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ВСТУП
Програма  навчальної  дисципліни  «Експериментальна  психологія»   складена   відповідно  до

освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 053 психологія

1. Опис навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Експериментальна психологія» є формування 
вміння ставити та вирішувати учбово-теоретичні та практичні завдання щодо побудови 
психологічного дослідження,  його основних принципів організації, планування, проведення та 
інтерпретації.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Експериментальна психологія» є 
формування в психологів здатності обирати методи дослідження, які є адекватними предмету 
психологічного дослідження, навчання розробці принципів організації експериментального 
дослідження: планування, проведення, інтерпретації та розвиток професійних засобів 
вирішення практичних емпіричних завдань
1.3. Кількість кредитів  -5 кредитів ESTC
1.4. Загальна кількість годин – 150  годин.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна, загально-професійної підготовки
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
1-й 1-й

Семестр
2-й 2-й

Лекції
32 4 

Практичні, семінарські заняття

Лабораторні заняття
32

Самостійна робота
86 128

Індивідуальні заняття
18

1.6.Заплановані результати навчання: 
- знання основних понять, принципів та методів експериментальної психології;
- знання основних етапів наукового дослідження та їхніх характеристик;
- знання структурних елементів гіпотези та їхніх характеристик;
- знання основних принципів експериментальної гіпотези;
- знання основних нормативів наукового мислення;
- знання факторів, що порушують валідність експерименту;
- знання засобів контролю незалежної та зовнішніх змінних;
- знання правил формування вибірки досліджуваних;
- вміння формулювати гіпотезу, мету та завдання емпіричного дослідження;
- вміння планувати експериментальне дослідження;
- вміння аналізувати результати дослідження відповідно з нормативами наукового мислення;
- вміння використовувати засоби контролю впливу особистості досліджуваного та ефектів
спілкування на результати експерименту;
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- вміння проводити процедуру психологічного вимірювання;
- здатність реалізовувати різноманітні схеми психологічного дослідження;
- здатність організовувати дослідницьку діяльність з урахуванням соціально-психологічних
аспектів експерименту.

Компетентності:
- теоретично обумовлений вибір виду наукового дослідження та методів дослідження;
- адекватне використання термінів експериментальної психології;
- організація  психологічного дослідження  з  урахуванням основних  процедурних  моментів

відповідних обраному методу дослідження;
- грамотне  використання  емпіричних  методів,  відповідних  сформульованим  меті  та

завданням психологічного дослідження;
- ефективна взаємодія з досліджуваними з урахуванням засобів контролю впливу особистості

досліджуваного та ефектів спілкування на результати експерименту;
- використання методів об’єктивної та суб’єктивної психофізики;
- високий рівень логічного мислення при плануванні експериментального дослідження;
- узагальнення результатів дослідження, формулювання достовірних висновків;
- організація експериментального дослідження на засадах етичних принципів.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Психологічний експеримент в системі методів психології

Тема 1. Характеристика наукового дослідження
Наукове  дослідження,  його   принципи  та  структура  Поняття  про

методологію,  метод,  методологічний  прийом  та  методику.  Характеристика
наукового дослідження. Теорія та її структура. Теорії різного ступеня спільності.
Наукова  проблема,  етапи  породження  проблеми.  Гіпотеза  та  її   види.
Загальна характеристика загальнонаучних дослідницьких методів.

Тема 2. Загальнонаучні психологічні методи та нормативи наукового
мислення

Нормативи  наукового  мислення.  Спостереження,  експеримент  та
вимірювання як основні методи психології. Висування та перевірка гіпотез як
нормативи  експериментування.  Співвідношення  емпіричних  залежностей  та
теоретичних інтерпретацій. Емпіричні залежності та експериментальні ефекти.
Експеримент  як  реконструювання  психологічної  реальності.  Класичні
психофізичні методи.

Розділ 2. Експеримент як вид практичної діяльності дослідника

Тема 3. Психологія психологічного експерименту

Психологія  психологічного  експерименту.  Психологічний  експеримент
як   сумісна  діяльність  випробуваного   та  експериментатора.  Соціально-
психологічні  аспекти  психологічного  експерименту.  Типи  випробуваних,
мотивація  участі  в  експерименті.  Методи  контролю  впливу  особистості
випробуваного на експеримент. 
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Норма експерименту. Інструкція. Вплив  особистості експериментатора на
результати  експерименту,  типові  помилки  дослідника,  способи  їх  контролю.
Прийняття  експериментальної  задачі.   Типи  експериментальних  ситуацій  та
стиль  спілкування  випробуваного  та   експериментатора.  Рекомендації  з
організації експериментального спілкування.

