
ПЕРЕДМОВА
           Навчальна дисципліна  «Експериментальна психологія»  відноситься до навчальних
дисциплін циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)
зі спеціальності 053 «Психологія»

Мета навчальної дисципліни. Набуття студентами психологічної компетентності та
психологічної культури вимагає не тільки глибоких теоретичних знань, але й формування
вмінь  та  навичок  організації  психологічного  дослідження.  Тому  дісципліна
"Експериментальна психологія" призначена для підготовки психологів з метою навчити їх
основам  експериментування  в  умовах  зміни  парадигм  психології,  а  саме  навчити  їх
проводити  психологічні  дослідження  за  допомогою  апаратурних  методик,  здійснювати
експрес-діагностику  у  лабораторних  та  позалабораторних  умовах,  дотримуючись
закономірностей і правил отримання та оцінки емпіричних психологічних даних.

Завдання  навчальної  дисципліни: знайомство  з  основними  теоретичними
уявленнями про експериментування  і  оволодіння понятійним і  термінологічним апаратом
дисципліни;  формування  уявлень  про  експериментальну  діагностику,  підґрунтям  яких  є
наукові  психологічні  знання;  знайомство  з  професійними  вимогами,  що  висуваються  у
експерименті;  вивчення  основних  методів,  прийомів  і  технік  психологічного
консультування;  вивчення  форм  і  видів  цілеспрямованого  психологічного  впливу  на
психологічний експеримент; ознайомлення з техніками і навичками ведення психологічного
експерименту;  розвиток  і  поглиблення  навичок  рефлексивного  аналізу  (в  т.ч.
консультативної бесіди)

Об'єктом  експериментальної  психології  є  –  людська  особистість,  розглянута  як
єдина система всіх її інстанцій.

Предмет експериментальної психології як науково-практичної дисципліни: створення
психологічних методів впливу на психіку людини в лікувальних і профілактичних цілях.

Після  вивчення  курсу  «Експериментальна  психологія»(шифр  компоненти  освітньої
програми – ОК 22) здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:
загальні: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
спеціальні:
СК5.  Здатність  використовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний

інструментарій.
СК7.  Здатність  аналізувати  та  систематизувати  одержані  результати,  формулювати

аргументовані висновки та рекомендації.
Методи  та  форми  навчання:  основні  теоретико-  методологічні  проблеми

експериментальної психології, системний підхід, основні медичні поняття, суміжні знання,
психогенні  фактори   етіології,  класифікація  методів  експериментальної  психології,
психологічна діагностика, поняття психологічного діагнозу, функціональний діагноз, основні
категорії  експериментальної  психології,  основні  концепції  психосоматичних
взаємовідношень.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. Метою  поточного
контролю  є  перевірка  у  студентів  рівня  знань,  набутих  на  лекційних  та  семінарських
заняттях. Фахових навичок та умінь - шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу.
Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента.
Структура  поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної  форм  навчання.
Формою підсумкового контролю знань є екзамен.



 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Формулювання  результатів  навчання  для  обов’язкової  навчальної  дисципліни
«Експериментальна  психологія»  базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-
професійною програмою, зокрема: 

ПРН4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПРН5.  Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги.

ПРН6.  Формулювати  мету,  завдання  дослідження,  володіти  навичками  збору
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.

ПРН7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПРН15.  Відповідально  ставитися  до професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку


