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Вступ 

Програма навчальної дисципліни “Експериментальна психологія”, складена відповідно до 

освітньо-професійної програми  підготовки    бакалавра 

спеціальності“ 053 Психологія”, освітнього ступеня “Бакалавр” 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є умови, закономірності, принципи 

експериментального дослідження психіки.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Експериментальна психологія» тісно 

пов’язана з дисциплінами: «Загальна психологія», «Психодіагностика», «Психофізіологія», 

«Психологія пізнавальних процесів», «Психологія мотивації та емоцій», «Соціальна психологія», 

«Методи математичної статистики в психології». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Методологія наукового дослідження. Основи експериментально-психологічного дослідження 

2. Планування психологічного експерименту. Види експериментальних планів та їх використання. 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

ДФН 
 

 
 

Найменування показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, освітній ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

денна форма навчання  

Кількість кредитів  4 

 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

 

нормативна 

053 Психологія 

Модулів  3  
 

 
053 Психологія 

Рік підготовки 2 

 

Змістових модулів  2 
Семестр 3 

 

ІНДЗ: є  

 

 

 
Психологія 

 
 

Лекціїї 20 год. 

Загальна кількість годин  120 Практичні (семінари) 22 год. 

 

 

 

 
Лабораторні 22 год. 

Самостійна робота 44 год. 



4 
 

 
  

 

Освітній ступінь 

бакалавр 

 
 

 
 
Консультації 12 год. 

 

 

Форма контролю: екзамен  

 
            

 

         ЗФН 

 

 
 

Найменування показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, освітній ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

заочна форма навчання  

Кількість кредитів  4 

 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

 

нормативна 

053 Психологія 

Модулів  3  
 

 
053 Психологія 

Рік підготовки 2 

 

Змістових модулів  2 
Семестр 3 

 

ІНДЗ: є  

 

 

 
Психологія 

 
 

Лекціїї 14 год. 

Загальна кількість годин  120 Практичні (семінари) 10 год. 

 

 

 
  

 

 

 

Освітній ступінь 

бакалавр 

 
 

Лабораторні 8 год. 

Самостійна робота 74 год. 

 
 
Консультації 14 год. 

 

 

Форма контролю: екзамен  
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         ЗФН МС 

 

 
 

Найменування показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

заочна форма навчання  

Кількість кредитів  4 

 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

 

нормативна 

053 Психологія 

Модулів  3  
 

 
053 Психологія 

Рік підготовки 1 

 

Змістових модулів  2 
Семестр 1 

 

ІНДЗ: є  

 

 

 
Психологія 

 
 

Лекціїї 8 год. 

Загальна кількість годин  120 Практичні (семінари) 8 год. 

 

 

 
  

 

 

 

Освітній ступінь 

бакалавр 

 
 

Лабораторні 6 год. 

Самостійна робота 84 год. 

 
 
Консультації 14 год. 

 

 

Форма контролю: екзамен  

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Експериментальна психологія» є оволодіння знаннями, а 

також набуття вмінь і навичок експериментального дослідження психіки.  

1.2. Згідно з цим намагаємося розв’язати такі завдання: 

▪ розкрити особливості становлення і розвитку експериментального методу в психології; 

▪ висвітлити типи, основні етапи й умови проведення експериментального методу дослідження 

психіки; 

▪ навчити студентів здійснювати аналіз методологічного апарату психологічних досліджень, 

аналізувати та оцінювати валідність проведених психологічних експериментів, достовірність 

отриманих результатів і можливість їхнього застосування у психологічній практиці; 

▪ сформувати у студентів навички й уміння експериментального, квазіекспериментального та 

кореляційного дослідження психіки. 
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Вимоги до знань та умінь студентів: 

У результаті вивчення курсу «Експериментальна психологія» студенти повинні 

знати: 

• історичні причини та наукові передумови запровадження експерименту в 

психології; 

• розвиток експериментального дослідження психіки у вітчизняній та 

зарубіжній психології;  

• особливості експериментального методу у психології на сучасному етапі; 

• роль основних напрямів психологічної науки у становленні психологічного 

експерименту; 

• основи методології наукового пізнання;  

• методологію проведення експериментально-психологічного дослідження; 

• значення експериментального методу для сучасної психологічної науки; 

• типи, основні етапи й умови проведення експериментального дослідження 

психіки; 

• етику проведення психологічного дослідження; 

• правила техніки безпеки під час роботи з експериментальною апаратурою; 

уміти: 

• здійснити аналіз методологічного апарату експериментально-

психологічного дослідження; 

• оцінити валідність проведених психологічних експериментів, достовірність 

отриманих результатів і можливість їхнього застосування у психологічній 

практиці; 

• здійснити планування, організацію і проведення експериментально-

психологічного дослідження; 

• проводити протоколювання подій експерименту та оформлення 

експериментальної документації; 

• подавати й аналізувати отримані експериментальні дані та здійснювати їх 

адекватну інтерпретацію; 

• робити логічні висновки щодо перевірки гіпотези дослідження; 

• оформляти письмовий звіт про проведене експериментально-психологічне 

дослідження. 

 
      На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методологія наукового дослідження. Основи експериментально-

психологічного дослідження 

 

Тема 1. Загальне знайомство з експериментальною психологією  

Значення слова «психологія»: психічні особливості конкретної людини або групи людей, 

знання про ці особливості, психологія як наука. Проблема дистанції між психічними ообливостями та 

знанням про них. Наукове та ненаукове знання про психіку (життєве, інтуїтивне, медитативне, 
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філософське, релігійне тощо). Психологія як наука про закономірності розвитку і функціювання 

психіки. Психологія як наука про душу. Психологія як наука про свідомість. Психологія як наука про 

поведінку. Психологія як наукове психологічне знання. Психологія як спосіб здобуття наукового 

психологічного знання. 

Значення слова «експеримент». Експеримент як особливий метод наукового дослідження, 

спрямований на встановлення причинно-наслідкових залежностей у спеціально створених умовах, які 

дослідник контролює. Експеримент як синоним «емпіричного дослідження». Експеримент як 

випробовування чогось нового. Експеримент як окремий дослід, проба.  

