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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 до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність планувати та управляти часом. 
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 мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів. 

Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної 

групи і громади. 

Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання 

міжкультурних проблем у професійній практиці. 

Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити 

ефективні методи їх вирішення. 

Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення 

соціального добробуту. 

Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних 

груп та громад. 

Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної 

роботи. 

Здатність виявляти і залучати ресурси організацій партнерів з соціальної 

роботи для виконання завдань професійної діяльності. 

Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. 

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. 

Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з 

професійних питань. 

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. 

Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, 

соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях. 

Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах. 

Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та 

застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання. 

Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, 

релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та 

упереджень. 

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 Поняття про дослідницьку програму. 
Постановка проблеми експериментального дослідження. 

Теоретичний аналіз проблеми. 

Вибір змінних та формулювання експериментальних гіпотез. 

Вибір стратегії та планів експериментального дослідження. 
Деонтологічний аналіз психологічних досліджень. 

Аналіз ресурсів експерименту. 

Поняття про кількісний аналіз в психологічних експериментах. 

Поняття про якісний аналіз та інтерпретацію ресурсів експериментів. 

Наочно- графічне представлення результатів досліджень. 

Формулювання висновків експериментального дослідження. 
Поняття про науковий стиль. 

Структура та оформлення письмового наукового звіту. 

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

соціальна психологія, конфліктологія. 
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