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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Експериментальний метод у психології» є однією з базових ди-

циплін освітньої складової підготовки здобувачів PhD у результаті опанування якої розвинуть 

здатність застосовувати експериментальний метод у психологічному дослідженні особливос-

тей, чинників і тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організа-

цій, розробляти та реалізувати проект власного експериментального дослідження відповідно 

до обраної теми дисертації. 

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; 
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 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. 
 

Структура курсу 
 

Назви 

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
го

 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- 10 2 2 6 
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го дослідження психологічних явищ 

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 

 
Технологічна картка опанування навчальної дисципліни 

 

№ 
з/п 

/год. 
Теми та форми занять Зміст занять і навчальних завдань Форми контролю 

Змістовий модуль 1.  
Зміст і складові експериментального методу в психологічному дослідженні 

1.  Тема 1. Експериментальний метод у системі методів наукового дослідження психоло-
гічних явищ 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
Самостійна робота (6 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Роль експериментального методу в 
здобутті наукових психологічних знань.  
2. Методологічні принципи експериме-
нтального дослідження психіки.  
3. Переваги і проблеми експерименту як 
методу психології. 
4. Тенденції розвитку та перспективи 
експериментального методу в психоло-
гічному дослідженні. 
 
Аналіз етичних проблем експеримента-
льного дослідження психіки («Кейс-
стаді») 
 
Проаналізувати основні проблеми за-
стосування емпіричних методів дослі-
дження у психології та засоби їх усу-
нення. 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Визначити можливі етичні проблеми 
власного дисертаційного дослідження та 
засоби їх усунення. 

 
Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 

 
 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 

Усне опитування 
 
 
 

Усне опитування 
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Визначити орієнтовну сукупність мето-
дів, що можуть бути застосовані у дисе-
ртаційного дослідження, висвітлити за-
соби підвищення достовірності емпіри-
чних даних, що можуть бути отримані 
за їх допомогою. 

2.  Тема 2. Види змінних у психологічному експерименті, їх вимір і контроль. 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 

Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
 
 
 
Самостійна робота (8 год.) 

Робота в малих групах з подальшою 
презентацією та обговоренням резуль-
татів аналізу змінних за автореферата-
ми захищених дисертацій зі спеціально-
сті «Психологія», адекватності засобів їх 
виміру й контролю меті та завданням 
дослідження 
 
Опрацювання теоретичних питань  
Проаналізувати види змішувань змін-
них. Ефект послідовності при маніпу-
люванні незалежною змінною та засоби 
його усунення.  
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Виокремити змінні у власному дисерта-
ційному дослідженні та визначити засо-
би їх операціоналізації й контролю. 
Скласти таблицю, що містить орієнтов-
ну методичну базу емпіричного дослі-
дження 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 
 
 

Усне опитування 
 

Виклад матеріалу 
на задану тему в 
письмовому ви-
гляді 

3.  Тема 3. Гіпотези у структурі психологічного дослідження.  
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 

3.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
Самостійна робота(6 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Вимоги до формулювання наукових 
гіпотез у психологічному експерименті. 
2. Теоретичні (наукові) гіпотези. Прин-
цип фальсифікації і верифікації науко-
вих гіпотез.  
2. Емпіричні гіпотези. Контргіпотеза і 
третя конкуруюча гіпотези 
3. Статистичні гіпотези.  
4. Статистичні висновки: помилки 1-го і 
2-го роду і можливості їх запобігання. 
 
Аналіз помилок 1-го і 2-го роду при 
прийнятті статистичних рішень і мож-
ливості їх запобігання. 
 
