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Вступ 

Програма вивчення  навчальної дисципліни «Практикум із загальної психології» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми– Психологія. 
Навчальна програма призначена для підготовки психологів з метою навчити їх основам 

практичної психології, а саме навчити їх проводити психологічні дослідження, обстеження 

особистості, визначення її властивостей, особливостей функціонування психічних процесів, 

станів. 
Фундамент професійної підготовки психолога складає комплекс наукових знань про 

факти, закономірності і механізми психіки людини, становлення її як особистості, розвитку в 

реальному соціокультурному середовищі. У зв’язку з цим ставлять високі вимоги до 

проведення різних форм учбової діяльності студентів.   

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 
 
Оскільки сучасний висококваліфікований психолог немислимий без глибоких знань 

науково-обгрунтованих способів вивчення психіки «Практикум із загальної психології» 

ставить собі за мету – ознайомити студентів з методами і методиками отримання 

психологічної інформації, вироблення вміння проводити експериментальні дослідження, 

спостерігати і аналізувати власну поведінку і поведінку інших людей. Все це приятиме 

зростанню я к теоретичної так і практичної кваліфікації майбутнього психолога. 
Отримані знання необхідні для практичного застосування при проведенні 

експериментально-психологічного вивчення досліджуваних. 
В результаті вивчення курсу студенти повинні:     
Знати:  
- основні методи вивчення особливостей психічного розвитку людини; 
- напрямки психологічного обстеження особистості, дослідження структур і складових 

індивідуальності; 
- теоретичні засади практичної психології, зміст, форми й методи навчання та 

формування особистості практикуючого психолога; 
-  теорію психологічного експерименту; 
- особливості та умови психологічного тестування. 
Вміти: 
- розробляти засоби побудови і використання методик виміру якостей особистості, 

рангування її властивостей, виявлення провідних рис психологічних характеристик, 

особливостей перебігу психічних процесів, станів; 
- сформувати професійно важливі риси практичного психолога.  

Ознайомитись: 
- з теоретичним підґрунтям практичної психології; 
- з теоретичними та емпіричними знаннями в психології, специфікою психологічного 

експерименту, особливостями психологічного тестування; 
- з можливостями застосування експериментально-психологічного дослідження в 

різних сферах діяльності. 
Засвоїти: 
- значимість та актуальність практичної психології, вивчення методів психологічного 

дослідження; 
- володіння основними засобами вимірювання психологічної індивідуальності. 

Програма навчальної дисципліни складається з трьохмодулів: 
Модуль1. Методологія та методи  практичної психології 
Модуль 2. Дослідження пізнавальних процесів, вищих пізнавальних процесів 
Модуль 3. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей особистості 



 
Освоєння курсу допоможе студентові в проведенні науково-дослідної роботи 

(написанню курсових, дипломних, магістерських робіт, наукових статей), на яку 

спрямовується сучасна система вищої освіти. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Змістовий модуль1. Методологія та методи  практичної психології 
 

Тема 1.  Практична психологія як галузь професійної діяльності 
 

Історичний екскурс формування психології як науки. Наукова психологія. Практична 

психологія. Практикуючий психолог. Методологічні основи наукової, практичної та 

побутової психології. Їх порівняльні характеристики. Види практичної психології та їх 

завдання. Національна соціально-психологічна служба. Основні завдання та напрями роботи. 

Етичні принципи професійної діяльності практикуючих психологів.  
 

Тема 2.Людина як предмет пізнання в практичній психології 
 

Ідея цілісності і системний підхід у вивченні людини. Соціалізація особистості. Загальна 

структура людини, розвиток її властивостей, внутрішні і зовнішні взаємозв’язки. Поняття 

культури. Людина і культура. Процес культурації. Менталітет. Національний характер. 

Культурний шок.  
 

Тема 3. Система соціально-психологічної служби 
 

Національна система соціально-психологічної служби. Основні завдання й напрямки 

роботи. Етичні засади діяльності практичного психолога. Відповідальність. Компетентність. 