Тема 4. Процедура та основні характеристики психологічного
експерименту

Процедура та основні характеристики психологічного експерименту. Види
експериментального  дослідження.  Етапи  проведення  експериментального
дослідження. Валідність: внутрішня, зовнішня та операціональна. Планування
експерименту та фактори, що порушують  внутрішню та зовнішню валідність.
Характеристики незалежної, залежної та зовнішньої змінних. 

Експериментальна  вибірка  та  засоби  її  формування.  Поняття  про
експериментальну  та  контрольну  групи.  Репрезентативність  вибіркової
сукупності.  Методи  контролю  експериментальних  змінних,  види  незалежних,
залежних  та  зовнішніх  змінних  та  відносини  між  залежною  та   незалежною
змінними.

Тема 5. Класифікації експериментальних планів

Критерії класифікації експериментальних планів. Доекспериментальні плани. Аналіз
одиничного  випадку. Попереднє  та  підсумкове  тестування.  Дійсні  експериментальні
плани.  Міжгрупові  схеми.  Контроль  складу  груп.  Інтраіндивідуальні  схеми.  План
контролю супутніх змішувань.

Тема 6. Достовірні та артефактні висновки в експериментальному дослідженні
Контроль  за  висновками  як  завершальний  етап  експериментальної

психологічної  гіпотези.  Основні  джерела  артефактних  висновків.  Оцінка
валідності експерименту як умови достовірних висновків. Оцінка адекватності
узагальнень.  Схема висновку про психологічну  гіпотезу на  основі  результатів  та
оцінки валідності  експерименту. Змістовні висновки та логічна компетентність при
узагальненні результатів психологічного дослідження.

Розділ 3. Вимірювання як умова виявлення експериментальних фактів

Тема 7. Психологічне вимірювання

Психологічне  вимірювання.  Процедури  психологічного  вимірювання.
Класична  теорія  психологічних  вимірювань.  Кількісне  уявлення
експериментальної залежності.

Види  психологічних  вимірювань.  Види  вимірювання  за  методами  збору
«сирих» даних. Види вимірювання за предметом вимірювання. Види вимірювання
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за  типом  шкали,  що  використовується.   Види  вимірювання  за  числом
розмірностей.

Тема 8. Шкалування та його види

Шкала як відображення емпіричної системи в числову. Типи   шкал   та
засоби   припустимих   перетворень. Номінативна шкала. Ординальна шкала.
Шкала інтервалів. Шкала відносин.  Види   шкальних перетворень. 

Нулевомірне  шкалування.  Методи  вимірювання  порога  (метод
мінімальних  змінювань,  метод  середньої  помилки,  метод  постійних
подразників).  Методи  виявлення  сигналу  (метод  "Так  -  Ні",  метод
двухальтернативного змушеного вибору, метод оцінки).

Одномірне  шкалування.  Метод  бальних  оцінок  (графічні  шкали,  числове
шкалування,  шкалування  за  стандартом).  Проблеми,  пов'язані  з  побудовою
шкал  бальних  оцінок.  Постійні  помилки  та  їх  контроль.  Помилки
пом’якшення  суджень,  центрації,  контрасту,  вплив  контексту,  гало-ефект,
логічна помилка.  Метод попарних порівнянь.  Методи прямої  оцінки  (метод
встановлення заданого відношення, метод оцінки розміру).

Многомірне  шкалування.  Границі  застосування  факторного  аналізу.
Вихідні  принципи та  припущення.  Основні  етапи  факторного  аналізу. Метод
семантичного диференціалу.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі

л п лаб інд ср л п лаб інд ср
Розділ1. Психологічний експеримент в системі методів психології

Тема 1. 
Характеристика 
наукового 
дослідження

18 4 13 23 1 3 18

Тема 2. Загальнонаучні 
психологічні методи та 
нормативи наукового 
мислення

26 4 6 14 23 1 3 18

Разом за розділом 1 41 8 6 27 44 2 6 36
Розділ 2. Експеримент як вид практичної діяльності дослідника 

