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Мета курсу – загалом сформувати цілісне бачення психологічного
експериментування як основного засобу і методу отримання емпіричних фактів
у психології; конкретно – ознайомити студентів з методологічними основами
психологічного дослідження, класифікаціями та характеристиками емпіричних
і неемпіричних методів, організаційними і процедурними аспектами
психологічного експерименту, способами контролю залежних і незалежних
змінних, схемами експериментальних планів, науковими способами і методами
узагальнення результатів емпіричного пошуку, соціально-психологічними
проблемами взаємодії досліджуваного і експериментатора тощо.
В процесі освоєння курсу передбачено вирішення наступних завдань:
– сформувати знання про особливості і специфіку отримання емпіричних
фактів у психології;
– ознайомити студентів із системою основних методів науково-психологічного
дослідження;
– навчити студентів основам планування та проведення науковопсихологічного дослідження;
– сформувати вміння і навички проведення психологічних досліджень в якості
експериментатора та досліджуваного;
– навчити студентів правильно інтерпретувати та представляти результати
теоретико-емпіричного пошуку у формі наукової статті, публікації,
повідомлення тощо;
– виховати у студентів якості, що забезпечать критично орієнтований підхід до
аналізу психологічних фактів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– основні історичні аспекти становлення, провідні методологічні і теоретичні
проблеми експериментальної психології та шляхи їх вирішення;
– методологічні засади наукового знання, основні напрямки методології
наукового дослідження;
– принципи, етапи і типи наукового дослідження;
– класифікацію дослідницьких методів;
– емпіричні дослідницькі стратегії;
– проблему психології психологічного експерименту;
– нормативи, процедуру, основні характеристики науково-психологічного
експерименту;
– експериментальні і неекспериментальні плани;
– основи психологічного вимірювання;
– особливості інтерпретації та репрезентації результатів наукового
дослідження.

вміти:
– реалізовувати на практиці наукові стратегії планування і проведення
психологічних досліджень;
– забезпечувати адекватний і неупереджений аналіз та інтерпретацію
отриманих результатів;
– правильно представляти і подавати результати теоретико-емпіричного
пошуку у формі наукової статті, повідомлення, курсової роботи тощо;
– узагальнювати та інтегрувати в систему існуючого психологічного знання
науково валідні і достовірні факти.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5,0 кредитів
ECTS/.
На вивчення в умовах дистанційного навчання винесено 8 годин.