Опрацювання теоретичних питань. 
Рівні гіпотез: теоретичний, емпіричний , 
статистичний рівні. Види гіпотез у пси-
хологічному експерименті 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Сформулювати загальну, емпіричні та 
статистичні гіпотези власного дисерта-
ційного дослідження. 
Створити та проаналізувати орієнтов-
ний проект експериментального дослі-
дження, в якому має бути: 
1) сформульована гіпотеза дослідження; 
2) незалежна зміна; 3) залежна зміна; 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 

 
 
 
 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 
 

Усне опитування 
 
 
 
 
 
 
 

Виклад матеріалу 
на задану тему в 
письмовому ви-
гляді 
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4) емпіричні методи; 5) вибірка; 
6) можливі артефакти. 
Підготувати комплекс методик для про-
ведення емпіричного дослідження з ме-
тою перевірки істинності сформульова-
них гіпотез. 

Модульний контроль  тести 
Змістовий модуль 2.  

Реалізація експериментального методу в дослідженні психологічних явищ 
4.  Тема 4. Валідність експериментального дослідження психіки.  
4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
Самостійна робота(8 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Основні етапи експериментального дос-
лідження психіки та особливості їх реалі-
зації з огляду на валідність експерименту. 
2. Мислений (бездоганний) експеримент як 
еталон валідності експерименту.  
3. Внутрішня ізовнішня валідність (надій-
ності) експерименту в психології.  
4. Вибірка та її репрезентативність.  
 
Оцінювання валідності реальних експери-
ментів на основі їхнього порівняння з мис-
леним (бездоганним)експериментом. 
 
Опрацювання теоретичних питань. 
Визначити та проаналізувати фактори 
валідності експерименту в психології. 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Проаналізувати фактори та умови дося-
гнення валідності власного експеримен-
тального дослідження. 
Визначити засоби підвищення валіднос-
ті процедури та достовірності результа-
тів власного дослідницького проекту. 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 

 
 
 

Усне опитування 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 

Усне опитування 
 
 
 

Усне опитування 
 
 

5.  Тема 5. Планування психологічного експерименту як засіб досяг-
нення його валідності. 

 

5.1 
 
 
 
 

5.2 
 

Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
Самостійна робота (8 год.) 

Аналіз простих і факторних планів експе-
риментального дослідження. 
Техніки підбору досліджуваних до репре-
зентативної вибірки 
 
Опрацювання теоретичних питань. 
Проаналізувати типи експерименталь-
них схем, що використовуються у про-
цесі дослідження особливостей особис-
тісного соціального та організаційного 
розвитку. Навести приклади за авторе-
фератами чи текстами захищених дисе-
ртацій зі спеціальності. 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Скласти програму застосування експе-
риментального методу у власному дисе-
ртаційному дослідженні. 
Визначити загальну стратегію складан-
ня репрезентативної вибірки і процеду-
ри емпіричного дослідження. 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 

 
 

Усне опитування 
 
 
 
 
 
 

Виклад матеріалу 
на задану тему у 
відповідних під-
розділах дисерта-
ційного дослі-
дження  

 
Усне опитування 
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6.  Тема 6. Інтерпретація, апробація та впровадження результатів 
експериментального дослідження психіки. 

 

6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 
 
 
 

6.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
Самостійна робота 
(10 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Сутність і складові інтерпретації резуль-
татів експерименту: обробка (опрацюван-
ня) результатів, пояснення та узагальнення. 
2. Особливості обробки (опрацювання) ре-
зультатів експериментального дослідження 
в психології.  
3. Типи психологічного пояснення в експе-
рименті  
4. Проблема пояснення й узагальнення ре-
зультатів дослідження.  
 
Статистична обробка (опрацювання) ре-
зультатів експериментального дослідження 
з використанням комп’ютерної програми 
SPSS. 
 
Опрацювання теоретичних питань. 
Здійснити аналіз звітів експерименталь-
ного дослідження психіки (за статтями в 
наукових виданнях та захищеними ди-
сертаціями). 
Виокремити проблеми та особливості 
пояснення, узагальнення, апробації й 
упровадження результатів експеримен-
тального дослідження психіки в суспі-
льну практику. 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Скласти матрицю програми SPSS для 
опрацювання результатів емпіричного 
дослідження. 
Обрати адекватні меті й завданням ди-
сертаційного дослідження статистико-
математичні методи обробки результа-
тів і окреслити процедуру їх застосу-
вання для аналізу власних емпіричних 
результатів. 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 

 
 

Усне опитування 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 
 
 

Виклад матеріалу 
на задану тему у 
відповідних під-
розділах дисерта-
ційного дослі-
дження  

 
 

 Модульний контроль  тести 
 Змістовий модуль 3. 

