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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, відпові-

дних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 Психоло-

гія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та організаційно-

го розвитку 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

І, ІІ 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – екзамен 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проводити психологічні досліджен-

ня на відповідному рівні на основі системного наукового світогляду (ЗК1), здатність генерува-

ти нові ідеї (креативність), розробляти та реалізувати інноваційні проекти, включаючи власні 

дослідження (ЗК3), виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні 

психологічні проблеми , чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціа-

льних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (СК1). 

Заплановані результати навчання: 

1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогно-

зувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку осо-

бистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6), 

зокрема: 

 виокремлювати актуальні психологічні проблеми відповідно до запитів сьогодення; 

 знати сутність і специфіку експериментального методу в системі методів наукового 

дослідження актуальних психологічних проблем; 

 розуміти можливості експериментального методу в дослідженні актуальних проблем 

особистісного, соціального та організаційного розвитку; 

 демонструвати вміння аналізувати наукові звіти про проведені експериментальних до-

сліджень психологічних явищ з метою визначення їх валідності, можливості їх застосування у 

практиці професійної діяльності; 

 оцінювати валідність результатів експериментального дослідження закономірностей 

становлення, функціонування та розвитку особистості, соціальних груп, організацій загалом і 

в умовах освіти дорослої людини впродовж життя зокрема; 

 узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки, робити психоло-

гічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій  

 виявляти здатність визначати перспективи подальших наукових розвідок з проблем 

особистісного, соціального та організаційного розвитку. 



2. Знати та переосмислювати існуючі та / або створювати (за потреби) нові теоретичні 

моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового 

дослідження (РН2), зокрема: 

 уміти обирати підхід, адекватний проблемі дослідження, за потреби синтезувати ав-

торський підхід на основі аналізу й узагальнення провідних теоретико-методологічних підхо-

дів до наукового дослідження психіки; 

 визначати методологію конкретного дослідження психіки та обирати адекватні меті та 

завданням методи. 

3. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти у різних 

сферах суспільного життя, включаючи власні дослідження (РН3), зокрема: 

 ініціювати інноваційні наукові дослідження у сфері психології, виявляючи лідерство 

та повну автономність під час їх реалізації; 

 розробляти та реалізовувати власні проекти експериментального дослідження психо-

логічних явищ, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 

та / або професійну практику; сприяти розв’язанню значущих соціальних, наукових, культур-

них, етичних та інших проблем. 

 розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та / або дослідницько-

інноваційної діяльності, переосмислювати наявні та створювати нові цілісні знання та / або 

професійну практику. 

4. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерант-

ності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8), зокрема: 

 виявляти здатність оцінювати результати експериментального дослідження психіки з 

позиції об’єктивності і встановлення наукової істини; 

 нести соціальну відповідальність за достовірність результатів експериментального до-

слідження психіки та їх упровадження в суспільну практику. 

5. Уміти полілогічно взаємодіяти із широкою науковою спільнотою та громадськістю з 

проблематики дослідження (РН4), зокрема: 

 виявляти здатність спілкуватися в полілогічному режимі з широкою науковою спіль-

нотою та громадськістю у процесі проведення експериментального дослідження, апробації та 

впровадження його результатів; 

 уміти презентувати та обговорювати результати власного наукового пошуку на масо-

вих міжнародних заходах і зібраннях наукових спільнот. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Зміст і складові експериментального методу в психологічному 

дослідженні 
 

Тема 1. Експериментальний метод у системі методів наукового дослідження  

психологічних явищ. 
 

Загальні питання методологічного забезпечення наукового пізнання психіки. Роль екс-

периментального методу в здобутті наукових психологічних знань. Науковий підхід і методо-

логічні принципи експериментального дослідження психіки.  

Класифікація методів емпіричного дослідження психіки. Місце експерименту серед 

емпіричних методів психологічного дослідження.  

Переваги експерименту як методу психології у порівнянні із спостереженням. Роль 

спостереження у психологічному експерименті. 

Проблеми реалізації експериментального методу в психології (етичність, штучність, 

ізоморфізм, проблема подвійної суб’єктності тощо). Комунікативні артефакти і засоби їх по-

передження. Етика здійснення експериментального дослідження психіки. 



Тенденції розвитку сучасної експериментальної психології. Сучасні проблеми та перс-

пективи експериментального методу в психологічному дослідженні. 

Література:[ 1; 2; 3; 4; 10; 12; 13; 17]. 
 

Тема 2. Види змінних у психологічному експерименті, їх вимір і контроль. 