Основні погляди на термін «експериментальна психологія». Експериментальна психологія як 

система знань, отриманих на основі експериментального методу вивчення поведінки людини і 

тварини, що протиставляється інтроспективній, «споглядальній» психології. Експериментальна 

психологія як система експериментальних методів і методик. Експериментальна психологія як 

система методів психології загалом. Експериментальна психологія як теорія психологічного 

експерименту. Експериментальна психологія як галузь психологічної науки, яка розкриває умови, 

закономірності, принципи експериментального дослідження психіки. 

Виникнення експерименту в психології. Відкриття В. Вундтом у 1879 р. першої 

експериментальної психологічної лабораторії. Експерименти Й. Мюллера, Г. Гельмгольца, Е. Вебера, 

Г. Т. Фехнера, В. Вундта як природничо-наукова основа для впровадження експерименту в 

психологію.  

Долабораторний період розвитку експериментальної психології. Етапи лабораторного 

розвитку експериментальної психології: фізіологічна та інтроспективна методологія у вигляді 

вундтівської експериментальної психофізіології та ряду її різновидів; експериментальна інтроспекція, 

яку започаткувала вюрцбурзька школа; французький патопсихологічний підхід; біхевіоризм; 

діалектико-матеріалістичний підхід у вітчизняній психології.  

Основні завдання експериментальної психології: удосконалення експериментальних методик 

дослідження і застосування їх у різних галузях знань; розробка типології психологічного 

експерименту, визначення можливостей і обмежень кожного з типів експерименту; розробка і 

створення апаратури, спеціально призначеної для психологічних досліджень; визначення способів 

застосування досягнень психологічної науки в різних сферах суспільної практики.  

 

Тема 2. Методологія науки  

Наука як сфера й особливий вид діяльності людини, результатом якої є нове знання про 

дійсність, що відповідає критерію істинності. Наука як система знань, отриманих за допомогою 

накового методу. Поняття про метод науки як сукупність способів і операцій практичного й 

теоретичного пізнання дійсності, що їх наукове співтовариство визнало за норму (за Т. Куном). 

Нормальна наука і наукова революція (за Т. Куном). Поняття про парадигму як загальновизнаний 

еталон (зразок) наукового дослідження, його правила і стандарти, що включає закон, теорію, їх 

практичне застосування, принципи, метод, оснащення і т. ін. Атрибути науки як сукупності знань: 
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повнота, вірогідність, систематичність; верифікованість. Мета науки. Ідеал наукового пошуку. Засіб 

пошуку істини – наукове дослідження. Види результатів наукового пошуку: опис реальності, 

пояснення передбачень процесів. Форми фіксації наукових результатів: текст, структурна схема, 

графік, формула.  

Наукове та ненаукове знання (за О. Контом). Внесок у розвиток принципів наукової 

методології К. Поппера, І. Лакатоша, П. Файєрабенда, П. Холтона.  

Критичний раціоналізм – епістемологічний підхід К. Поппера. Критерій науковості знання з 

позиції критичного раціоналізму: науковим є те знання, яке може бути спростоване, визнане 

помилковим у процесі емпіричної перевірки; знання, для спростування якого неможливо створити 

відповідну процедуру, не може вважатися  науковим; рівень науковості отриманого знання 

визначається точністю і адекватністю методів, якими користується вчений для здобування знань. 

Експеримент із позицій критичного раціоналізму. Принцип фальсифікованості К. Поппера. 

Природничо-науковий експеримент –парадигма сучасної психології.  

 

Тема 3. Особливості наукового дослідження  

Нормативний процес наукового дослідження: ідентифікація наукової проблеми, огляд 

літератури з проблеми, висування гіпотези, планування дослідження, здійснення дослідження, аналіз 

та інтерпретація даних, спростування або підтвердження гіпотези, у разі спростування старої гіпотези 

– висування нової та її перевірка, підготовка наукового звіту. 

Типи наукових досліджень: фундаментальні – прикладні, монодисциплінарні – 

міждисциплінарні, комплексні – однофакторні; пошукові, підтверджувальні, критичні, уточнювальні.  

Ідеальне та реальне дослідження. Вимоги до ідеального дослідження та його ідеального 

результату. Валідність наукового дослідження та її види: внутрішня, зовнішня, прогностична 

(теоретична).  

Наукова теорія. Форми теоретичного знання: закони, класифікації і типології, моделі, схеми, 

гіпотези і т. ін. Компоненти теорії: емпірична основа (факти, закономірності), база, логіка теорії, 

множинність тверджень, які ґрунтуються на теорії. Види теорій: аксіоматичні, гіпотетико-дедуктивні, 

якісні, формалізовані, формальні. Теорії верхнього, середнього та нижнього рівнів.  

Наукова проблема. Проблеми реальні й псевдопроблеми. Об’єктивні й суб’єктивні проблеми. 

Джерела наукових проблем. Суб’єктивність очевидності проблеми. Етапи формулювання наукової 

проблеми. Операціоналізованість наукової проблеми.  

Гіпотеза в науковому дослідженні. Наукова гіпотеза. Особливості наукової гіпотези. 

Статистична гіпотеза. Види наукових гіпотез: теоретичні, емпіричні (про наявність явища, про 

зв’язок між явищами, про причинно-наслідковий зв’язок між явищами). Критерії «доброї» гіпотези 

(логічна пов’язаність із наявними знаннями; змістовність, тобто формулювання специфічного зв’язку 

між двома основними поняттями; уможливлення операціоналізації. Причини неможливості 

експериментальної перевірки положень психоаналізу З. Фройда. Труднощі операціоналізації 

теоретичних положень. Класичні підходи до дослідження відношень, які задані в експериментальній 
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гіпотезі: функціональний, структурний, диференціальний. Асиметричність висновків щодо перевірки 

гіпотези.  

Тема 4. Основні загальнонаукові дослідницькі методи  

Метод розуміння і метод пояснення в науці. Герменевтика як методологічна основа 

гуманітарних наук. Розуміюча психологія. Пояснювальна психологія. Ідіографічний і номотетичний 

підходи в науці.  

Основні загальнонаукові дослідницькі методи: теоретичні, емпіричні, моделювання, 

інтерпретаційні. Загальнонаукові емпіричні методи: спостереження, експеримент, вимірювання. 

Класифікація емпіричних методів.  

Поняття про методологію процесу наукового пізнання в широкому й вузькому розумінні. 

Рівні методології: філософський, загальнонауковий (рівень методологічних загальнонаукових 

принципів), конкретно-науковий, рівень методики та техніки дослідження. Поняття про метод. 

