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Анотація 

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.   

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. 

Освоєння курсу допоможе студентові в проведенні науково-дослідної роботи 
(написанню курсових, дипломних, магістерських робіт, наукових статей), на яку 
спрямовується сучасна система вищої освіти. 
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Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 
для денної форми навчання – 72 / 78 
для заочної форми навчання – 



 
 

3. Програма 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. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма  Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л П с.р. л п с.р. 

Змістовий модуль1. Методологія та методи  практичної психології 
1.Практична психологія як галузь 
професійної діяльності 

3 1 2  
    

2.Людина як предмет пізнання в 
практичній психології 

3 1 2  
    

3.Система соціально-
психологічної служби 

4 2 2  
    

4.Методологічні засади 
практичної психології 

4 2 2  
    

5.Методологічні основи розробки 
психологічних досліджень 

4 2  2 
    

6.Спостереження як метод 
психологічних досліджень 

5 2 1 2 
    

7.Експеримент – основний метод 
психологічних досліджень 

8 2 2 4 
    

8.Психологічне тестування 7 2 1 4     
9.Метод  інтерв’ю – організація 
усного опитування 

5 2 1 2 
    

10.Анкетування – організація 
письмового опитування 

5 2 1 2 
    

Змістовий  модуль 2. Дослідження пізнавальних процесів, вищих пізнавальних 
процесів 

11.Методи дослідження відчуттів 7 2 1 4     
12.Методи дослідження 
сприйняття 

7 2 1 4 
    

13.Методи дослідження пам’яті 7 2 1 4     
14.Методи дослідження уваги 7 2 1 4     
15.Методи дослідження 
мислення 

7 2 1 4 
    



16.Методи дослідження 
мовлення 

7 2 1 4 
    

17.Методи дослідження уяви 7 2 2 4     
18.Методи дослідження емоцій та 
почуттів 

7 2 1 4 
    

19.Методи дослідження волі 7 2 1 4     
Змістовий модуль 3. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей 

особистості 
20.Методи дослідження 
розумових здібностей, інтелекту 

7 2 1 4  
   

21.Методи дослідження 
комунікативних та 
організаторських здібностей 

7 2 1 4  
   

22.Методи дослідження 
темпераменту та характеру 

10 2 2 6  
   

23.Методи дослідження 
психомоторики 

7 2 1 4  
   

24.Дослідження самосвідомості 
особистості 

7 2 1 4  
   

Дослідження тривожності та 
агресивності 

8 2 2 4  
   

26.Дослідження рівня домагань 
та рівня суб’єктивного контролю 

7 2 1 4  
   

27.Дослідження ціннісної сфери 
особистості 

7 2 1 4  
   

28.Особистість та підготовка  
практикуючого психолога 

8 2  6  
   

Усього годин 180 40 32 78     

  

5. Теми практичних занять (денна форма) 
 

1. Спостереження як метод психологічних досліджень 
1. Види спостережень.  
2. Етапи наукового спостереження.  
3. Способи реєстрації матеріалу.  
4. Найбільш поширені типові помилки при спостереженні. 

1 

2. Експеримент – основний метод психологічних досліджень 
1. Суть експерименту. Поняття змінних. 
2. Гіпотеза. Види гіпотез.  
3. Основні етапи експериментального дослідження.  
4. Звіт про проведений експеримент. 

2 

3.  Психологічне тестування 
1. Особливості методу тестів.  
2. Основні характеристики якості вимірювання. Стандартизованість. 

Надійність.  

1 

4. Метод інтерв’ю – організація усного опитування 
1. Інтерв’ювання. Види інтерв’ю.  
2. Етапи організації інтерв’ю. Види питань інтерв’юера.  

1 
 

5. Анкетування – організація письмового опитування  
1. Переваги та недоліки анкетування.  
2. Етапи підготовки анкети.  
3. Вимоги до формування запитань для анкети. 