Захист інтересів клієнта. Конфіденційність. Етичні правила психологічних досліджень. 

Кваліфікована пропаганда психології. Професійна кооперація. 
Просвітницька і профілактична робота соціально-психологічної служби 
 

Просвітницька робота серед населення. Підвищення психологічної культури населення. 

Функції шкільної психологічної служби. Просвітницька діяльність психологічної служби у 

вищих навчальних закладах. Просвітницька діяльність СПС для молоді. Сутність соціально-
психологічної профілактики. Напрями профілактичної роботи. 

Тема 4. Методологічні засади практичної психології 
 

Визначення методологічних основ практичної психології. Поняття психологічної 

проблеми. Види психологічних проблем. Життєва ситуація особистості. 
Життєвий шлях. Життєва перспектива особистості. Поняття долі. Система принципів 

практичної психології. 
Тема 5. Методологічні основи розробки психологічних досліджень 

 

Теоретичні основи наукових досліджень. Типи наукових досліджень. Етапи наукових 

досліджень. Постановка наукової проблеми. Сутність та види гіпотез. Система методів 

наукових досліджень. 
Тема 6. Спостереження як метод психологічних досліджень 

 

Спостереження як метод дослідження в психології. Його визначення. Види спостережень. 

Етапи наукового спостереження . Способи реєстрації матеріалу. Найбільш поширені типові 

помилки при спостереженні. 
 

Тема 7. Експеримент – основний метод психологічних досліджень 
  

Суть експерименту. Поняття змінних. Види змінних. Гіпотеза. Види гіпотез. Класифікація 

експериментів. Основні етапи експериментального дослідження. Артефакти в експерименті. 



Репрезентативність вибірки та способи її дослідження. Науковий звіт про проведений 

експеримент. Поняття квазіексперименту. Типи квазіекспериментів.  
 

Тема 8. Психологічне тестування 
 

Поняття тестування. Особливості методу тестів. Основні характеристики якості 

вимірювання. Стандартизованість. Надійність. Види надійності: ретестова надійність, 

надійність частин тесту, надійність паралельних форм. Валідність та її види. Види тестів. 
Тема 9. Метод інтерв’ю – організація усного опитування 

 

Інтерв’ювання. Поняття респондента, інтерв’юера. Види інтерв’ю. Діагностичні, клінічні, 

вільні, напівстандартизовані, стандартизовані.  
Етапи організації інтерв’ю. Види питань інтерв’юера. Процедурні питання. Тематичні 

питання. Закриті та відкриті питання. 
 

Тема 10. Анкетування – організація письмового опитування 
 

Загальна характеристика методу анкетування. Переваги та недоліки анкетування. Види 

запитань в анкеті. Етапи підготовки анкети. Композиція анкети. Вимоги до формування 

запитань для анкети. 
 

Змістовий модуль 2. Дослідження пізнавальних процесів, вищих пізнавальних процесів 
 
Дослідження пізнавальних процесів 
 

Тема 11. Методи дослідження відчуттів. 
 

Абсолютний поріг чутливості,  формули Г.Т. Фехнера та Е. Вебера. Методи 

дослідження абсолютних порогів чутливості. Методи дослідження відносних порогів 

чутливості; прямі та опосередковані методи. Опрацювання методик: 1) дослідження ролі 

відчуттів у пізнавальній діяльності людини; 2) встановлення меж полів зору і функціональної 

асиметрії очей (за допомогою периметра Ферстера); 3) дослідження зорових відчуттів (за 

допомогою кілецьЛандольдта); 4) дослідження м’язово-суглобових відчуттів 
 

Тема 12. Методи дослідження сприйняття 
 

Методики експериментального дослідження сприйняття - дотикового та зорового, 

способи їх вимірювання, способи обробки даних. Опрацювання методик: 1) особливості 