Загальнонаукові та конкретно-наукові методи. Поняття про методичний засіб і методику. Рівні 

методу: методики, методичного прийому, методу, організації дослідження, методологічного підходу. 

Вимоги до методу дослідження психологічних явищ. Вимоги до методики. 

Методологічний апарат наукового дослідження: принципи організації наукового дослідження, 

методи наукового дослідження та способи визначення його стратегії; науковий апарат (актуальність, 

наукова новизна, евристична цінність, теоретична та практична значущість, постановка проблеми, 

об’єкт, предмет, мета та завдання, гіпотеза).  

 

Тема 5. Методи дослідження в сучасній психології  

Методи психологічних досліджень: теоретичні (дедуктивний, індуктивний, моделювання), 

інтерпретаційно-описові, емпіричні. Експериментальні й неекспериментальні методи психології, їх 

історичне становлення та співвідношення в різних розділах сучасної психології. Класифікації методів 

психологічного дослідження. Основні вимоги, що висуваються до методики психологічного 

дослідження.  

 

Тема 6. Психологічне вимірювання  

Вимірювання як самостійний дослідницький метод і як компонент цілісної процедури 

експерименту. Основні процедури психологічного вимірювання. Поняття про шкалу вимірювання. 

Типи шкал. Види психологічних вимірювань.  

 

Тема 7. Основи психологічного експерименту 

Експеримент у психології як нормативний метод емпіричної перевірки психологічних гіпотез. 

Специфіка, особливості, можливості психологічного експерименту. Типи експериментальних 

досліджень. Експлораторний (пошуковий) експеримент. Конфірматорний (підтверджувальний) 

експеримент. Уточнювальний експеримент. Критичний експеримент. 
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Поняття про змінну. Види змінних. Незалежна змінна. Варіації ситуації. Варіації особистості.  

Кількісні та якісні незалежні змінні. Залежна змінна. Типи залежних змінних. Одномірні змінні. 

Багатомірні змінні. Фундаментальна змінна. Додаткова змінна. Проміжні змінні (змінні-модератори). 

Змінні, що контролюються (побічні змінні). Фактор часу. Фактор завдання. Суб’єктивний фактор. 

Проблема виокремлення незалежної змінної. 

Експериментальна гіпотеза. Структура експериментальної гіпотези (незалежна змінна, 

залежна змінна, характер зв’язку між ними, додаткові змінні). Правила формулювання 

експериментальної гіпотези (імплікативність, конкретизованість, операціоналізованість). Основна 

експериментальна гіпотеза. Контргіпотеза. «Третя» конкурентна гіпотеза. Точна експериментальна 

гіпотеза. Експериментальна гіпотеза про максимальну (або мінімальну) величину. Експериментальна 

гіпотеза про абсолютні та пропорційні відносини. Експериментальна гіпотеза з одним відношенням. 

Комбінована експериментальна гіпотеза.  

 

Тема 8. Основні умови проведення психологічного експерименту  

Організація і планування експерименту. Теоретичний етап експериментального дослідження: 

попередня постановка проблеми, вивчення необхідної наукової літератури, визначення базових 

понять, складання бібліографії, уточнення проблеми, вибір об’єкта і предмета дослідження, 

формулювання експериментальної гіпотези.  

Зміст підготовчого етапу експериментального дослідження: складання програми дослідження 

(порядок дій експериментатора, завдання та інструкції досліджуваним, у яких уточнюється, 

конкретизується й операціоналізується експериментальна гіпотеза, побічні та проміжні змінні). 

Організаційні заходи підготовки експериментального дослідження: підготовка обладнання 

(апаратури, методик), приміщення, час проведення. Вибір оптимального експериментального плану –

головна проблема підготовчого етапу. Розробка способів фіксації й аналізу результатів, розробка 

інструкцій, проведення пілотного дослідження. Формування вибірки дослідження. 

Етичний аспект проведення психологічного експерименту: рішення щодо етичної придатності 

дослідження, розробка заходів, що захищають права досліджуваних  

Проведення експерименту. Мотивування досліджуваних (матеріальна винагорода, можливість 

самопізнанання, допомога у розв’язанні особистих проблем досліджуваних). Інструктування 

досліджуваних. Перевірка розуміння інструкції та прийняття експериментального завдання 

досліджуваними. Організація правильної взаємодії експериментатора з досліджуваним 

(досліджуваними). Участь асистента експериментатора у проведенні дослідження та його функції.  

Протоколювання експерименту. Протокол експерименту та його види. Основні дані, що 

фіксуються у протоколі експерименту: назва документа, його номер або вказівка, до якого 

експерименту належить, прізвище експериментатора, прізвище протоколіста, дата проведення 

досліду, час початку та завершення дослідження, основні дані про досліджуваного (прізвище, стать, 

вік, інші дані, що визначаються змістом дослідження та характеристиками популяції), самопочуття 

досліджуваного до початку досліду, особливості поведінки досліджуваного під час проведення 
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експерименту, виконання експериментальних завдань, особливості поведінки експериментатора під 

час проведення експерименту, самозвіт досліджуваного. Бланк досліджуваного. 

Постекспериментальне інтерв’ю та його складові частини. Особливості проведення 

постекспериментального інтерв’ю. 

Експериметальний звіт та його складові частини. Титульна сторінка звіту та її основні 

елементи (назва або тема експерименту, виконавець, назва установи, у якій проводився експеримент, 

місце та рік проведення). Короткий зміст, або резюме (основний зміст того, що було зроблено і що 

отримано в результаті). Вступ (обґрунтування актуальності та постановка проблеми експерименту, 

стислий огляд попередніх досліджень, аналіз їхніх результатів і суперечностей, які є підґрунтям для 

наступних досліджень проблеми, формулювання гіпотези, методика її перевірки, перелічуються 

незалежні, залежні, додаткові, побічні, проміжні змінні. Методика експерименту: характеристика 

вибірки, стратегія формування вибірки, тактики вербування досліджуваних; час проведення, точний 

опис процедури експерименту (алгоритм роботи експериментатора, інструкції досліджуваним та 

вказівка на спосіб їх пред’явлення, способи керування незалежною змінною, вимірювання залежної 

змінної, способи контролю за іншими змінними, способи стабілізації зовнішніх змінних, способи 

спілкування експериментатора з досліджуваними, опис апаратури та методик дослідження. Основна 

частина звіту – результати експерименту: представлення результатів і їхній аналіз, оцінка 

статистичної значущості, таблиці, графіки. Висновки: співвіднесення експериментальних результатів 

із гіпотезою та результатами попередніх досліджень, теоретичне й методичне пояснення результатів, 

можливості їхнього узагальнення, перспективи подальших досліджень або пропозиції щодо 

удосконалення чи відхилення теорії, на основі якої проводилося дослідження, висвітлення, яким 

чином результати експерименту можна використати на практиці. 