1 

6. Методи дослідження відчуттів. 
- «Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини»  

1 



- «Дослідження зорових відчуттів» 
- «Вимірювання та оцінка полю зору» (за допомогою периметра 

Ферстера) 
- «Визначення зорових просторових порогів розрізнення відстані» 

(точність окоміру) 
- «Дослідження тактильного відчуття» 
- «Дослідження м΄язово-суглобових відчуттів». 

7. Методи дослідження сприйняття 
- «Дослідження пізнавального контролю під час сприймання»; 
- «Особливості сприймання форми при пасивному та активному 

дотику»;  
- «Сприймання часу: оцінка, вимірювання, відтворення, порівняння»;  
- «Сприймання простору»;  
- «Вимірювання ілюзії зорового сприймання (ілюзія Мюллера-

Лайера)» 

1 

8. Методи дослідження пам’яті 
- Методика дослідження мимовільного запам΄ятовування; 
- «Визначення домінуючого типу запам΄ятовування»; 
- Методика вивчення обсягу короткочасної та оперативної пам΄яті; 
- Методика дослідження об’єму логічного та механічного 

запам’ятовування; 
- Методика дослідження довготривалої пам΄яті; 
- «Дослідження безпосереднього та опосередкованого 

запам΄ятовування за допомогою методики «Піктограмма»; 
-  Методика дослідження обсягу словесно-логічної пам΄яті 

1 

9. Методи дослідження уваги 
- «Оцінка стійкості та концентрації уваги за буквеною коректурною 

пробою»;  
- Методика «Переплутані лінії»;  
- «Визначення стійкості і концентрації уваги за допомогою тесту 

П΄єрона-Рузера»;  
- «Вивчення концентрації слухової уваги»;  
- «Дослідження вибірковості уваги за методикою Мюнстерберга» 

(літери та числа); 
- оцінка обсягу уваги за допомогою методики «Крапки»; 
- «Оцінка обсягу уваги за допомогою числових таблиць»;  
- «Оцінка переключення уваги за допомогою червоно-чорної 

таблиці»;  
- «Дослідження розподілу уваги за допомогою коректурної проби»; 
- «Дослідження розподілу уваги за допомогою числових таблиць».  

1 

10. Методи дослідження мислення 
- Дослідження швидкості мислення;  
- Методика «Словесний лабіринт»; 
- Методика дослідження активності мислення; 
- Методика дослідження рефлексивності мислення; 
- Методика дослідження індивідуального та групового мислення; 
- Дослідження впливу минулого досвіду на спосіб вирішення задач 

(Методика Лачінса); 
- Методика «Виділення суттєвих ознак»; 
- Методика «Мисленнєві операції»; 
- Методика «Порівняння понять»; 
- Методика «Встановлення закономірностей»; 
- Методика «Виключення зайвого»; 
- Дослідження аналітичності мислення; 
- Методики «Складні аналогії» та «Прості аналогії»; 
- - Методика дослідження логічного мислення; 

1 

11. Методи дослідження мовлення 
- Асоціативні експерименти (прямий, непрямий, ланцюговий); 
- Методика «Семантичний диференціал» для дослідження мови; 

1 



- Методика дослідження аудіторних здібностей досліджуваного; 
- Психолінгвістичний аналіз тексту; 
- Особливості психографологічного аналізу письмової мови. 

12. Методи дослідження уяви 
- Методика вивчення відтворюючої уяви; 
- Дослідження продуктивності уяви; 
- Методика «Вигадай розповідь»; 
- Дослідження індивідуальних особливостей уяви; 
- Дослідження творчої уяви; 
- Дослідження креативності за допомогою методики Гілфорда; 
- - Методика дослідження просторових уявлень методом хронометрії 

розумових дій. 

2 

13. Методи дослідження емоцій та почуттів 
- Діагностика настрою як емоційного стану особистості ( шкала 

Лутошкіна);  
- Дослідження тривожності (опитувальник Спілбергера);  
- Діагностика емпатії ( А. Меграбян та Н. Епштейн);  
- Вивчення експресивного компоненту емоції методом спостереження 

емоційної експресії; - Дослідження настроїв;  
- - Дослідження емоційного відшукування. 

