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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 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  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 до критичного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність розробляти і управляти проектами. 

Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні. 

Здатність проведення наукових і прикладних досліджень на 

професійному рівні. 

Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових соціальних систем. 

Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та 

можливості її використання. 

Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність). 

Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти. 

Здатність управляти різнобічною комунікацією 

Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та 

моделювати соціальні ситуації. 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), 

налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних 

організацій на підґрунті соціального партнерства. 

Здатність до професійної рефлексії. 

Здатність сприяти набуванню й удосконаленню фахівцями та 

нефахівцями спеціальних знань і навичок у сфері соціальної роботи. 

Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями 

соціальної роботи. 

 Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в 

суспільстві. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 
Критично осмислювати проблеми в науковій або професійній діяльності 

на межі предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що 

потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог. 

Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела 

знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та 

рекомендації щодо їх впровадження. 

Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціо- 

гуманітарних наук. 

Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних. 

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові 

знання, розвивати професійні навички та якості. 

Обирати та застосовувати інноваційні методи в складних і 

непередбачуваних та/або спеціалізованих контекстах. 

Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, 

соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної 

роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах 

відповідно до цінностей соціальної роботи. 

Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові 

ідеї. для розв’язання завдань професійної діяльності. 

Визначати методологію прикладного наукового дослідження. 

Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні 

взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і 

організацій,      аргументувати,      переконувати,      вести    конструктивні 

переговори,   результативні   бесіди,   дискусії,   толерантно   ставитися до 



 альтернативних думок. 

Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати 

своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології. 

Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність. 

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 . 

Досліднецька програма в експерименті . 

Аналіз та інтерпритація результатів експериментів 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 
самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Психологія вищої школи, соціальна педагогіка. 
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