Типологія експериментів у психології 
7.  Тема 7. Експеримент і квазіексперимент.  
7.1 

 
 
 

7.2 
 

Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
Самостійна робота (8 год.) 

Аналіз процедури формувального екс-
перименту і лонгітюду як квазіекспери-
ментального дослідження психіки. 
 
Опрацювання теоретичних питань. 
Здійснити порівняльний аналіз експе-
рименту та квазіексперименту. 
Визначити шляхи досягнення валідності 
квазіекспериментального дослідження 
психіки 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Розробити та презентувати загальну 
програму (проект) формувального екс-

 
 
 
 

Усне опитування 
 
 
 
 
 
 

Усне опитування 
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перименту в дисертаційній роботі.  
8.  Тема 8. Кореляційний підхід у психологічному дослідженні особли-

востей розвитку особистості, соціальних груп, організацій 
 

8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 
 
 
 

8.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
Самостійна робота (6 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Кореляційний підхід як метод пасив-
но-спостерігаючого дослідження і як 
засіб статистичної оцінки гіпотез про 
зв’язки. 
2. Види зв’язку в кореляційних дослі-
дженнях  
3. Проблема валідності кореляційного 
дослідження психіки.  
 
Обчислення зв’язку між змінними за 
допомогою параметричних і непарамет-
ричних коефіцієнтів кореляції. 
 
Опрацювання теоретичних питань. 
Проаналізувати особливості контролю 
валідності у кореляційному дослі-
дженні. 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Визначити можливості застосування ко-
реляційного підходу до аналізу резуль-
татів емпіричного дослідження у дисер-
таційній роботі. 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань  

 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 

 
Усне опитування 

 
 

Усне опитування 
 
 
 

Модульний контроль  тести 

 

Контроль і оцінювання результатів навчання 
 

Загальна характеристика видів навчальної роботи здобувачів PhD та особливос-

тей контролю за якістю їх виконання. 

Аудиторні заняття передбачають активну участь здобувачів PhD в освітньому процесі: 

в проблемних лекціях діалогової природи та практичних заняттях, які проводяться переважно 

з використанням активних та інтерактивних методів і мають творчий характер. Відповідно 

поточний контроль спрямований на оцінювання участі здобувачів PhD в обговоренні пробле-

мних ситуацій та виконання завдань, глибину і змістову наповнюваність суджень, здатність до 

осмислення, узагальнення та здобуття нового знання в обраній спеціальності. 

Самостійна робота здобувачів PhD є основним засобом опанування змісту навчальної 

дисципліни у вільний від обов'язкових занять час, її зміст визначається робочою навчальною 

програмою та завданнями до теми.  

У межах самостійної роботи виконуються індивідуально-дослідницькі завдання, що 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь застосовувати експериментальний ме-

тод для самостійного дослідження актуальних проблем психології особистісного, соціального 

та організаційного розвитку відповідно до мети і завдань дисертаційної роботи. 

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

го матеріалу перевіряються під час модульного та підсумкового контролю знань, наявності 

заповненої матриці SPSS для опрацювання результатів емпіричного дослідження, оформлення 

здобувачем проектів відповідних підрозділів розділів 2 і 3 дисертаційної роботи, в яких ви-

кладається програма констатувального та формувального етапів емпіричного дослідження, на-

ведено дані про методичну базу дослідження тощо. 