1 

14. Методи дослідження волі 
- Тест-опитувальник Дж. Роттера дослідження суб’єктивного 

контролю; 
- Вольова саморегуляція (опитувальник Ейдмана);  
- дослідження наполегливості;  
- - дослідження імпульсивності. 

1 

15. Методи дослідження розумових здібностей, інтелекту  
- Методики діагностики єдиного інтелекту. 
- Гендерні и культурні аспекти інтелектуального розвитку. 
- Співвідношення понять «задатки», «здібності», «інтелект» 
- Культурно-вільний тест Р.Кеттела, 
- Прогресивні матриці Равена,  
- Короткий орієнтовний тест (КОТ). 
- Тест структури інтелекта (TSI) Р. Амтхауера;  
- Шкала інелекта для дітей Векслера (WISC)  
- Шкільний тест розумового розвитку (ШТУР) 

1 

16. Методи дослідження комунікативних та організаторських 
здібностей 

- Поняття комунікативних здібностей.  
- Поняття організаторських здібностей 
- Тест-опитник комунікативних здібностей (Б.А. Федорішин); 
- Діагностика здібностей до спілкування (методика Батаршова);  
- Дослідження комунікативних здібностей  та міжособистісних  

відносин дітей (методика Жіля);  
- Оцінювання організаторських  здібностей у процесі первинної 

профконсультації;  
- Виявлення адміністративних здібностей; 
- Оцінювання впевненості у собі;  
- Оцінювання творчого потенціалу. 

1 

17. Методи дослідження темпераменту та характеру 
- Особливості зв’язку темпераменту і характеру 
- методи дослідження темпераменту (ОСТ, опитувальник Стреляу, 

методика Г.Айзенка ЕРІ) 
- порівняльна характеристика типів акцентуацій за О.Є.Лічко та 

К.Леонгардом 

2 

18. Методи дослідження психомоторики 
- Встановлення властивостей нервової системи за психомоторними 

показниками (методика Ільїна);  

1 



- Вимірювання порогів кінестетичної чутливості рук (Методика 
Кекчєєва); Складання психомоторного профілю. 

19. Дослідження самосвідомості особистості 
- методиками вивчення самооцінки: методика Дембо-Рубінштейн 
- методика Будассі (кількісне вимірювання самооцінки). 
- метод дослідження самооцінки; тенденції прояву рівня самооцінки 

при порівнянні Я-реального та Я-ідеального. 

1 

20. Дослідження тривожності та агресивності 
- шкала Тейлора,Методика Баса-Дарки 
- Методика самооцінки рівня ситуативної та особистісної тривожності 

Спілбергера,  
- шкала шкільної тривожності Філіпса. 

2 

21. Дослідження рівня домагань та рівня суб’єктивного 
контролю 

- Шкала Локуса контроля Дж.Роттера як теоретична база методики 
РСК Бажина, Еткінда. 

- Рівень суб’єктивного контроля як регуляційний компонент 
особистісної активності.  

- Методика Дж.Хоппе 
- методика РСК (рівень суб’єктивного контролю). 

1 

22. Дослідження ціннісної сфери особистості 
- методики дослідження ціннісних орієнтацій М.Рокіча, 
- методика ЄШварца для дослідження цінностей особистості 
- ціннісно-орієнтований комплекс методикФанталової О.Б. 

 

1 

 Усього годин 26 
 
 

6. Самостійна робота (денна форма) 
 

Самостійна робота студента з навчальної дисципліни «Практикум із 
загальної психології» носить самостійний характер виконання окреслених завдань і 
тематично охоплює загальне змістовне навантаження з навчального курсу.    

Самостійна робота студента з предмету «Практикум із загальної 
психології»оцінюється за 20-ти бальною системою і включає виконання таких 
завдань: 
- 1 модульний контроль: написання та захист  практичних завдань. 
- 2 модульний контроль: написання та захист практичних завдань. 
- 3 модульний контроль: написання та захист  практичних завдань. 