Види змінних в експериментальному дослідженні психіки. Змінні і їх операціоналіза-

ція. Проблема виміру змінних. Психологічні шкали. Міри центральної тенденції і мінливості 

як характеристики розподілу результатів виміру змінних. 

Емпіричні методи виміру змінних у психологічному експерименті. Міри зв’язку і міри 

відмінностей результатів в експериментальному дослідженні психіки.  

Види змішувань змінних. Ефект послідовності при маніпулюванні незалежною змін-

ною. Експериментальний контроль змінних у психологічному дослідженні.  

Література [1; 4; 5; 6; 7; 8;11; 18] 
 

Тема 3. Гіпотези у структурі психологічного дослідження 

Вимоги до формулювання наукових гіпотез у психологічному експерименті. 

Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний , статистичний рівні. Види гіпотез у психоло-

гічному експерименті. Контргіпотеза і третя конкуруюча гіпотеза. 

Принцип фальсифікації і верифікації наукових гіпотез. Емпіричні гіпотези про фено-

мен; про зв’язки між феноменами; про каузальні зв’язки тощо. 

Статистичні гіпотези. Гіпотеза про подібність (нуль-гіпотеза) і гіпотеза про відмінність. 

Статистичні висновки: помилки 1-го і 2-го роду і можливості їх запобігання. 

Література [1 - 5; 9; 10; 13; 14; 15] 
 

Змістовий модуль 2. Реалізація експериментального методу в дослідженні психо-

логічних явищ 
 

Тема 4. Валідність експериментального дослідження психіки 

Основні етапи експериментального дослідження психіки та особливості їх реалізації з 

огляду на валідність експерименту. Мислений (бездоганний) експеримент як еталон валідності 

експерименту. Оцінка реальних експериментів на основі їхнього порівняння з мисленими зра-

зками.  

Фактори досягнення внутрішньої валідності (надійності) експерименту в психології. 

Фактори досягнення зовнішньої валідності експериментального дослідження психіки. Страте-

гії відбору досліджуваних до вибірки. Техніки випадкового і стратометричного відбору. Про-

блеми використання природних груп у психологічному експерименті.  

Література [1 - 5; 9; 10; 12; 13; 14; 15] 
 

Тема 5. Планування психологічного експерименту як засіб досягнення його валідно-

сті. 

Планування як контроль загрози валідності експерименту. Умови планування психоло-

гічного експерименту.  

Сутність змістового і формального планування психологічного експерименту. 

План як експериментальна схема пред’явлення рівнів незалежної змінної. Прості та фа-

кторні плани. Зв’язок вибору плану з теоретичним підходом до розуміння сутності проблеми. 

Типи експериментальних схем, що використовуються у процесі дослідження особливостей 

особистісного соціального та організаційного розвитку. 

Література [1 - 5; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 18] 
 

Тема 6. Інтерпретація, апробація та впровадження результатів експерименталь-

ного дослідження психіки. 

Сутність і складові інтерпретації результатів експерименту: обробка (опрацювання) ре-

зультатів, пояснення та узагальнення. 



Особливості обробки (опрацювання) результатів експериментального дослідження в 

психології. Пошук первинних статистик. Методи математико-статитистичної обробки резуль-

татів. Пошук латентних зв’язків між змінними. Кореляційний, дисперсійний, факторний, кла-

стерний, регресійний аналізи. Комп’ютерна програма SPSS як засіб обробки експерименталь-

них даних. 

Типи психологічного пояснення в експерименті Проблема пояснення й узагальнення 

результатів дослідження. Типові помилки узагальнення експериментальних даних. Інтерпре-

тація «негативного» результату експерименту. 

Аналіз звітів експериментального дослідження психіки (за статтями в наукових видан-

нях). Проблеми апробації та впровадження результатів експериментального дослідження пси-

хіки в суспільну практику. 

Література [1 - 5; 8; 11; 17; 13; 18; 20] 
 

Змістовий модуль 3. Типологія експериментів у психологічному дослідженні особ-

ливостей розвитку особистості, соціальних груп, організацій. 

 

Тема 7. Експеримент і квазіексперимент. 

Типи експериментів у психології та можливості їх використання у психологічному дос-

лідженні особливостей розвитку особистості, соціальних груп, організацій. Приклади. 

Експеримент і квазіексперимент. Відмінності квазіекспериментального дослідження 

психіки в порівнянні з «істинним» експериментом. Формувальний експеримент і лонгітюд як 

квазіекспериментальне дослідження психіки.  

Експериментальний контроль у квазіексперименті. Шляхи забезпечення валідності ква-

зіекспериментального дослідження психіки. 

