вивчати? Поглиблення знань стосовно методології психологічного експерименту, 

формування  у студентів необхідних знань  та  практичних навичок   щодо 

проведення психологічного дослідження на основі аналізу та 

систематизації отриманих    результатів.    Формування    висновків  та 
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 рекомендацій дотримуючись норм професійної етики. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність планувати та управляти часом. 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та 

основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, 

юридичного, економічного, медичного). 

Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів. 

Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з 

соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах. 

Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси 

клієнтів. 

Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та 

інших особливостей. 

Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних 
груп та громад. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 
Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

між соціальними подіями та явищами. 

Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході 

розв’язання професійних завдань. 

Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати 

дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги. 

Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання 

проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. 

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті 

взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів 

соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати 

клієнтів. 

Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати 

інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування принципово нових ідей. 

Зміст дисципліни Становлення та розвиток експериментальної психології. 
Методологія науки. Нормативи наукового мислення. 

Структура наукового дослідження. 



 Етичні та правові аспекти психологічних досліджень. 
Неекспериментальні методи дослідження. 

Експеримент як метод психологічного дослідження.   

Галузеві експерименти в психології. 

Стратегії та плани експериментального дослідження.  

Дослідницька програма в експерименті. 

Аналіз та інтерпретація результатів експериментів. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 

самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: загальна та вікова психологія, 

соціальна психологія. 
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