 
 
 
№п/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Практична психологія як галузь професійної діяльності 2 
2 Людина як предмет пізнання в практичній психології 2 
3 Система соціально-психологічної служби 2 
4 Методологічні засади практичної психології 2 
5 Методологічні основи розробки психологічних досліджень 2 
6 Спостереження як метод психологічних досліджень 2 
7 Експеримент – основний метод психологічних досліджень 4 
8 Психологічне тестування  4 
9 Метод інтерв’ю – організація усного опитування 2 
10  Анкетування – організація письмового опитування 2 
11 Методи дослідження відчуттів. 4 
12 Методи дослідження сприйняття 4 



13  Методи дослідження пам’яті 4 
14 Методи дослідження уваги 4 
15 Методи дослідження мислення 4 
16 Методи дослідження мовлення 4 
17 Методи дослідження уяви 4 
18 Методи дослідження емоцій та почуттів 4 
19 Методи дослідження волі 4 
20 Методи дослідження розумових здібностей, інтелекту 4 
21 Методи дослідження комунікативних та організаторських 

здібностей 
4 

22 Методи дослідження темпераменту та характеру 6 
23 Методи дослідження психомоторики 4 
24 Дослідження самосвідомості особистості 4 
25 Дослідження тривожності та агресивності 4 
26 Дослідження рівня домагань та рівня суб’єктивного контролю 4 
27 Дослідження ціннісної сфери особистості 4 
28 Особистість та підготовка  практикуючого психолога 6 
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Творчо-аналітичні та практичні завдання для самостійної роботи  

 
Тема1. Методологічні основи практичної психології 
1.Наукова психологія.  
2.Практична психологія.  
3.Етичні принципи професійної діяльності практикуючих психологів.  

 
Тема 2. Система соціально-психологічної служби 

 
1.Основні завдання й напрямки роботи соціально-психологічонї служби. 
2.Етичні засади діяльності практичного психолога.  
3.Просвітницька і профілактична робота соціально-психологічної служби 
 
Тема 3. Методологічні основи розробки психологічних досліджень 

 
1.Теоретичні основи наукових досліджень. Типи наукових досліджень.  
2.Етапи наукових досліджень. Постановка наукової проблеми. 
3.Система методів наукових досліджень. 

 
Завдання до самостійної роботи: 

1. Прочитати та законспектувати основні положення глави 2 «З історії 
психодіагностики»  підручника  Бодальова О.О., Століна В.В. «Загальна 
психодіагностика».  – с. 36-70. 
2. Законспектувати статтю «Етичний кодекс психолога» з журналу «Практична 
психологія та соціальна робота» 2004р. №3.  
Питання до дискусії: 
1.Чому в психологічному дослідженні необхідно дотримуватись обов’язкових 
правил? 
2.Проаналізувати специфічні відмінності у американському, російському та 
українському кодексів психолога. 

 
Тема 4. Спостереження як метод психологічних досліджень 

 
1.Види спостережень.  
2.Етапи наукового спостереження.  



3.Способи реєстрації матеріалу.  
4.Найбільш поширені типові помилки при спостереженні. 

 
 
Питання до обговорення: 
1.Метод спостереження в психології. 
2.Організація та проведення методу спостереження в психологічному дослідженні. 
3.Елементи поведінки досліджуваного, що можуть бути предметом спостереження в 
психології. 
4.Самоспостереження як метод дослідження в психології. Можливості використання 
методу самоспостереження. 
5.Переваги та недоліки методу спостереження. 
6. Розкрийте зміст кожного з видів спостереження та наведіть приклади. 
7. Типові помилки при спостереженні та їх причини. 
8. Спостережливість як професійно важлива якість психолога. 
 