Література [1 - 4; 10; 12; 13; 19] 

 

Тема 8 Кореляційний підхід у психологічному дослідженні особливостей розвитку 

особистості, соціальних груп, організацій 

Кореляційний підхід як метод пасивно-спостерігаючого дослідження і як засіб статис-

тичної оцінки гіпотез про зв’язки. Відмінності між кореляційним дослідженням і квазіекспе-

риментом.  

Види зв’язку в кореляційних дослідженнях (істинні і хибні кореляції, автокореляції та 

ін.). Міри зв’язку і міри відмінностей в кореляційному дослідженні. Залежність вибору коефі-

цієнту кореляції від виду психологічних шкал. Параметричні і непараметричні коефіцієнти 

кореляції.  

Контроль у кореляційних дослідженнях. Підбір груп в кореляційних і квазіексперимен-

тальних схемах. Оцінка валідності кореляційного дослідження. 

Література [1- 5; 11; 16; 18] 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о
 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Зміст і складові експериментального методу в психологічному дослідженні 

Тема 1. Експериментальний метод у системі методів науково-

го дослідження психологічних явищ 

10 2 2 6 



Тема 2. Види змінних у психологічному експерименті, їх ви-

мір і контроль. 

10  2 8 

Тема 3. Гіпотези у структурі психологічного дослідження. 10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 20 

Змістовий модуль 2.  

Реалізація експериментального методу в дослідженні психологічних явищ 

Тема 4. Валідність експериментального дослідження психіки. 12 2 2 8 

Тема 5. Планування психологічного експерименту як засіб 

досягнення його валідності. 

12  4 8 

Тема 6. Інтерпретація, апробація та впровадження результатів 

експериментального дослідження психіки. 

16 2 4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 10 26 

Змістовий модуль 3.   

Типологія експериментів у психології 

Тема 7. Експеримент і квазіексперимент. 10  2 8 

Тема 8. Кореляційний підхід у психологічному дослідженні 

особливостей розвитку особистості, соціальних груп, органі-

зацій 

10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 3 20 2 4 14 

РАЗОМ: 90 10 20 60 
 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Зміст і складові експериментального методу в психологічному дослідженні 

1.  Тема 1. Експериментальний 

метод у системі методів нау-

кового дослідження психоло-

гічних явищ 

Аналіз етичних проблем експериментального до-

слідження психіки 

2 

2.  Тема 2. Види змінних у пси-

хологічному експерименті, їх 

вимір і контроль. 

Аналіз змінних за авторефератами захищених ди-

сертацій зі спеціальності «Психологія», адекват-

ності їх виміру й контролю меті та завданням до-

слідження. 

2 

3.  Тема 3. Гіпотези у структурі 

психологічного дослідження. 

Аналіз помилок 1-го і 2-го роду при прийнятті 

статистичних рішень і можливості їх запобігання. 

2 

Усього годин за змістовим модулем 1 6 

Змістовий модуль 2.  

Реалізація експериментального методу в дослідженні психологічних явищ 

4.  Тема 4. Валідність експери-

ментального дослідження 

психіки. 

Оцінювання валідності реальних експериментів на 

основі їхнього порівняння з мисленим (бездоган-

ним)експериментом. 

2 

5.  Тема 5. Планування психоло-

гічного експерименту як засіб 

досягнення його валідності. 

Аналіз простих і факторних планів експерименталь-

ного дослідження. 

Техніки підбору досліджуваних до репрезентативної 

вибірки 

4 

6.  Тема 6. Інтерпретація, апро-

бація та впровадження ре-

зультатів експериментального 

Статистична обробка (опрацювання) результатів екс-

периментального дослідження з використанням 

комп’ютерної програми SPSS. 

4 



дослідження психіки. 

7.  Усього годин за змістовим модулем 2 10 

8.  Змістовий модуль 3. 

Типологія експериментів у психології 

9.  Тема 7. Експеримент і квазі-

експеримент. 

Аналіз процедури формувального експерименту і 

лонгітюду як квазіекспериментальне дослідження 

психіки.  

2 

10.  Тема 8. Кореляційний підхід 

у психологічному дослідженні 

особливостей розвитку особи-

стості, соціальних груп, орга-

нізацій 

Обчислення зв’язку між змінними за допомогою 

параметричних і непараметричних коефіцієнтів 

кореляції. 