сприйняття форми при активному та пасивному дотику (методика В.К. Гайди);                                                                                                                                      
2) вимірювання об’єму сприйняття (методика Зінченко)                                                                          
3) геометричні ілюзії зорового сприйняття (ілюзія Мюллера-Лайера)                                                          

4) дослідження індивідуальних особливостей сприйняття                                                                     

5) дослідження спостережливості (картинки з відмінностями)                                                                
6) дослідження сприйняття часу (за допомогою секундоміру)                                                                  

7) дослідження контролю при сприйнятті ( три таблиці ) 
 
Тема 13. Методи дослідження пам’яті 

 
Основні процеси пам’яті: запам’ятовування, відновлення та забування. Методики 

експериментального дослідження пам’яті: 1) вимірювання об’єму короткотривалої пам’яті  

(методика Джекобса); 2) об’єм короткотривалої пам’яті та кількість інформації; 3) 

вимірювання об’єму оперативної пам’яті  (методика Л. Постмана); 4) дослідження 

безпосереднього та опосередкованого запам’ятовування ; 5) дослідження переважаючого 

типу запам’ятовування; 6) дослідження факторів, що впливають на збереження матеріалу у 

памяті. 
 
Тема 14. Методи дослідження уваги 



 
Основні характеристики уваги: об’єм вибірковість, стійкість, концентрація, 

розподілення та переключення. Методики експериментального дослідження уваги: 

1)дослідження характеристик вибірковості уваги методом коректурної проби; 2)вимірювання 

стійкості і концентрації уваги (коректурна проба Бурдона –Анфімова); 3)дослідження 

переключення уваги (таблиці Шульте); 4) дослідження концентрації уваги (тест П’єрона-
Рузера); 5) оцінювання властивостей слухової уваги за допомогою інструкції «Переплутані 

інструкції»; 6) Методика встановлення вибірковості уваги Мюнстерберга; 7) Методика 

«Розташування чисел». 
 

Дослідження  вищих пізнавальних процесів 
 

Тема 15. Методи дослідження мислення 
 
Фази процесу мислення. Методики експериментального дослідження мислення та їх 

практичне опрацювання: 1) дослідження впливу минулого досвіду  на спосіб вирішення 

завдань (методика Лачінса); 2) Встановлення лабільності-ригідності процесів мислення  за 

допомогою методики «Словниковий лабіринт»; 3)  встановлення активності вербального 

мислення; 4) вивчення особливостей мислення за допомогою методики “подвійної 

стимуляції” (методика Виготського-Сахарова); 5) дослідження мислення за допомогою 

методики «Піктограма»; 6) Понятійне мислення. Оцінювання понятійного мислення за 

допомогою методики «Порівняння понять»; 7) Дослідження понятійного мислення за 

допомогою методики «Виключення зайвого»; 8) дослідження аналітичності мислення; 9) 

дослідження рефлективності мислення. 
 
Тема 16. Методи дослідження мовлення 
 
Методики експериментального дослідження мовлення та їх практичне опрацювання: 

1) Карта контролю стану мовлення; 2) Оцінювання емоцій у вокальному мовленні; 3) 

Оцінювання засвоєння текстової інформації за допомогою методики доповнення; 4) 

Психографалогічні характеристики письмової мови; 5) дослідження ригідності мовлення; 6) 

дослідження темпу усної мовної діяльності; 7) дослідження еготизму. 
 
Тема 17. Методи дослідження уяви 
 
Полімодальність уяви. Роль зорової уяви у психічній діяльності людини. Групи 

методів експериментального дослідження уяви. Методики експериментального дослідження 

уяви та їх практичне опрацювання: 1) Оцінювання яскравості – чіткості уявлень (за методом 

саморанжування); 2) Дослідження просторових уявлень методом хронометрії розумових дій; 

3) Дослідження продуктивності уяви; 4) Дослідження індивідуальних особливостей уяви; 5) 

Встановлення гнучкості уяви; 6) Встановлення ступеню стереотипності уяви; 7) Дослідження 

творчої уяви. 
 