Завдання до самостійної роботи 
1.Прочитати главу 3 «Спостережливість як професійно важлива якість людини» 
підручника Регуша Л.О. «Практикум з спостереження та спостережливості». 
Звернути увагу на запропоновані автором вправи для розвитку спостережливості. 
(с.93-163)  
2.Провести спостереження, що спрямоване на вивчення особливостей учнів,  
дезадаптованих до умов шкільного життя, відповідно до запропонованої «Карти 
спостережень Скотта».  
 3.Провести спостереження згідно з опитувальником «Соціальний самоконтроль», 
спрямований на виявлення ступеню самоконтролю в емоційній сфері, діяльності та 
поведінки.  
4.  Протягом тижня спостерігати за словесними впливами педагога, якого студенти 
обирають самостійно. По завершенню написати звіт по запропонованій схемі 
спостереження.  
5. Підготувати звіти по проведеним спостереженням, в яких мають бути 
проаналізовані результати та обґрунтовані можливості використання методу 
спостереження як основного методу дослідження. 
 
Тема 5. Експеримент – основний метод психологічних досліджень 

 
1.Суть експерименту. Поняття змінних. 
2.Гіпотеза. Види гіпотез.  
3.Основні етапи експериментального дослідження.  
4.Звіт про проведений експеримент.  

 
Питання до обговорення: 
1. Експериментальний метод дослідження в психології. 
2. Основні етапи проведення експерименту. 
3. Гіпотеза як основний етап експериментального дослідження. 
4. Види експерименту: лабораторний, природний та формуючий.  
5. Вплив особистості експериментатора та обстежуваного на процес та 
результати психологічного дослідження. 
 
Завдання для самостійної роботи:  
1.Законспектувати розділ 3 під назвою «Експериментальне спілкування» підручника 
Дружиніна В.М. «Експериментальна психологія» (с. 48-74). Звернути увагу на прояв 
особистості дослідника та випробуваного в ході експериментального дослідження. 
Питання до дискусії: В чому недоліки та переваги експериментального методу 
взагалі, та кожного з його видів окремо.  



 
Тема 6. Психологічне тестування 

 
1.Особливості методу тестів.  
2.Основні характеристики якості вимірювання. Стандартизованість. Надійність.  
 
Питання до обговорення: 
1.Тест як метод психологічного дослідження. 
2.Правила та можливості використання тестових методик в психологічному 
дослідженні. 
3.Основні групи тестів (тести інтелекту, тести учбових та професійних досягнень, 
тести здібностей, особистісні тести, проективні тести) та їх характеристика.  
4.Чинники викривлення результатів отриманих за допомогою тестів.  
Завдання до самостійної роботи:  
1. Прочитати та законспектувати розділ 5 глави 1 підручника «Основи психології» 
під назвою «Типи тестів» (с. 25-40) 
 
Тема 7. Метод інтерв’ю – організація усного опитування 

 
1.Інтерв’ювання. Види інтерв’ю.  
2.Етапи організації інтерв’ю. Види питань інтерв’юера.  
 
Тема 8. Анкетування – організація письмового опитування 

 
1.Переваги та недоліки анкетування.  
2.Етапи підготовки анкети.  
3.Вимоги до формування запитань для анкети. 

 
Питання до обговорення до теми 7,8: 

1. Опитування як метод психологічного дослідження.  
2. Види опитування та можливості їх використання в психологічному 

дослідженні. 
3. Основні правила проведення кожного з видів опитування. 
4. Основні правила складання запитань в анкеті щодо виявлення 

психологічних характеристик. 
Питання до дискусії: «Зважаючи на недоліки та переваги кожного з методів 
опитування, коли краще використовувати той чи інший метод?» 
Завдання до самостійної роботи: 
1. Використовуючи запропоновану літературу підготувати бланк опитування 
(анкетування) на тему: «Чому ви обрали факультет психології?». Провести 
анкетування на студентах І, ІІ, ІІІ та IV курсів факультету психології. За результатами 
анкетування провести бесіду та написати звіт, в якому узагальнити основні причини 
вступу студентів на факультету психології. При написанні звіту звернути увагу, чи 
змінювали характер причин у студентів різних курсів.  
2. Підготувати взірці анкет на вільну тему, враховуючи порядок складання анкет, та 
використовуючи змішані типи запитань в анкетах.  
 
