
Яновська С.Г,  

Завдання з курсу «Експериментальна психологія» 1 курс 25.04. – 12.05. 

29 квітня. Практичне заняття.  Звіт з практичної роботи «Вимірювання 

престижності (популярності, привабливості) об’єктів методом парних 

порівнянь»  

Термін виконання практичної роботи - тиждень. Подати звіт з практичної 

роботи викладачеві на перевірку в електронному вигляді до 05.05.20 до 15.00.  

на електронну адресу: sgyanovskaya@karazin.ua  Після закінчення карантину 

здати друкований варіант. Консультації щодо виконання роботи можна 

отримати під час скайп-консультацій згідно графіку кафедри прикладної 

психології  Логін: live:.cid.8d45d7893a449c50 Або в вайбері за номером: 050-

924-78-38  

30 квітня. Практичне заняття.  Звіт з практичної роботи «Вимірювання 

престижності (популярності, привабливості) об’єктів методом парних 

порівнянь»  

Термін виконання практичної роботи - тиждень. Подати звіт з практичної 

роботи викладачеві на перевірку в електронному вигляді до 06.05.20 до 15.00.  

на електронну адресу: sgyanovskaya@karazin.ua  Після закінчення карантину 

здати друкований варіант. Консультації щодо виконання роботи можна 

отримати під час скайп-консультацій згідно графіку кафедри прикладної 

психології  Логін: live:.cid.8d45d7893a449c50 Або в вайбері за номером: 050-

924-78-38  
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восприятию. – М.: Изд-во Моск. ун-та,  1975.  

3. Електронна версія «Практична робота № 4» 

4. Общий психологический практикум: психофизика. Учебно-методические 

рекомендации для студентов факультета психологии/ С.Г. Яновская. – 

Харьков, 2002. – 60 с. 

 

30 квітня. Лекційне заняття «Класифікація експериментальних планів» 

Контроль. Обрати одне з питань  зі слайду «Питання» від  6 до 10 (включно) 

та надати письмову відповідь. Термін виконання контрольної роботи - 

тиждень. Подати викладачеві на перевірку до 06.05.20 до 15.00.  на 

електронну адресу: sgyanovskaya@karazin.ua 

 

6 травня. Практичне заняття.  Допуск до практичної роботи «Дослідження 

понять за допомогою методу семантичного диференціалу Ч. Осгуда»  



 Термін виконання - тиждень. Подати викладачеві на перевірку в 

електронному вигляді до 12.05.20 до 15.00.  на електронну адресу: 

sgyanovskaya@karazin.ua   

Допуск до виконання роботи включає: 1. Тема вашої роботи. 2. Мета роботи. 

3. Завдання роботи. 4. Перелік та опис стимульного матеріалу для 

досліджуваних (які поняття будуть вимірюватись). 5. Інструкція 

досліджуваним. 6. Приклад бланку- анкети. 

Консультації щодо виконання роботи можна отримати під час скайп-

консультацій згідно графіку кафедри прикладної психології  Логін: 

live:.cid.8d45d7893a449c50 Або в вайбері за номером: 050-924-78-38  

 

7 травня. Практичне заняття.  Допуск до практичної роботи «Дослідження 

понять за допомогою методу семантичного диференціалу Ч. Осгуда»   

Термін виконання - тиждень. Подати викладачеві на перевірку в 

електронному вигляді до 13.05.20 до 15.00.  на електронну адресу: 

sgyanovskaya@karazin.ua   

Допуск до виконання роботи включає: 1. Тема вашої роботи. 2. Мета роботи. 

3. Завдання роботи. 4. Перелік та опис стимульного матеріалу для 

досліджуваних (які поняття будуть досліджуватись). 5. Інструкція 

досліджуваним. 6. Приклад бланку- анкети. 

Консультації щодо виконання роботи можна отримати під час скайп-

консультацій згідно графіку кафедри прикладної психології  Логін: 

live:.cid.8d45d7893a449c50 Або в вайбері за номером: 050-924-78-38  
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3. Електронна версія «Практична робота № 5» 

4. Общий психологический практикум: психофизика. Учебно-методические 

рекомендации для студентов факультета психологии/ С.Г. Яновская. – 

Харьков, 2002. – 60 с. 

 

 

7 травня. Лекційне заняття «Достовірні та  артефактні висновки» 

Контроль. Обрати одне з питань  зі слайду «Питання» та надати письмову 

відповідь. Термін виконання контрольної роботи - тиждень. Подати 

викладачеві на перевірку до 12.05.20 до 15.00.  на електронну адресу: 

sgyanovskaya@karazin.ua 

 



 