 Дослідження емоційно – вольових процесів 
 

Тема 18. Методи дослідження емоцій та почуттів 
 
Емоції та зрушення вегетативних функцій організму. Методи експериментального 

дослідження емоцій: 1) Діагностика настрою як емоційного стану особистості ( шкала 

Лутошкіна); 2) Дослідження тривожності (опитувальник Спілбергера); 3) Діагностика емпатії 

( А. Меграбян та Н. Епштейн); 4) Вивчення експресивного компоненту емоції методом 

спостереження емоційної експресії; 5) Самооцінка емоційного стану; 6) Розпізнання емоцій 

по виразу обличчя (FAST); 6) дослідження настроїв; 7) дослідження емоційного 

відшукування. 



 
Тема 19. Методи дослідження волі 

  
 Методи експериментального дослідження волі: 1)  Тест-опитувальник Дж. Роттера 

дослідження суб’єктивного контролю; 2) Вольова саморегуляція (опитувальник Ейдмана); 3) 

дослідження наполегливості; 4) дослідження імпульсивності. 
 

Змістовий модуль 3. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей 

особистості 
 

Тема 20. Методи дослідження розумових здібностей, інтелекту 
 
Методики експериментального дослідження розумових здібностей та інтелекту та їх 

практичне опрацювання: 1) Тест структури інтелекту Амтхауера (логічний відбір, 

встановлення загальних рис, аналогії, класифікація, рядки чисел, вибір фігур); 2) Шкала 

розумового розвитку Біне; 3) Тест інтелекту CFIT (Culture-FairIntelligenceTest); 4)  Короткий 

орієнтовний тест (КОТ); 6) Методика «Виключення понять»; 7) Методика «Комбінаторні 

здібності»; 8) Прогресивні матриці (тест Равена); 9) Шкала вимірювання інтелекту Д. 

Векслера; 10) Груповий інтелектуальний тест (ГІТ) Дж. Вани. 
 
Тема 21. Методи дослідження комунікативних здібностей 
 
Поняття комунікативних здібностей.  Методики експериментального дослідження 

комунікативних здібностей та їх практичне опрацювання: 1) Тест-опитник комунікативних 

здібностей (Б.А. Федорішин); 2) Діагностика здібностей до спілкування (методика 

Батаршова); 3) Дослідження комунікативних здібностей  та міжособистісних  відносин дітей 

(методика Жіля); 4) Тест на розвиток самоконтролю (Касаткіна Ю.В); 6) Шкала «Техніки 

спілкування» (методика Творогова); 7) Методика оцінювання вмінь педагогічного 

спілкування. 
 
Тема 22. Методи дослідження організаторських здібностей 
 
Поняття організаторських здібностей.  Методики експериментального дослідження 

організаторських здібностей та їх практичне опрацювання: 1)  Оцінювання організаторських  

здібностей у процесі первинної профконсультації; 2) Виявлення адміністративних 

здібностей; 3) Оцінювання впевненості у собі; 4) Оцінювання творчого потенціалу; 5) 

Оцінювання рівню контролю над життєвими ситуаціями. 
 
Тема 23. Методи дослідження темпераменту 
Поняття темпераменту. Методи дослідження темпераменту: 1) Дослідження 

властивостей темпераменту (В.М. Русалов); 2) Дослідження сили нервової системи (темпінг-
тест); 3) Опитувальник EPQ (типи темпераменту); 4) Дослідження екстраверсіі – інтроверсії 

та нейротизму (опитувальник Айзенка). 
 
Тема 24. Методи дослідження характеру 
 
Характер, Методи дослідження характеру: 1) Дослідження схильності до ризику 

(Опитувальник Шмельова); 2) Дослідження характерологічних тенденцій (тест Лірі); 3) 

Дослідження саморегуляції (тест опитувальник А.В. Звєрькова). 
 