Тема 9. Методи дослідження відчуттів. 
1.Поняття про відчуття. Функції та властивості відчуття.  
2.Класифікація відчуттів. Особливості зорової, слухової та тактильної чутливості. 
3.Поняття про поріг чутливості. 
4.Поняття про поле зору. Які три умовні ділянки можна виділити в полі зору? 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Провести дослідження та проаналізувати результати за наступними методиками: 



1. «Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини»  
2.«Дослідження зорових відчуттів» 
3.«Вимірювання та оцінка полю зору» (за допомогою периметра Ферстера) 
4.«Визначення зорових просторових порогів розрізнення відстані» (точність 
окоміру) 
5.«Дослідження тактильного відчуття» 
6.«Дослідження м΄язово-суглобовихвідчуттів». 
 
 Підготувати звіт на тему «Відчуття», в якому мають бути представлені результати 
дослідження однієї людини та проаналізовані наступні питання: відмінності між 
сприйняттям та відчуттям; фактори, що можуть впливати на зміну порогів зорової, 
слухової та тактильної чутливості; чи однакове поле зору для різних кольорів; вплив 
кольору на емоційний стан людини; аналіз середнього значення порогу розрізнення 
для тактильного аналізатора на різних ділянках шкіри. 

 
Тема 10. Методи дослідження сприйняття 
 
1.Поняття про сприймання. 
2.Фізіологічні основи сприймання. 
3.Роль пізнавального контролю у сприйманні. 
4.Особливості сприймання часу та простору. 
5.Ілюзії сприймання. 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Провести дослідження та проаналізувати результати за наступними методиками: 
1.«Дослідження пізнавального контролю під час сприймання»; 
2.«Особливості сприймання форми при пасивному та активному дотику»;  
3. «Сприймання часу: оцінка, вимірювання, відтворення, порівняння»;  
4. «Сприймання простору»;  
5. «Вимірювання ілюзії зорового сприймання (ілюзія Мюллера-Лайера)»;  
6.Методика «Полезалежність-поленезалежність. 
  
Підготувати звіт на тему «Сприймання», в якому мають бути представлені 
результати дослідження одного або декількох чоловік та проаналізовані наступні 
питання: відмінності результатів дослідження пізнавального контролю в залежності 
від віку та статті досліджуваного; роль моторного компоненту при сприйманні; 
фактори, які впливають на точність сприймання часу, обґрунтувати які особливості 
особистості досліджуваного можна спостерігати крізь результати методів 
дослідження сприймання часу; особливості сприйняття простору в залежності від 
віку та статті; охарактеризувати причини виникнення ілюзій сприймання та навести 
приклади можливостей контролю ілюзій; характеристика 
полезалежності/поленезалежності та її вплив на результати сприймання. 

 
Тема 11. Методи дослідження пам’яті 

1. Поняття про пам’ять. Функції пам’яті. 
2. Структура пам’яті. 
3. Види пам’яті.  
4. Довільне запам’ятовування та мнемотехніка. 

 
Завдання до самостійної роботи: 
Провести дослідження та проаналізувати результати за наступними методиками:  
1.Методика дослідження мимовільного запам΄ятовування; 
2.«Визначення домінуючого типу запам΄ятовування»; 
3.Методика вивчення обсягу короткочасної та оперативної пам΄яті; 
4.Методика дослідження об’єму логічного та механічного запам’ятовування; 



5.Методика дослідження довготривалої пам΄яті; 
6.«Дослідження безпосереднього та опосередкованого запам΄ятовування за 
допомогою методики «Піктограмма»; 
7.Методика дослідження обсягу словесно-логічної пам΄яті; 
 
Підготувати звіт на тему «Пам’ять», в якому мають бути представлені результати 
дослідження одного або декількох чоловік та проаналізовані наступні питання:  

- визначити різницю між мимовільним та довільним запам’ятовуванням; 
місце мимовільного запам’ятовування в засвоєнні знань; 

-  характеристика переважаючого типу запам’ятовування; організація 
матеріалу для різних типів запам’ятовування;  