Бібліографія та основні правила її представлення. Додатки. 

Неодмінна експериментальна документація: програма експерименту; методики, що 

використовувалися в експерименті; особливий дозвіл на право проведення дослідження (як мінімум 

затвердження теми експериментального дослідження) або окремих його частин; письмова згода 

досліджуваних на участь в експерименті; питання постекспериментального інтерв’ю; протокол; 

матеріали, необхідні для аналізу, обробки та інтерпретації результатів (методи матстатистики, 

комп’ютерні програми математичної обробки даних, зведені таблиці результатів, результати 

математичної обробки даних); експериментальний звіт. 

 

Тема 9. Експериментальна вибірка  

Експеримент з одним досліджуваним і експеримент з групою досліджуваних. Поняття про 

вибірку психологічного експерименту. Поняття про популяцію (генеральну сукупність). 

Репрезентативність – основна характеристика експериментальної вибірки. Дизайн вибірки: з 

контрольною та експериментальною групами; із однією групою, що вивчається в контрольних та 

експериментальних умовах; «парний дизайн»; змішаний план, у якому всі групи ставлять у різні 

умови. Правила формування вибірки досліджуваних (підбір відповідно до предмета та гіпотези 
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дослідження (критерій операціональної валідності); еквівалентність досліджуваних (критерій 

внутрішньої валідності); репрезентативність (критерій зовнішньої валідності)). Стратегії формування 

експериментальної вибірки: рандомізація, стратометрична рандомізація, попарний відбір, наближене 

моделювання, репрезентативне моделювання, реальні групи. Проблема вибору оптимальної стратегії 

формування вибірки. Обсяг вибірки. Проблема обсягу експериментальної вибірки. Поняття про 

модель ідеальної вибірки. Ідеальна та реальна вибірки. Тактики вербування досліджуваних: 

добровольці, досліджувані «за примусом», «звичайні» досліджувані. 

 

 

Змістовий модуль 2. Планування психологічного експерименту. Види експериментальних 

планів та їх використання 

Тема 10. Бездоганний експеримент  

Поняття про «чистий» експеримент. Вимоги до «чистого» експерименту. 

Бездоганний експеримент та його види: ідеальний, безкінечний, експеримент повної 

відповідності.  

Поняття про валідність експериментальних висновків. Види валідності експериментальних 

висновків: внутрішня, зовнішня, операціональна, конструктна, емпірична, «очевидна». 

Поняття про «добрий» експеримент (за Д. Кембеллом): виявлено відповідну послідовність 

прову у часі причин і наслідків; показано їхній зв’язок (коваріацію); виключено вплив побічних 

змінних, яким можна було б пояснити експериментальний ефект; відхилено альтернативні гіпотези 

щодо теоретичних конструктів, які могли б пояснити цей зв’язок. 

Фактори, які є загрозою валідності результатів психологічного експерименту. Фактори 

загрози внутрішньої валідності. «Фактори часу»: нестабільність самої незалежної змінної в часі, 

«ефект історії», природний розвиток (зміни стану, зміни властивостей), динаміка побічних змінних 

протягом часу. «Фактори задачі»: застосування різних задач для різних умов; різний зміст задач; 

ефект тестування; інструментальна похибка. Ефекти послідовності:, ефекти переносу (однорідного, 

неоднорідного, симетричного, асиметричного), ефект ряду, ефект центрації. Експериментатор як 

загроза валідності. Зацікавленість експериментатора в підтвердженні гіпотези та неусвідомлені дії на 

її користь (ефект Пігмаліона). Тип особистості експериментатора: біосоціальні характеристики (вік, 

стать, раса, культурно-релігійні особливості, етнічна належність тощо); психосоціальні 

характеристики (рівень тривоги, потреба в соціальному схваленні, агресивність, ворожість, 

авторитарність, інтелект, соціальний статус, дружелюбність); ситуаційні характеристики (знайомство 

з досліджуваним, настрій, стан). Досліджуваний як загроза валідності результатів психологічного 

експерименту: спостережницьке ставлення досліджуваного, мотиваційні фактори («ефект фасаду», 

негативна позиція, прагнення допомогти досліднику, прагнення не піддаватися тиску 

експериментальної ситуації, ефект новизни ситуації, або ефект Хотторна, ефект соціальної 

фасилітації, ефект аудиторії. Індивідуально-психологічні особливості досліджуваних як загроза 

валідності результатів психологічного експерименту. Вибірка як загроза валідності: селекція, 
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статистична регресія, експериментальний відсів. Основні артефакти психологічного дослідження: 

ефект плацебо, ефект Хотторна, ефект аудиторії, ефект Пігмаліона, ефект Фокса, ефект першого 

враження, ефект Барнума.  

Ненадійність експерименту. Систематичне змішування. 

Фактори загрози зовнішньої валідності: відбір реальних досліджуваних, взаємодія фактору 

відбору реальних досліджуваних і змісту експериментального впливу, умови проведення 

експерименту, ефект тестування, реакції досліджуваних на експеримент, експериментальний відсів. 

Узагальнення, репрезентативність експерименту. 

Тема 11. Соціально-психологічні аспекти психологічного дослідження 

Експериментальне спілкування як предмет експериментальної психології. Вплив ситуації 

експерименту на його результати. Експериментатор як незалежна змінна. Експериментатор як загроза 

валідності.  

Досліджуваний, його вплив на валідність результатів дослідження.  

Наслідки та артефакти участі в експерименті досліджуваних різних категорій (за критерієм 

тактики вербування). Досліджуваний-доброволець та його особливості. Досліджуваний «за 

примусом» та його особливості.  

Проблема «ідеального досліджуваного» в експериментальному спілкуванні та взаємодії. 

