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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 застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність розробляти та управляти проектами. 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та / або практики. 

Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або 

практичної значущості. 

Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності. 

Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно 

від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та 

технік. 

Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями. Для освітньо- наукової 

програми 

Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування 

існуючих та генерування нових ідей. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій. 

Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів. 

Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки. 

Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій. 

Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, 

оцінювати якість. 

Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у 

писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях 

Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення 

про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації. 

Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

Узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі 

наукових звітів різних форм (тез, статей, доповідей, презентацій). 

 Оцінювати здобутки та визначати й аргументувати перспективи 

власної наукової роботи.. 

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 . алузеві 

експерименти в психології . 

Стратегії та плани експериментального дослідження . 



 Досліднецька програма в експерименті . 
Аналіз та інтерпритація результатів експериментів 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, практичних занять, 
індивідуально-навчального дослідного завдання, підсумковий контроль. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: психологія впливу 

соціальна психологія, психологія сім’ї та статі 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, тестовий контроль, виконання завдань 
самостійної роботи, ІНДЗ, ессе, презентацій. 

Підсумковий контроль екзамен 

 
 

Розробник Ольховецький С.М 

 