- запам’ятовування порівняння об’єму  короткочасної та оперативної 
пам’яті з нормативними показниками;  умови збільшення об’єму пам’яті; 
значення оперативної пам’яті в професійній діяльності людини; 
охарактеризувати об’єм словесно-логічної пам’яті; 

- охарактеризувати динаміку процесу заучування; проаналізувати 
особливості довготривалої пам’яті; 

- порівняння опосередкованого та безпосереднього запам’ятовування; 
аналіз системи допоміжних засобів, які сприяють кращому 
запам’ятовуванню; 

- аналіз ретроактивного та проактивного гальмування; значення 
інтерферуючої діяльності у відтворенні слідів пам’яті; характеристика 
процесу ремінісценції; 

- аналіз процесів відтворення та впізнавання; порівняння процесів 
згадування та пригадування. 

2.На основі отриманих результатів запропонувати вправи для розвитку пам’яті для 
різних вікових категорій.  
 
Тема 12. Методи дослідження уваги 
1.Поняття про увагу. Функції уваги. Об’єм уваги. 
2.Види уваги. 
3.Фізіологічні механізми уваги. 
4.Властивості уваги: стійкість та концентрація, вибірковість, розподіл, 
переключення. 
 
Завдання до самостійної роботи: 
 
1.Провести дослідження та проаналізувати результати за наступними методиками:  

-  «Оцінка стійкості та концентрації уваги за буквеною коректурною 
пробою»;  

- Методика «Переплутані лінії»;  
- «Визначення стійкості і концентрації уваги за допомогою тесту П΄єрона-

Рузера»;  
- «Вивчення концентрації слухової уваги»;  
-  «Дослідження вибірковості уваги за методикою Мюнстерберга» (літери 

та числа); 
- оцінка обсягу уваги за допомогою методики «Крапки»; 
- «Оцінка обсягу уваги за допомогою числових таблиць»;  
- «Оцінка переключення уваги за допомогою червоно-чорної таблиці»;  
- «Дослідження переключення уваги методом додавання цифр»;  
-  «Дослідження розподілу уваги за допомогою коректурної проби»; 
- «Дослідження розподілу уваги за допомогою числових таблиць».  

 
 Підготувати звіт на тему «Увага», в якому мають бути представлені результати 
дослідження одного або декількох чоловік та проаналізовані наступні питання:  



- суть вибірковості уваги; відмінності у результатах на різному 
стимульному матеріалі (літери та числа); 

-  порівняння результатів дослідження стійкості та концентрації за різними 
методиками; переваги коректурної проби Анфімова-Бурдона у 
дослідженні стійкості та концентрації уваги; фактори, що позитивно та 
негативно впливають на стійкість та концентрацію уваги; причини 
коливання уваги;  

- порівняння результатів прямих та непрямих методів дослідження обсягу 
уваги; фактори, що впливають на обсяг уваги; 

- порівняння результатів за різними методиками дослідження 
переключення уваги; аналіз факторів, від яких залежить швидкість 
переключення уваги; відмінність між переключенням та відволіканням; 

- порівняння результатів дослідження розподілу уваги в рамках виконання 
різних видів діяльності; фактори успішності розподілу уваги. 

 
На основі отриманих результатів запропонувати вправи для розвитку уваги для 
різних вікових категорій.  
 
Тема 13. Методи дослідження мислення 
1.Поняття про мислення. Основні властивості мислення. 
2.Операції мислення. 
3.Види мислення. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
 
Провести дослідження та проаналізувати результати за наступними методиками:  
1.Дослідження швидкості мислення;  
2.Методика «Словесний лабіринт»; 
3.Методика дослідження активності мислення; 
4.Методика дослідження рефлексивності мислення; 
5.Методика дослідження індивідуального та групового мислення; 
6.Дослідження впливу минулого досвіду на спосіб вирішення задач (Методика 
Лачінса); 
7.Методика «Виділення суттєвих ознак»; 
8.Методика «Мисленнєві операції»; 
9.Методика «Порівняння понять»; 
10.Методика «Встановлення закономірностей»; 
11.Методика «Виключення зайвого»; 
12.Дослідження аналітичності мислення; 
13.Методики «Складні аналогії» та «Прості аналогії»; 
14.Методика дослідження логічного мислення; 
 
