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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  обов’язкового компоненту 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / 

години 

4 кредити / 120 годин 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (22 год.), практичні (24 год.), самостійна 

робота (74 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), практичні (8 год.), самостійна робота 

(104 год.) 

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?  Методологію психологічного експерименту, історію розвитку 

експерименту в психології, місце експериментальної психології у 

системі наукового знання; обов’язкові вимогами до знань і вмінь 

експериментатора, деонтологію дослідницької діяльності; теорію та 

практику експерименту. 

Чому це треба 

вивчати?  

Поглиблення знань стосовно методології психологічного 

експерименту, формування необхідних знань та практичних навичок 
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щодо проведення психологічного дослідження на основі аналізу та 

систематизації  отриманих результатів.  

Яких результатів 

можна досягнути?  
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Здатність бути критичним і самокритичним.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність працювати в команді.  

 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 оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології.  

 Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 

функціонування та розвитку психічних явищ.  

 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 

джерел.  

 Здатність діагностувати зміст та психологічні особливості 

розвитку психічних процесів станів, особистісних властивостей на 

різних етапах онтогенезу. 

 Здатність розуміти методологічні засади психологічного 

дослідження та характеризувати етапи становлення 

експериментального методу в психології. 

 Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

 Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.  

 Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань.  

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань.  

 Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

 Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

 Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати 

аргументовані висновки.  

 Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців.  
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 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку.  

 Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

 Користуватися спеціальними діагностичними методиками, які 

дозволяють оцінити індивідуальні особливості особистості; 

інтерпретувати власні психічні стани; проводити елементарні 

психологічні дослідження. 

 Моделювати етапи організації психологічного експерименту; 

будувати структуру понятійного апарату; організовувати процедуру 

психологічного вимірювання; здійснювати аналіз первісних 

статистик;  володіти методами дослідження психічного стану 

людини; оформляти результати наукового дослідження. 

Зміст дисципліни Становлення та розвиток експериментальної психології. Методологія 

науки. Нормативи наукового мислення. Структура наукового 

дослідження. Етичні та правові аспекти психологічних досліджень. 

Не експериментальні 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 

завдань, завдань для самостійної роботи, ІНДЗ.  

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, 

психологія особистості.  
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(з репозитарію,  

фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 
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