Тема 3. Психологія 
психологічного 
експерименту

18 4 2 11 17 2 15

Тема 4. Процедура та 
основні 
характеристики 
психологічного 
експерименту

19 4 2 11 18 1 2 15

Тема 5. Класифікації 14 4 2 7 17 2 15
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експериментальних 
планів
Тема 6. Достовірні та 
артефактні висновки в 
експериментальному 
дослідженні

14 4 2 7 17 2 15

Разом за розділом 2 59 16 8 35 69 1 8 60
Розділ 3. Вимірювання як умова виявлення експериментальних фактів

Тема 7. Психологічне 
вимірювання

26 4 9 12 21 1 2 16

Тема 8. Шкалування та 
його види

27 4 9 12 18 2 16

Разом за розділом 3 50 8 18 24 37 1 4 32
Усього годин 150 32 32 86 150 4 18 128

4. Теми лабораторних  занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

д/в з/в
1 Вимір абсолютної слухової чутливості  методом 

постійних подразників або мінімальних змін
5 2

  2 Вимірювання реакції на об’єкт, що рухається 5 2
  3 Дослідження сенсомоторної  координації 5 2

4 Побудова шкал популярності об'єктів методом бальних 
оцінок

5 2

5 Дослідження  самооцінки  методом  особистісного
диференціалу

6 2

6 Вимір динаміки престижності професії методом 
парних порівнянь

6 2

                                                                                 Разом 32 12

5. Завдання для самостійної  роботи
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Форма
контролю

д/в з/в
1 Вивчення  наукової  літератури  за  базовим

списком
12 20 Поточний

контроль
2 Вимір абсолютної слухової чутливості  методом

постійних подразників або мінімальних змін
7 8 Письмовий

звіт
3 Вимірювання  реакції  на  об’єкт,  що

рухається
7 8 Письмовий

звіт
4 Дослідження сенсомоторної  координації 6 8 Письмовий

звіт
5 Побудова шкал популярності  об'єктів методом 5 8 Письмовий
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бальних оцінок звіт
6 Дослідження  самооцінки  методом

особистісного диференціалу
6 8 Письмовий

звіт
7 Вимір  динаміки  престижності  професії

методом парних порівнянь
6 8 Письмовий

звіт
8 Підготовка до практичних занять 9 12 Поточний

контроль
9 Підготовка до лекційних занять 12 12 Поточний

контроль
10 Підготовка до контрольної роботи 4 10 Контрольна

робота
11 Підготовка до підсумкового семестрового 

контролю 
12 26 Екзамен

Разом 86 128
6. Індивідуальні завдання

(не передбачено)

7. Методи контролю
Вивчення курсу супроводжується проведенням поточного та підсумкового

контролю за якістю отриманих студентами знань.
Для студентів денного відділення
Методами  контролю  в  курсі  експериментальної  психології  є  поточний

контроль,  контрольна  робота,  оцінка  звітів  з  виконання  самостійної  роботи  за
темами лабораторних занять, екзамен.

Поточний контроль – проводиться викладачем на лекційних та лабораторних
аудиторних  заняттях.  Завданнями  поточного  контролю  є  перевірка  рівня
підготовки  студентів  до  сприйняття  та  обговорення  теоретичного  матеріалу  з
курсу,  до  виконання  лабораторної  роботи,  заохочення  навчальної  активності
студентів.  Якісна  підготовка  до  поточного  контролю  пов’язана  з   вивченням
наукової літератури за базовим та допоміжними списками літератури. Основною
метою поточного контролю є забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та
студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією
студентів. Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або
письмового  експрес-контролю  на  лабораторних  заняттях  та  лекціях,  у  формі
виступів студентів при обговоренні питань.

Контрольна робота відбиває ступінь засвоєння студентом основних положень
курсу за темами розділу. Проводиться у формі відкритих питань.

Оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами лабораторних занять
відбиває ступінь засвоєння студентом навичок проведення наукових досліджень,
навичок  роботи  з  людьми  різного  віку,  умінь  і  навичок  використання
психофізичних  методик,  обробки  та  інтерпретації  отриманих  результатів,
інтегрування отриманих даних в цілісну характеристику людини.

Екзамен відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма розділами
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8. Схема нарахування балів

Поточний контроль та самостійна робота Іспит Сума
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Контрольна

робота Разом
40 100

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
6 6 6 6 6 6 6 6 12 60
min = 5 min = 11 min = 5 min = 4

Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів.