2 

Усього годин за змістовим модулем 3 4 

Разом: 20 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 

Усього  60 год. 
 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на фор-

мування і розвиток практичних умінь застосовувати експериментальний метод для самостій-

ного дослідження актуальних проблем психології особистісного, соціального та організацій-

ного розвитку відповідно до мети і завдань дисертаційної роботи. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідно-

го матеріалу перевіряються під час усного опитування, модульного (тестові завдання) і підсу-

мкового (екзамен) контролю знань, наявності заповненої матриці SPSS для опрацювання ре-

зультатів емпіричного дослідження, оформлення здобувачем проектів відповідних підрозділів 

розділів 2 і 3 дисертаційної роботи, в яких викладається програма констатувального та форму-

вального етапів емпіричного дослідження. 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Зміст і складові експериментального методу в психологічному дослідженні 

Тема 1. Експериментальний метод у сис-

темі методів наукового дослідження пси-

хологічних явищ 

Проаналізувати основні проблеми застосуван-

ня емпіричних методів дослідження у психо-

логії та засоби їх усунення. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Визначити сукупність методів і методик дисе-

ртаційного дослідження 

6 

Тема 2. Види змінних у психологічному 

експерименті, їх вимір і контроль. 

Виокремити види змішувань змінних.  

Проаналізувати ефект послідовності при ма-

ніпулюванні незалежною змінною та засоби 

його усунення.  

8 



Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Виокремити змінні у власному дисертаційно-

му дослідженні та визначити засоби їх опера-

ціоналізації й контролю. 

Скласти таблицю, що містить методичну базу 

емпіричного дослідження. 

Тема 3. Гіпотези у структурі психологіч-

ного дослідження. 

Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний , ста-

тистичний рівні. Види гіпотез у психологіч-

ному експерименті 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Сформулювати загальну, емпіричні та статис-

тичні гіпотези власного дисертаційного дос-

лідження. 

Створити та проаналізувати проект експери-

ментального дослідження, в якому має бути: 

1) сформульована гіпотеза дослідження; 

2) незалежна зміна; 3) залежна зміна; 

4) емпіричні методи; 5) вибірка; 6) можливі 

артефакти. 

Підготувати комплекс методик для проведен-

ня емпіричного дослідження з метою перевір-

ки істинності сформульованих гіпотез. 

8 

Усього годин за змістовим модулем 1 20 

Змістовий модуль 2.  

Реалізація експериментального методу в дослідженні психологічних явищ 

Тема 4. Валідність експериментального 

дослідження психіки. 

Визначити фактори валідності експерименту 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Проаналізувати умови досягнення валідності 

власного експериментального дослідження. 

8 

Тема 5. Планування психологічного екс-

перименту як засіб досягнення його валі-

дності. 

Проаналізувати типи експериментальних 

схем, що використовуються у процесі дослі-

дження особливостей особистісного соціаль-

ного та організаційного розвитку. Навести 

приклади за авторефератами чи текстами за-

хищених дисертацій зі спеціальності. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Скласти програму застосування експеримен-

тального методу у власному дисертаційному 

дослідженні. 

Визначити загальну стратегію складання ре-

презентативної вибірки і процедури емпірич-

ного дослідження. 

8 

Тема 6. Інтерпретація, апробація та впро-

вадження результатів експериментально-

го дослідження психіки. 

Здійснити аналіз звітів експериментального 

дослідження психіки (за статтями в наукових 

виданнях). 

Виокремити проблеми та особливості апроба-

ції й упровадження результатів експеримента-

льного дослідження психіки в суспільну прак-

тику. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Здійснити аналіз звітів експериментального 

10 



дослідження психіки (за статтями в наукових 

виданнях та захищеними дисертаціями). 

Виокремити проблеми та особливості пояс-

нення, узагальнення, апробації й упроваджен-

ня результатів експериментального дослі-

дження психіки в суспільну практику. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Скласти матрицю програми SPSS для опра-

цювання результатів емпіричного досліджен-

ня. 

Обрати адекватні меті й завданням дисерта-

ційного дослідження статистико-математичні 

методи обробки результатів і окреслити про-

цедуру їх застосування для аналізу власних 

емпіричних результатів. 

Усього годин за змістовим модулем 2 26 

Змістовий модуль 3. 

Типологія експериментів у психології 
 

Тема 7. Експеримент і квазіексперимент. Здійснити порівняльний аналіз експерименту 

та квазіексперименту. 

Визначити шляхи досягнення валідності ква-

зіекспериментального дослідження психіки 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Розробити та презентувати загальну програму 

(проект) формувального експерименту в дисе-

ртаційній роботі. 

8 

Тема 8. Кореляційний підхід у психоло-

гічному дослідженні особливостей розви-

тку особистості, соціальних груп, органі-

зацій 

Проаналізувати особливості контролю валід-

ності у кореляційному дослідженні. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Визначити можливості застосування кореля-

ційного підходу до аналізу результатів емпі-

ричного дослідження у дисертаційній роботі. 