Експериментальне спілкування та його артефакти. Групові ефекти: соціальної фасилітації 

(інгібіції), ефект групової належності, ефект Рінгельмана, ефект синергії, ефект групового мислення, 

ефект конформізму, ефект групового наслідування, ефект ореола (галоефект), ефект групового 

фаворитизму, ефект групового егоїзму, ефект маятника, ефект хвилі, ефект пульсара, ефект 

бумеранга, ефект «ми-вони».  

 

Тема 12. Способи удосконалення експерименту  

Поняття про експериментальний контроль. Мета експериментального контролю. Фактор, що 

підлягає контролю. Проблема первинного контролю чистоти умов проведення експерименту. 

Способи первинного контролю. Контроль змінних. Експериментальний план як засіб контролю. 

Контроль впливу експериментатора. Контроль впливу досліджуваного. Статистичний контроль. 

Вибір типу експерименту та оптимального експериментального плану як засіб контролю. 

Протоколювання експерименту як засіб контролю. Контроль незалежної змінної.  

 

Тема 13. Експериментальний план  

Планування експерименту. Типи та види планування. Змістовне та формальне планування. 

Поняття про експериментальний план (експериментальна схема за Р. Готтсданкером). Класифікація 

експериментальних планів (за Р. Готтсданкером). Плани експериментів з однією незалежною 

змінною: інтраіндивідуальні, міжгрупового порівняння. Поняття про багаторівневий експеримент. 

Експериментальні схеми багаторі-вневого експерименту. Поняття про «істинний» експеримент. Види 

планів «істинних» експериментів. 
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Тема 14. Факторні експерименти  

Поняття про багатомірний експеримент. Факторний експеримент як різновид багатомірного 

експерименту. Види гіпотез, що перевіряються у факторному експерименті. Плани факторних 

експериментів. Основні результати дії та їх вимірювання. Перевірка комбінованих гіпотез: взаємодія, 

види взаємодії. Класифікації експериментальних планів. 

 

Тема 15. Доекспериментальні та квазіекспериментальні плани  

Доекспериментальні плани та їх види. Основні характеристики квазіекспериментальних 

планів та їх типи. План «ex – post – facto». Особливі типи досліджень, що їх відносять до 

експериментальних. 

Тема 16. Кореляційне дослідження  

Поняття про кореляційне дослідження. Кореляція, види інтерпретації кореляції. Види 

кореляційних зв’язків. Планування кореляційного дослідження. Основні типи кореляційного 

дослідження: а) порівняння двох груп; б) одномірне дослідження однієї групи за різних умов; в) 

кореляційне дослідження попарно еквівалентних груп; г) структурне кореляційне дослідження; д) 

лонгітюдне кореляційне дослідження. Обробка та інтерпретація даних кореляційного дослідження. 

Контроль у кореляційному дослідженні. 

 

Тема 17.Подання та інтерпретація результатів дослідження. Значущі 

результати  

Результати емпіричного дослідження і їх подання. Основні форми подання 

результатів. Прийняття рішення про гіпотезу (підтвердження, спростування). Помилки І і ІІ 

роду, їх причини і засоби ліквідації. Узагальнення результатів. Вимоги до наукового тексту. 

 

Тема 18. Апаратурне забезпечення дослідження  

Загальна характеристика приладів для подачі інформації досліджуваному: зорові і тактильні 

стимулятори, тахістоскопи, діапроектори,  теле- і відеоматеріали. Загальна характеристика основних 

приладів для реєстрації індикаторів діяльності досліджуваних. Правила техніки безпеки під час 

роботи з апаратурою. 

 

Тема 19. Проблеми комп’ютеризації проведення психологічних експериментів  

Можливості використання комп’ютера на різних етапах дослідження. Комп’ютер у навчанні 

психологічного експериментування. Спеціальні проблеми «психології комп’ютеризації». Практика 

використання комп’ютерів як засобу для психолога-експериментатора



15 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

          

 

               ДФН 

Змістові модулі і теми 

Кількість годин 

Усього 

у тому числі 

Лекції Практ.  Лаб. Конс. 
Сам. 

роб. 

Контр. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Методологія наукового дослідження. Основи експериментально-

психологічного дослідження 

Тема 1. Загальне ознайомлення з 

експериментальною психологією 

4 2 0 0 0 2  

Тема 2. Методологія науки 6,5 1 2 0 0,5 3  

Тема 3. Особливості наукового 

дослідження  

7,5 1 2 0 0,5 4  

Тема 4. Основні загальнонаукові 

дослідницькі методи  

3,5 0 2 0 0,5 1  

Тема 5. Методи дослідження в сучасній 

психології 

2,5 0 0 0 0,5 2  

Тема 6. Психологічне вимірювання 2,5 0 0 0 0,5 2  

Тема 7. Основи психологічного 

експерименту 

12,5 2 2 2 0,5 6  

Тема 8. Основні умови проведення 

психологічного експерименту 

13,5 2 2 6 0,5 3  

Тема 9. Експериментальна вибірка 9,5 2 2 4 0,5 1  

Усього за змістовим модулем 1 62 10 12 12 4 24  

Змістовий модуль 2. Планування психологічного експерименту 

Тема 10. Бездоганний експеримент 8 2 1,5 1,5 1 2  

Тема 11. Соціально-психологічні 

аспекти психологічного дослідження  

4,5 0,5 0,5 0,5 1 2  

Тема 12. Способи удосконалення 

експерименту 

4,5 0,5 0 1 1 2  

Тема 13. Експериментальний план 8 0,5 3,5 1 1 2  

Тема 14. Факторні експерименти 4 0,5 0,5 0 1 2  

Тема 15. Доекспериментальні та 

квазіекспериментальні плани 

9 2 2 2 1 2  

Тема 16. Кореляційне дослідження 7 2 2 0 1 2  

Тема 17. Подання та інтерпретація 

результатів дослідження. Значущі 

результати 

9 2 0 4 1 2  

Тема 18. Апаратурне забезпечення 

дослідження  

2 0 0 0 0 2  

Тема 19. Проблеми комп’ютеризації 

проведення психологічних 

експериментів 

2 0 0 0 0 2  

Усього за змістовим модулем 2 58 10 10 10 8 20  

Разом годин 120 20 22 22 12 44  
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            ЗФН 

Змістові модулі і теми 

Кількість годин 

Усього 

у тому числі 

Лекції Практ.  Лаб. Конс. 
Сам. 