Всі студенти допускаються до підсумкового семестрового контролю.
Форми контролю навчальних здобутків студентів

Розділ 1:
– поточний контроль аудиторної роботи на лекційних та лабораторних заняттях,
– оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами лабораторних занять.
Розділ 2: 
– поточний контроль аудиторної роботи на лекційних та лабораторних заняттях,
- контрольна робота за розділами 1-2,
– оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами лабораторних занять.
Розділ 3: 
– поточний контроль аудиторної роботи на лекційних та лабораторних заняттях,
– оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами лабораторних занять.

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів
Звіти з виконання самостійної роботи за темами  практичних занять – протягом

курсу  студенти  самостійно  виконують  6  робіт  та  пишуть  письмові  звіти.
Максимальну оцінку отримує звіт, який містить опис досліджуваного, опис
ходу  діагностичної  процедури,  протокол  дослідження,  правильну  обробку
результатів  вимірювання,  правильну  та  повну  інтерпретацію  результатів
вимірювання, загальний висновок.

Контрольна робота – 12 балів:
робота складається з чотирьох питань відкритого типу, відповідь на кожне з
яких оцінюється максимально у 3 бали.

3  бали  ставиться,  якщо  зміст  питання  повністю  розкритий,  викладення  чітке,
логічне й послідовне.

2 бали  ставиться,  якщо зміст питання у цілому розкритий вірно,  проте наявні
декілька незначних недоліків, або один з аспектів питання розкритий тільки
схематично,  або є  одна суттєва помилка у розкритті  другорядного аспекту
питання.

1.5 бали ставиться, якщо зміст питання розкритий у цілому вірно, але схематично,
без подробиць чи конкретизації, або розкрито не всі основні аспекти питання,
або є помилки у розкритті основних аспектів питання.

1 бал  ставиться,  якщо у цілому вірно, але надто схематично,  розкритий тільки
один основний аспект питання.
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0.5  балів  ставиться  якщо  частково  обговорений  тільки  один  аспект  питання,
можливо не основний.

Для студентів заочного відділення
У якості контролю передбачено оцінювання контрольної роботи. За виконану

контрольну  роботу  студент  отримує  50  балів,  які  розподілено  на  5  балів  за
своєчасність та 9 балів за зміст кожного з п’яти завдань роботи. 

Критерії оцінювання контрольної (лабораторної)  роботи 
для студентів заочного відділення

Показник, що
оцінюється

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-5

робота складена у встановлений викладачем термін (до початку
сесії). У разі складання роботи після встановленого терміну бали
за своєчасність не виставляються.

Зміст роботи
(одного з

п’яти
завдань)

0-3

- самостійно виконано;
- наявні цілі та завдання дослідження;
- відповідна кількість досліджуваних; 
- наявні методи обробки отриманих результатів;
- проінтерпретовано результати, сформульовано висновки.

Зміст роботи
(одного з

п’яти
завдань)

4-7

- самостійно виконано;
- сформульовані цілі, завдання та гіпотеза дослідження;
- відповідна кількість досліджуваних; 
- наявні статистичні методи обробки отриманих результатів;
- грамотність в інтерпретації результатів та висновків;
- відповідність формальним критеріям (структура, послідовність
та  логічність,  обґрунтованість  аргументації  та  висновків,
грамотність, якість оформлення тощо).

Зміст роботи
(одного з

п’яти
завдань)

8-9

- самостійно виконано;
- чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза дослідження;
- відповідна кількість досліджуваних; 
- коректні методи обробки отриманих результатів;
- коректність інтерпретації результатів, достовірність висновків;
- відповідність формальним критеріям (структура, послідовність
та  логічність,  обґрунтованість  аргументації  та  висновків,
грамотність, якість оформлення тощо).

Студент  допускається  до  підсумкового  семестрового  контролю  за  умови
зарахування  всіх  робіт.  Підсумковий  семестровий  контроль  є  письмовою
екзаменаційною  роботою  з  трьома  завданнями.  Завдання  мають  різний  рівень
складності:  відтворення  знань,  ідентифікація  проблем,  використання  набутих
знань при вирішенні практичних завдань.   Перші два завдання оцінюється від 1
до 12 балів, третє до 16 балів.