Тема 25. Методи дослідження психомоторики 
 
Дослідження особливостей цілісного психомоторного розвитку людини. Аналіз 

взаємозв’язків в структурі психомоторної організації. Методики дослідження 



психомоторики: 1) Встановлення властивостей нервової системи за психомоторними 

показниками (методика Ільїна); 2) Вимірювання порогів кінестетичної чутливості рук 

(Методика Кекчєєва); 3) Вимірювання показників робочих рухів рук; 4) Складання 

психомоторного профілю. 
 

Тема 26. Дослідження самосвідомості особистості 

 Дослідження особливостей формування самосвідомості особистості. Самосвідомість як 

процес. Образ Я. Поняття самооцінки та самозвіта. Самооцінка як процедура самозвіта. 

Самовідношення як  структурний компонент самосвідомості.  
Методики вивчення самооцінки: методика Дембо-Рубінштейн та методика Будассі (кількісне 

вимірювання самооцінки), методика Куна-Макпартленда «Хто Я». Тенденції прояву рівня 

самооцінки при порівнянні Я-реального та Я-ідеального. 
 

Тема 27. Дослідження тривожності та агресивності 
 

Дослідження тривожності та агресивності особистості за методиками:  шкала Тейлора, 

методика самооцінки рівня ситуативної та особистісної тривожності Спілбергера, шкала 

шкільної тривожності Філіпса; методика Баса-Дарки. Аналіз основних тенденції прояву 

агресії, чим відрізняється ворожнеча та агресивність. 
 

Тема 28. Дослідження рівня домагань та рівня суб’єктивного контролю 
 

Різні підходи до вивчення рівня домагань. Взаємозв’язок самооцінки та рівня домагань. 

Рівень домагань як показник адекватності самооцінки. Методи дослідження: Шкала Локуса 

контроля Дж.Роттера як теоретична база методики РСК Бажина, Еткінда. Рівень 

суб’єктивного контроля як регуляційний компонент особистісної активності.  
 
  Тема 29. Дослідження ціннісної сфери особистості 
 
 Особливості ціннісної сфери особистості. Методиками дослідження ціннісної сфери 

особистості: методики дослідження ціннісних орієнтацій М.Рокіча, методика ЄШварца для 

дослідження цінностей особистості; ціннісно-орієнтований комплекс методикФанталової 

О.Б. Аналіз особливості ціннісної сфери особистості в рамках її узгедженості-
неузгодженості. Наслідки неможливості досягнення цінностей, та особливості переживання 

внутрішнього конфлікту чи вакууму.  
 
Особистість практикуючого психолога 

 
Тема 30. Особистість та підготовка  практикуючого психолога 
 

Психотерапевтична ситуація. Особистісні якості практикуючого психолога у роботі з 

клієнтами. Роль клієнта у психотерапевтичній ситуації. Суть основних психотерапевтичних 

методів. 
Професійний відбір. Професійно важливі якості особистості практичного психолога. 

Процедура відбору на професію “практикуючий психолог”. Етапи професійного відбору. 

Особистість психотерапевта. 
 

Рівні підготовки практикуючого психолога. Особистісна підготовка практикуючого 

психолога у процесі навчання. Професійна інтуїція у структурі особистості фахівця. 

Спеціалізації у процесі підготовки практикуючих психологів. Психологічна культура. 
Форми й методи підготовчого процесу. Характеристика етапів підготовки практикуючого 

психолога. Специфіка підготовки практикуючих психологів. Етичні аспекти у діяльності 

практикуючого психолога. 
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4. Засоби діагностики успішності навчання: 



• усні опитування на практичних заняттях; 
• індивідуальні самостійні завдання; 
• дві письмові контрольні роботи; 
• два усні залікові запитання; 
• практичні завдання. 

 
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 
 

 