роб. 

Контр. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Методологія наукового дослідження. Основи експериментально-

психологічного дослідження 

Тема 1. Загальне ознайомлення з 

експериментальною психологією 

5 0,5 0 0 0.5 4  

Тема 2. Методологія науки 7 0,5 2 0 0,5 4  

Тема 3. Особливості наукового 

дослідження  

6 1 0 0 1 4  

Тема 4. Основні загальнонаукові 

дослідницькі методи  

4,5 0 0 0 0,5 4  

Тема 5. Методи дослідження в сучасній 

психології 

5 0 0 0 1 4  

Тема 6. Психологічне вимірювання 5 0 0 0 1 4  

Тема 7. Основи психологічного 

експерименту 

9 2 2 0 1 4  

Тема 8. Основні умови проведення 

психологічного експерименту 

10 1 2 2 1 4  

Тема 9. Експериментальна вибірка 7,5 1 0 2 0,5 4  

Усього за змістовим модулем 1 59 6 6 4 7 36  

Змістовий модуль 2. Планування психологічного експерименту 

Тема 10. Бездоганний експеримент 8 1 0,5 2 0,5 4  

Тема 11. Соціально-психологічні 

аспекти психологічного дослідження  

6,5 0,5 0,5 1 0,5 4  

Тема 12. Способи удосконалення 

експерименту 

6,5 0,5 0 1 1 4  

Тема 13. Експериментальний план 7 1 1 0 1 4  

Тема 14. Факторні експерименти 5,5 0,5 0 0 1 4  

Тема 15. Доекспериментальні та 

квазіекспериментальні плани 

6,5 0,5 1 0 1 4  

Тема 16. Кореляційне дослідження 8 2 1 0 1 4  

Тема 17. Подання та інтерпретація 

результатів дослідження. Значущі 

результати 

7 2 0 0 1 4  

Тема 18. Апаратурне забезпечення 

дослідження  

2 0 0 0 0 2  

Тема 19. Проблеми комп’ютеризації 

проведення психологічних 

експериментів 

4 0 0 0 0 4  

Усього за змістовим модулем 2 61 8 4 4 7 38  

 Разом годин 120 14 10 8 14 74  
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            ЗФН МС 

Змістові модулі і теми 

Кількість годин 

Усього 

у тому числі 

Лекції Практ.  Лаб. Конс. 
Сам. 

роб. 

Контр. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Методологія наукового дослідження. Основи експериментально-

психологічного дослідження 

Тема 1. Загальне ознайомлення з 

експериментальною психологією 

5 0,5 0 0 0.5 4  

Тема 2. Методологія науки 7 0,5 1 0 0,5 4  

Тема 3. Особливості наукового 

дослідження  

6 0,5 1 0 1 4  

Тема 4. Основні загальнонаукові 

дослідницькі методи  

5,5 0 0 0 0,5 5  

Тема 5. Методи дослідження в сучасній 

психології 

5 0 0 0 1 5  

Тема 6. Психологічне вимірювання 5 0 0 0 1 4  

Тема 7. Основи психологічного 

експерименту 

9 1 1 0 1 4  

Тема 8. Основні умови проведення 

психологічного експерименту 

10 1 1 0 1 4  

Тема 9. Експериментальна вибірка 7,5 0 0 2 0,5 5  

Усього за змістовим модулем 1 59 3,5 4 2 7 39  

Змістовий модуль 2. Планування психологічного експерименту 

Тема 10. Бездоганний експеримент 8 1 0,5 2 0,5 4  

Тема 11. Соціально-психологічні 

аспекти психологічного дослідження  

6,5 0,5 0,5 1 0,5 4  

Тема 12. Способи удосконалення 

експерименту 

6,5 0,5 0 1 1 4  

Тема 13. Експериментальний план 7 1 1 0 1 5  

Тема 14. Факторні експерименти 5,5 0,5 0 0 1 5  

Тема 15. Доекспериментальні та 

квазіекспериментальні плани 

6,5 0,5 1 0 1 5  

Тема 16. Кореляційне дослідження 8 0,5 1 0 1 5  

Тема 17. Подання та інтерпретація 

результатів дослідження. Значущі 

результати 

7 0 0 0 1 5  

Тема 18. Апаратурне забезпечення 

дослідження  

2 0 0 0 0 4  

Тема 19. Проблеми комп’ютеризації 

проведення психологічних 

експериментів 

4 0 0 0 0 4  

Усього за змістовим модулем 2 61 4,5 4 4 7 45  

 Разом годин 120 8 8 6 14 84  
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5. Теми семінарських і лабораторних занять 

 

№ з/п Тема Кількість 

годин 

1 Методологія науки.Особливості наукового дослідження 

1. Наука як особливий вид діяльності людини. Наука як 

система знань 

2. Поняття про парадигму 

3. Види результатів наукового пошуку. Форми фіксації 

наукових результатів. 

4. Наукове та ненаукове знання. Особливості наукового знання. 

5. Загальна характеристика критичного раціоналізму як 

епістемологічного підходу  К. Поппера. 

6. Природничо-науковий експеримент – парадигма сучасної 

психології  

7. Нормативний процес наукового дослідження 

8. Типи та види наукових досліджень 

9. Наукова теорія 

10. Наукова проблема 

11. Гіпотези наукового дослідження: наукова гіпотеза, 

статистична гіпотеза  

12. Види наукових гіпотез. Асиметричність висновків щодо 

перевірки гіпотези 

 

4/2/2 

2 Основні загальнонаукові дослідницькі методи 

1. Метод розуміння і метод пояснення в науці 

2. Ідіографічний і номотетичний підходи в науці 

3. Загальнонаукові та конкретно наукові дослідницькі методи 

4. Поняття про методологію, метод, методичний засіб, 

методику  

5. Методологічний апарат наукового дослідження 

 

2/0/0 

3 Основи психологічного експерименту 

1. Експеримент у психології як нормативний метод емпіричної 

перевірки психологічних гіпотез. 

2. Специфіка, особливості, можливості психологічного 

експерименту. 

3. Поняття про змінну. Види змінних. 

4. Експериментальна гіпотеза: правила формулювання, структура. 

5. Види експериментальних гіпотез. 

 

2/2/1 

 

4 Основні умови проведення психологічного експерименту  

1. Планування експерименту.  