Максимальна  кількість  балів,  що може отримати  студент  за  підсумковий
контроль – 40 балів, які оцінюються за наступними критеріями:
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  20 балів – студент  засвоїв теоретичний матеріал, логічно мислить та будує
відповідь; 

21-35  бали  -  студент  добре  засвоїв  теоретичний  матеріал,  володіє
основними аспектами з рекомендованої літератури, аргументовано викладає його,
вміє втілити на практиці засвоєні теоретичні знання;

36-40  балів  –  студент   міцно  засвоїв  теоретичний   матеріал  дисципліни,
вільно використовує  набуті  знання,  висловлює своє  ставлення  до проблем при
письмовому  контролі,  використовує  практичні  знання,  що  були  набуті  в  ході
виконання лабораторних робіт.

Орієнтовні питання до підсумкового семестрового контролю.

1. Види гіпотез за змістом. Наведіть приклади.
2. Види наукового дослідження  за  метою. Які з видів дослідження, ви проводили в 

ході психологічного практикуму, доведіть.

3. Визначення гіпотези, Її основні ознаки.

4. Визначите поняття науки, доведіть, що психологія є наукою.

5. Визначити основні джерела артефактних висновків.

6. Вимірювання та його види.

7.  Вимоги, що висуваються до ідеального дослідження.

8. Дати оцінку методам виявлення сигналу.

9. Дійсні експериментальні плани. Наведіть приклади.

10.Для чого потрібно враховувати соціально-психологічні аспекти психологічного 
експерименту. Обґрунтуйте.

11. Досліджуваний, його діяльність в психологічному  дослідженні.  Надайте 
характеристику досліджуваних, з якими Ви працювали.

12.Експериментальні та квазіекспериментальні плани.

13.Експериментатор. його діяльність в психологічному експерименті. Типові помилки 
дослідника, засоби їх контролю. 

14.Етапи наукового дослідження та їхня характеристика. Який з  етапів, на Ваш погляд, 
є найважливішим, обґрунтуйте.

15.Етапи породження проблеми, їхня характеристика.
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16.Засоби контролю впливу особистості досліджуваного та спілкування. Які з відомих 
Вам засобів контролю впливу особистості досліджуваного та спілкування було 
використано Вами в ході лабораторного практикуму, доведіть.

17. Засоби контролю зовнішніх змінних, які з них було використано Вами в 
лабораторних дослідженнях, обґрунтуйте.

18.Необхідні умови проведення експериментального дослідження.

19.Нормативи наукового мислення, що в курсі «експериментальна психологія» 
сприяло їхньому формуванню.

20.Об’єкт, предмет та цілі експериментального дослідження.

21.  Основні соціально-психологічні ефекти психологічного  експерименту.

22.Охарактеризуйте теоретичні та експериментальні гіпотези, наведіть приклади 
експериментальних гіпотез за Р. Готтсданкером. 

23. Планування експерименту.  Фактори, що порушують внутрішню та 
зовнішню валідність.

24.Спостереження, головні особливості методу.

25.Стратегії побудови експериментальних груп. Види та їхня  характеристика.

26.  Структура експериментальної гіпотези, характеристика залежної, незалежної  
змінних та відносин між ними. 

27.Теорія та її компоненти. Наведіть приклад відомої Вам психологічної теорії, 
розгляньте її компоненти.

28.Типи шкал, характеристика відношень, що є підставою їх побудови.

29.Фактори, що порушують валідність експерименту.

30.Характеристика експериментального методу, його відмінності в порівнянні зі 
спостереженням та вимірюванням.

31.Види байесів в методі бальних оцінок.

32.Види шкал за їх розмірністю. Наведіть приклади.

33.Дослідження психомоторних реакцій, характеристика методів.

34.Загальна характеристика класичних психофізичних методів.
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35.Метод графічного шкалування.

36.Методи суб’єктивного шкалування, їхня характеристика.

37.Проаналізуйте методи контролю експериментальних змінних які з них було 
використано Вами в лабораторних дослідженнях курсу.

38.Сформулюйте основні процедурні моменти експериментального дослідження 
диференційної чутливості за допомогою метода постійних подразників.

39.Сформулюйте основні процедурні моменти експериментального дослідження 
абсолютної чутливості за допомогою метода мінімальних змін

40.Сформулюйте основні процедурні моменти експериментального дослідження 
порогу чутливості за допомогою метода середньої помилки. 

41.Сформулюйте основні процедурні моменти експериментального дослідження 
абсолютної чутливості за допомогою метода мінімальних змін.