6 

Усього годин за змістовим модулем 3 14 

Разом: 60 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Експериментальний метод у психологічному 

дослідженні» використовуються проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у фо-

рмі усного опитування на  письмового тестування з кожного модуля. З кожного модуля здобу-

вачам PhD пропонується 10-15 тестів закритої форми множинного вибору з 1-2 правильними 

відповідями з п’яти можливих. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обгово-

ренні проблемних ситуацій та виконанні завдань. 



Підсумковий контроль знань – екзамен. 
 

10. Критерії та шкала оцінювання 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Екс-

периментальний метод у психологічному дослідженні», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідо-

вність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення щодо експериментального методу в психо-

логії під час розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів застосування експерименталь-

ного методу в дисертаційній роботі. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розраху-

нкового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в ме-

тодиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (ро-

змірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим студентам, які виконали всі види навчальної ро-

боти, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами по-

точного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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11.1. Базова література: 

1. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 

120 с. 



2. Експериментальна психологія: навч. посіб./ О. І. Галян, І. М. Галян.  – К. : Академ-

видав, 2012.– 400 с.– (Альма-матер). 

3. Експериментальна психологія: теорія і практика психологічного експерименту: під-

ручник / С. Л. Кравчук. – К. : ВПЦ Київський університет, 2008.– 4287ґ с. 

4. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія. – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 360 с. 

5. Солсо Р. Л., Маклин М. К. Экспериментальная психология. – СПб.:  прайм - ЕВ-

РОЗНАК, 2003. – 272 с. 

11.2. Додаткова література: 

6. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. 

7. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб: Издательство «Пи-

тер», 2000. – 528 с. 

8. Бююль А., Цефель Р.SPSS: искусство обработки информации. – СПб. : ООО 

ДиаСофтЮП, 2001. – 608 с. 

9. Горбунова В. В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: навч. посіб.. – 

К. : ВД «Професіонал», 2007. – 208 с. 

10. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – СПб. : Питер, 2000. – 286 с. 

11. Климчук В. О. Математичні методи в психології: навч. посіб. – К. : Освіта України, 

2009. – 288 с. 

12. Копець Л. Класичні експерименти в психології. – К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2010. – 283 с. 

13. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. – М.: Изд-во МГУ; 

Изд-во ЧеРо, 2001. – 256 с. 

14. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. – СПб: Соц.- психол. центр, 1996. – 392 с. 

15. Мартин Д. Психологические эксперименты / Д. Мартин – СПб. : Еврознак, 2002. –

480 с.  

16. Наследов А. IBM SPSS Statistics 20 и АМОС: профессиональный статистический 

анализ данных. – СПб. : Питер, 2013. – 416 с. 

17. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Изд-во «Пи-

тер», 2000.- с. 38 – 60. 

18. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підр.. – К. : 

Знання-Прес, 2002. – 295 с.  

19. Эксперимент и квазиэксперимент в психологии: учеб. пособ.; под ред. 

Т. В. Корниловой. – СПб. : Питер, 2004. – 254 с. 

20. Lee К., Ashton И. С. Factor Analysis in Personality Research. Handbook of Research 

Methods in Personality Psychology  Ed. by Richard W. Robins, R. Chris Fraley, and Robert 

F. Krueger. NY : Guilford Publications, 2007. Chapter 25. – Р. 424–542. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 

2. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 

3. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-

postdoctoral 

4. Веб-сторінка кафедри психології управління: 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji 

5. Офіційні сайти періодичної літератури: 

 

Назва журналу Офіційний сайт 

Актуальні проблеми пси- http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv


хології 

Вісник післядипломної 

освіти серія «соціальні та 

поведінкові науки» 

http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki 

Актуальні питання сучасної 

психології 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-

content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf 

Experimental Psychology https://us.hogrefe.com/products/journals/experimental-

psychology#c4338 

International Journal of Sci-

ence and Research (IJSR) 

https://www.ijsr.net/index.php 

American Psychologist https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 

Экспериментальная психо-

логия 

https://psyjournals.ru/exp/ 

 

6. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
 

Назва  Офіційний сайт 

Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua  

Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 

Інститут психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України 

http://psychology-naes-ua.institute/ 

Інститут соціальної і політичної пси-

хології НАПН України 

http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/ 

Центр перспективних соціальних дос-

ліджень 

www.cpsr.org.ua 

 

7. Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 

 Academia.edu: https://www.academia.edu/  

 ResearchGate:  https://www.researchgate.net/ 

 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 

 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

community.org/uk 

http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/
http://www.cpsr.org.ua/
https://www.academia.edu/