2. Організаційні заходи підготовки психологічного 

експериментального дослідження. 

3. Доекспериментальна робота з досліджуваними. 

4. Етичні аспекти проведення психологічного експерименту. 

 

2/2/1 
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5. Протокол. Протоколювання: основні правила.  

6. Постекспериментальне інтерв’ю та його складові частини. 

7. Експериментальний звіт. 

8. Неодмінна експериментальна документація. 
5 Експериментальна вибірка 

1. Поняття про експериментальну вибірку, генеральну 

сукупність, популяцію 

2. Репрезентативність вибірки 

3. Дизайн вибірки 

4. Правила формування вибірки 

5. Стратегії формування експериментальної вибірки 

6. Обсяг вибірки 

7. Поняття про модель ідеальної вибірки 

8. Тактики вербування (рекрутування) досліджуваних 

 

2/0/0 

6 Бездоганний експеримент 

1. Поняття про бездоганний експеримент та його види. 

2. Узагальнення як мета психологічного експерименту. Види 

узагальнень. 

3. Репрезентативність психологічного експерименту. 

4. Валідність. Види валідності. 

5. Фактори, які становлять загрозу валідності. 

 

 

2/1/1 

7 Планування експерименту. Експериментальний план. 

1. Планування експерименту. Типи та види планування. 

Змістовне планування експерименту 

2. Формальне планування. Поняття про експериментальний 

план 

3. Класифікація експериментальних планів за Р. Готтсданкером 

4. Загальна характеристика планів експериментів з однією 

незалежною змінною 

5. Поняття про багаторівневий експеримент. Експериментальні 

схеми багаторівневого експерименту 

6. Поняття про «істинний» експеримент. Види планів 

«істинних» експериментів 

7. Факторний експеримент як різновид багатомірного 

експерименту 

8.  Види гіпотез, що перевіряються у факторних експериментах 

9. Плани факторних експериментів 

10.  Переваги факторних експериментів 

11.  Основний результат дії кожної незалежної змінної та його 

вимірювання 

12.  Взаємодія, її види 

 

4/1/1 

8 Доекспериментальні та квазіекспериментальні плани  

1. Доекспериментальні плани та їх види. 

2. Поняття про строгий експеримент. Квазіексперимент як 

експеримент з обмеженими формами контролю і як приклад  

дослідження з пасивним спостереженням. 

3. Основні квазіекспериментальні плани: план експерименту для 

 

2/1/1 
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двох груп з тестуванням після впливу; план розрізнення груп за 

певним параметром;  ex-post-facto; дискретні часові серії  

4. Особливі типи досліджень, що відносять до експериментальних: 

кроскультурні дослідження; психогенетичні дослідження; 

лонгітюдні дослідження  

9 Кореляційне дослідження 

1. Поняття про кореляцію 

2. Кореляція, види інтерпретації кореляцій 

3. Види кореляційних зв’язків 

4. Особливості кореляційних досліджень у психології 

5. Основні типи кореляційних досліджень: порівняння двох 

груп, одномірне дослідження однієї групи за різних умов, 

кореляційне дослідження попарно еквівалентних груп, 

структурне кореляційне дослідження, лонгітюдне 

кореляційне дослідження 

6. Обробка та інтерпретація даних у кореляційному 

дослідженні 

7. Контроль у кореляційному дослідженні 

 

2/1/1 

 Разом 22/10/8 

 

 

№ з/п Лабораторні роботи Кількість 

годин 

1. Проведення експерименту «Телефонограма» 4/0/0 

2. Проведення експерименту  «Фактори, що сприяють 

ефективності мимовільного запам’ятовування » 

4/2/0 

3. Експериментальна вибірка. 4/2/2 

4. Фактори, що загрожують валідності результатів експерименту 

та способи їх контролю. Планування експерименту 

6/4/4 

5. Методологічний аналіз психологічних експериментів 4/0/ 

 Разом 22/8/6 

 

6. Консультації 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 
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1 Етичні аспекти взаємодії суб’єктів експериментально-дослідницької діяльності 2/6/6 

2 

ІНДЗ 

Мета індивідуального науково-дослідного завдання. 

Порядок виконання і оформлення результатів ІНДЗ 

 Порядок захисту і оцінювання матеріалів ІНДЗ 

2/2/2 

3 Індивідуальні консультації до виконання ІНДЗ 8/6/6 

 Разом 12/14/14 

 

7. Самостійна робота 

 

№ з/п Тема Кількість 

годин 

1 Історія виникнення та становлення експериментальної психології 4/4/4 

2 Методологія науки 2/4/4 

3 Особливості наукового дослідження 2/4/4 

4 Основні загальнонаукові дослідницькі методи 4/4/5 

5 Методи дослідження в сучасній психології 4/4/5 

6 Психологічне вимірювання 2/4/4 

7 Основи психологічного експерименту 2/4/4 

8 Основні умови проведення психологічного експерименту 2/4/4 

9 Експериментальна вибірка 2/4/5 

10 Бездоганний експеримент 2/4/4 

11 Соціально-психологічні аспекти психологічного 2/4/4 

12 Способи удосконалення експерименту 2/4/4 

13 Експериментальний план 2/4/5 

14 Факторні експерименти 2/4/5 

15 Доекспериментальні та квазіекспериментальні плани 2/4/5 

16 Кореляційне дослідження 2/4/5 

17 Подання та інтерпретація результатів дослідження. Значущі результати 2/4/5 

18 Апаратурне забезпечення дослідження 2/2/4 
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19 Проблеми комп’ютеризації проведення психологічних експериментів 2/4/4 

 Разом 44/74/84 

 

 

 

8. Індивідуальні науково-дослідні завдання  

 

Індивідуальні завдання складають окремий модуль. Вони мають питому 

частку в підсумковій оцінці із залікового кредиту й відображають індивідуальну 

роботу студентів. Студент виконує індивідуальні завдання на основі знань, умінь та 

навичок, здобутих під час семінарських, лабораторних занять і самостійної роботи, 

що охоплюють зміст навчальної дисципліни загалом. Ураховуючи специфіку 

навчальної дисципліни «Експериментальна психологія», студент має виконати таке 

індивідуальне завдання:  

Завдання 1. Здійснити аналіз методологічного апарату експериментально-

психологічного дослідження (на вибір див.: Експериментальна психологія : метод. 