42.  Характеристика методів виявлення сигналу.

43.  Характеристика методів збору даних психологічного вимірювання.

44.  Характеристика методу бальних оцінок.

45.  Характеристика числового шкалування. Опишіть процедуру методу числового 
шкалування.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності протягом 
семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 
зараховано70-89 добре

50-69 задовільно
1-49 незадовільно не зараховано

11. Рекомендоване методичне забезпечення
1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Експериментальна психологія:
психофізика»
2.Навчально-методичні  рекомендації  «Загально  психологічний  практикум:
психофізика»
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Базова
1. Бажин Е.Ф. Личностный дифференциал. Методические рекомендации/ Е. Ф. Бажин, 

А. М. Эткинд. -  Л., 1983. - 64 с.
2. Бардин  К.В.  Проблемы сенсорной  психофизики.  Познавательные  процессы:  ощущения,

восприятие/ К. В. Бардин, Ю. М. Забродин. – М.: 1982. – С.89-117.
3. Готтсданкер  Р.  Основы  психологического  эксперимента  /  Роберт  Готтсданкер.  –  М.:

Академия, 2005. - 367 с. Пер. с англ.
4. Гусев  А. Н.  Измерение  в  психологии:  общий  психологический  практикум/  А. Н. Гусев,

Ч. А. Измайлов, М. Б.  Михалевская. М.: Смысл, 1998. – 286 с.
5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология / В.Н. Дружинин. — СПб: Издательство

«Питер», 2000. — 320 с.:
6.  Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов. –

М.: Аспект Пресс, 2005. – 381 с.
7. Кэмпбелл  Д.  Т.  Модели  экспериментов  в  социальной  психологии  и  прикладных

исследованиях / Дональд Томас Кэмпбелл. – М., 1980. – 390 с.
8. Максименко С.Д. Експериментальна психологія / С.Д. Максименко,  Е. Л. Носенко. – К.

Центр учбової літератури.  2008. – 360 с.
9. Общий  психологический  практикум:  психофизика.  Учебно-методические  рекомендации

для студентов факультета психологии/ С.Г. Яновская. – Харьков, 2002. – 60 с.
10. Практикум по психологии / Под ред. А.Н. Леонтьева и Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: Изд-во

Моск.ун-та, 1972.
11. Проблемы и методы психофизики/ Под. ред. А.Г. Асмолова, М.Б. Михалевской М.: изд-во

Моск. ун-та. 1974.- 252 с.

Допоміжна
1.Артемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики / Е.Ю. Артемьева. М., Изд-во Моск. ун-

та,- 1980. – 128 с.
2. Благуш П. Факторный анализ с обобщениями / П. Благуш. - М.: Финансы и статистика. 1989.

– 248 с.
3.Глас  Дж.,  Стенли  Дж.  Статистические  методы  в  педагогике  и  психологии  /  Дж. Глас,

Дж. Стенли. - М.: Прогресс. 1976. – 495 с.
4. Джелдард Ф.  Сенсорные шкалы//Хрестоматия по ощущению и восприятию / Ф. Джелдард. –

М. Изд-во Моск. ун-та, 1975. – С.253-261
5. Зароченцев  К.  Д.  Экспериментальная  психология:  учебник  /  К. Д. Зароченцев,

А. И. Худяков. — М.: Проспект, 2005. — 208 с.
6.Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. — 3-е изд. — СПб.: Питер,

2004. — 558 с. 
7.Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент / Т. В. Корнилова. – М.: МГУ-ЧеРо, 

1997. – 254 с.
8.Куликов Л.В. Психологическое исследование / Л.В. Куликов. -  СПб.: Наука, 1994.
9.Куприян А.П.  Проблема эксперимента в системе общественной практики / А. П. Куприян. –

М., 1981.
10. Налимов В.В.  Теория эксперимента / В.В. Налимов. – М. 1971. – 208 с.
11. Петренко В.Ф. Основы психосемантики: Учеб. Пособие / В.Ф. Петренко. - М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1997. – 400с.
12. Поппер К.  Логика и рост научного знания / Карл Поппер. – М., 1983. – 606 с.
13. Психологический словарь / Под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца и др. – М., 1983. – 

С.187.
14. Фресс П. Экспериментальная психология / Поль Фресс, Жан Пиаже. М.: Прогресс, 1966. 
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