Підчас опанування навчальної дисципліни передбачено можливість консультативної 

допомоги з боку викладача за потреби і запитом з боку здобувачів PhD (F2F або в режимі он-

лайн чи офлайн). 
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Підсумковий контроль – екзамен, в якому передбачено відповідь на три теоретичні пи-

тання і одне практичне, пов’язане із практичними аспектами застосування експериментально-

го методу у власному дисертаційному проекті. 
 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання 

Основними принципами оцінювання результатів опанування навчальної дисципліни є та-

кі принипи: 

 об’єктивності (оцінка має відповідати істинній якості та кількості засвоєних знань, 

компетентностей і результатів навчання); 

 прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури, критеріїв і шкал оцінюван-

ня результатів навчання); 

 систематичності (перевірка якості опанування навчальної дисципліни здійснюється си-

стематично, за кожною темою і модулем, а також відвідуванням занять, ступенем активності 

під час навчання і вчасним виконанням навчальних завдань); 

 дієвості (корекція та вдосконалення, за потреби, компетентностей і результатів навчан-

ня відповідно до вимог освітньо-наукової програми); 

 індивідуального підходу (об’єктивна і справедлива оцінка відповідно до зусиль, затра-

чених здобувачем PhD, дотриманням ним вимог академічної доброчесності та реальних ре-

зультатів навчання);  

 педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на пошук особистісних ресурсів 

здобувача PhD у контексті успішного опанування навчальної дисципліни, стимулювання но-

вих досягнень у навчальний роботі) тощо. 

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 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  

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

няттях, результати самостійної роботи, індивідуально-дослідницьких завдань здобувачів PhD) 

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 

(форматування, висновки тощо); 

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

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам PhD, які виконали всі види навчаль-

ної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 
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поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

Остаточна оцінка за результати опанування навчальної дисципліни розраховується 

наступним чином:  
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (теми 1-3) – модульний контроль (тести), ана-

ліз методичної бази дослідження і комплексу відповід-

них методик 

10 

Модуль 2 (теми 4-6) – модульний контроль (тести), ана-

ліз програми проведення констатувального етапу емпі-

ричного дослідження, підготовленої матриці SPSS для 

заповнення і опрацювання відповідних даних 

20 

Модуль 3 (теми 7-8) – модульний контроль (тести), ана-

ліз програми проведення формувального етапу емпірич-

ного дослідження, підготовленої матриці SPSS для за-

повнення і опрацювання відповідних даних 

20 

Екзамен (теми 1-8) –теоретичні питання, презентація 

одного із аспектів застосування експериментального ме-

тоду у власному дисертаційному проекті 

40 

 

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 

 

Політика навчальної дисципліни 

Політика щодо академічної доброчесності 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності 

– сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися уча-

сники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) ді-

яльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) до-

сягнень.  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагі-

ат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.  

Щодо академічної доброчесності здобувачів PhD йдеться про самостійне виконання 

навчальних завдань; обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей від інших осіб; надання достовірної інформації про результа-

ти власної наукової діяльності. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і до-

пускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування 

під час виконання навчальних завдань та екзамену заборонені (в т.ч., із використанням мобі-

льних девайсів). 

За порушення академічної доброчесності здобувачі PhD можуть бути притягнені до та-

кої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання; повторне проходження 

відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти, поз-



Експериментальний метод у психологічному дослідженні  

бавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання 

тощо. 

Політика щодо відвідування занять  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем навчальної дисципліни. 

Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на ниж-

чу оцінку (-20 балів). Перескладання екзамену відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (зокрема, лікарняний лист). 

Політика щодо правил поведінки на заняттях 

Здобувачі PhD беруть активну участь у всіх заняттях: обговорюють проблемні ситуації, 

запропоновані викладачем на лекціях, у режимі діалогу /полілогу; активно включаються і за 

потреби ініціюють спільну (групову роботу) під час практичних занять; виконують всі навча-

льні завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  

Спілкування учасників освітнього процесу (викладач, здобувачі PhD) відбувається на 

засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги 

до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. 
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