рек. до самост. роботи студ. / Тетяна Миколаївна Павлюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-

т ім. Лесі Українки, 2012. – 36 с.) за такими питаннями:  

1. Наукова проблема цього дослідження.  

2. Тип дослідження. 

3. Гіпотеза і контргіпотеза дослідження. Статистична гіпотеза. 

4. Змінні в дослідженні. Способи їх контролю. 

5. Вибірка дослідження, принципи її формування. 

6. Тип експериментального плану, який використовувався в цьому 

дослідженні. 

7. Результати та їх інтерпретація. 

8. Висновки дослідження, їх обґрунтованість. 

 

9. Методи навчання: 

 
• інформаційно-рецептивний; 

• ілюстративний; 

• репродуктивний; 

• метод проблемного викладу; 
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• евристичний. 

 

10.Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен  

 

Питання для підготовки до екзамену 

 

1. Основні погляди щодо терміна «Експериментальна психологія». 

2. Становлення експериментальної психології. 

3. Особливості наукового знання. 

4. Особливості наукового дослідження. 

5. Етапи наукового дослідження. 

6. Види наукових досліджень. 

7. Наукова проблема. Наукова гіпотеза. 

8. Наукова гіпотеза. Види наукових гіпотез. 

9. Поняття про методологію, метод, методичний прийом, методику. 

10.  Особливості номотетичного й ідіографічного підходів у науці. 

11.  Характеристика основних загальнонаукових дослідницьких методів. 

12.  Пілотажне дослідження. 

13.  Особливості експерименту в психології. 

14.  Поняття про експериментальну гіпотезу. Її види. 

15.  Основні правила формулювання експериментальної гіпотези. 

16.  Поняття про змінну. Види змінних. 

17.  Структура експериментальної гіпотези. 

18.  Характеристика основних умов проведення експерименту. 

19.  Особливості організації психологічного дослідження. 

20.  Етика психологічного дослідження. 

21.  Протоколювання експерименту. 

22.  Експериментальний звіт. 

23.  Експериментальна вибірка. Репрезентативність вибірки. 

24.  Способи вербування досліджуваних для участі в експерименті. Проблема мотивації 

участі в психологічному дослідженні.  

25.  Правила формування вибірки. 

26.  Стратегії формування вибірки експериментального дослідження. 

27.  Проблема обсягу експериментальної вибірки. 

28.  Способи удосконалення вибірки. Поняття про модель ідеальної  вибірки. 

29.  Експериментатор, його вплив на результати дослідження. 
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30.  Досліджуваний, його вплив на валідність результатів. 

31.  Загальна характеристика факторів, що є загрозою валідності. 

32.  Поняття про бездоганний експеримент. 

33.  Валідність. Види валідності. 

34. Способи контролю факторів, що є загрозою валідності. 

35.  Способи первинного контролю результатів експериментального  дослідження. 

36.  Необхідність планування експерименту. Види планування. 

37.  Поняття про експериментальний план. Основні види планів. 

38.  Експеримент з єдиним досліджуваним. 

39.  Понятт про «істинний» експеримент. Плани «істинних» експериментів. 

40.  Багаторівневий експеримент. Плани багаторівневого експерименту. 

41.  Факторний експеримент. Переваги факторного експерименту. 

42.  Основні плани, які застосовуються у факторних експериментах. 

43. Експериментальний план як засіб контролю. 

44.  Доекспериментальні плани. 

45.  Квазіекспериментальні дослідження. 

46.  Лонгітюдне дослідження. 

47.  Кроскультурні дослідження. 

48.  Психогенетичні дослідження. 

49.  Кореляційне дослідження. Основні типи кореляційних досліджень. 

50.  Інтерпретації кореляційних зв’язків. Види кореляцій. 

 

11. Методи та засоби діагностики успішності навчання: 

 усне опитування, письмові роботи, контрольні роботи, самостійні роботи, творчі завдання, 

виконання ІНДЗ, тестові завдання, іспит. 
 

13. Методичне забезпечення 

Експериментальна психологія : метод. рек. до самост. роботи студ. / Тетяна Миколаївна Павлюк. – 

Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 36 с. 

14. Список джерел 

1.  Адлер Ю. П. Предпланирование эксперимента / Ю. П. Адлер. – М. : Знание, 1978. – 72 с. 

2.  Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании / В. С. Аванесов. – М. : Наука, 1982. – 200 

с. 

3.  Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. – М. : Наука, 1977. – 

379 с. 

4.  Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х т. т.2 / А. Анастази. – М. : Педагогика, 1982. 
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5.  Аронсон Е. Общественное животное : исследование / Е. Аронсон. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК ; 

М. : Аспект Прес, 2003. – 352 с. 

6.  Белановский С. А. Методика и техника фокусированного интервью / С. А. Белановский. – М. : 

Наука, 1993. – 1210 с. 

7.  Басов М. Я. Избранные психологические произведения / М. Я. Басов. – М. : Педагогика, 1975. – 

432 с. 

8.  Бондарчук О. І. Експериментальна психологія : курс лекцій / О. І. Бондарчук. – К. : 

МАУП, 2003. – 120 с. 

9.  Быков В. В. Методы науки / В. В. Быков. – М. : Наука, 1972. – 279 с. 

10.  Волков И. П. Социометрические методы в социально-психологическом исследовании / И. П. 

Волков. – Л. : ЛГУ, 1970. – 78 с. 

11.  Вудвортс Г. Экспериментальная психология / Р. Вудвортс. – М. : Изд-во иностр. лит., 1950. – 

798 с. 

12.  Гайда В. К. Психологическое тестирование / В. К. Гайда, В. П. Захаров. – Л. : ЛГУ, 1982. – 

101 с. 

13.  Галян О. І. Експериментальна психологія : навч. посіб. / О. І. Галян, І. М. Галян. – К. : 

Академвидав, 2012. – 400 с. 

14.  Гальперин П. Я. Введение в психологию / П. Я. Гальперин. – М. : МГУ, 1976. – 150 с. 

15.  Ганзен В. А. Теория и методология психологического исследования : практ. рук. / В. А. 

Ганзен, В. Д. Балин. – СПб. : СПбГУ, 1991. – 76 с. 

16.  Гласс Д. Статистические методы в педагогике и психологии / Д. Гласс, Д. Стенли. – М. : 

Прогресс, 1976. – 496 с. 
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