 Підготувати звіт на тему «Мислення», в якому мають бути представлені результати 
дослідження одного або декількох чоловік та проаналізовані наступні питання:  

- аналіз активності мислення; порівняння результатів активності, 
швидкості та лабільності мислення за різними методиками; роль 
індивідуально-особистісних властивостей та стану досліджуваного в 
прояві активності мислення; 

- аналіз індивідуальних особливостей мислення, прагнення до 
індивідуальної чи групової форми роботи досліджуваного; аналіз 
розвитку різних операцій мислення;  

- аналіз розвитку логічного мислення; вплив показника реалістичності на 
результати роботи логічного мислення; операції мислення, що 
обумовлюють ефективність логічного мислення досліджуваного. 

 



Тема 14. Методи дослідження мовлення 
1.Роль мови у розвитку мислення. 
2.Слово і поняття. 
3.Функціональні еквіваленти поняття 
4.Роль прямих та непрямих методів дослідження мови. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
 
Провести дослідження та проаналізувати результати за наступними методиками:  

- Асоціативні експерименти (прямий, непрямий, ланцюговий); 
- Методика «Семантичний диференціал» для дослідження мови; 
- Методика дослідження аудіторних здібностей досліджуваного; 
- Психолінгвістичний аналіз тексту; 
- Особливості психографологічного аналізу письмової мови. 

 
 Підготувати звіт на тему «Мова», в якому мають бути представлені результати 
дослідження одного або декількох чоловік та проаналізовані наступні питання:  

- роль прямих та непрямих методів дослідження мови; асоціативні 
експерименти як засіб дослідження поняттєвої структури мови; 
особливості розвитку поняттєвої структури дорослих; дослідження 
особистісних властивостей за допомогою асоціативних експериментів; 

-  аналіз семантичних профілей дослідження мови; порівняння 
відмінностей за різними характеристиками мови та пропозиції щодо 
корекційних вправ; 

- аналіз особливостей ідеального слухача; порівняння профілю ідеального 
аудитора з результати досліджуваного та пропозиції щодо вправ 
колекційного характеру; 

- аналіз змістовних характеристик письмової мови; аналіз особистісних  
характеристик досліджуваного крізь письмову мову; 

- спроба скласти психологічний портрет досліджуваного на основі аналізу 
показників письмової мови. 

 
Тема 15. Методи дослідження уяви 
 

1. Поняття уяви. Властивості уяви 
2. Види уяви. 
3. Механізми уяви.  

 
Завдання для самостійної роботи: 
 
Провести дослідження та проаналізувати результати за наступними методиками:  
 - Методика вивчення відтворюючої уяви; 
- Дослідження продуктивності уяви; 
- Методика «Вигадай розповідь»; 
- Дослідження індивідуальних особливостей уяви; 
- Дослідження творчої уяви; 
- Дослідження креативності за допомогою методики Гілфорда; 
- Методика дослідження просторових уявлень методом хронометрії розумових дій. 
 
 Підготувати звіт на тему «Уява», в якому мають бути представлені результати 
дослідження одного або декількох чоловік та проаналізовані наступні питання:  

- аналіз особливостей відтворюючої уяви; вплив особистісних факторів на 
показники відтворюючої уяви; аналіз гнучкості відтворюючої уваги в 
залежності від умов проведення дослідження; аналіз зв’язку захисних 
механізмів з продуктивністю відтворюючої уяви;  



- аналіз особливостей творчої уяви – складності, стереотипності та 
гнучкості; аналіз умов, що сприяють переборенню стереотипності та 
розвитку творчої уяви; аналіз оригінальності, емоційності та ступеню 
опрацьованності образів та героїв в методиці «Видумати розповідь»; 

- аналіз проблеми внутрішньої репрезентації інформації; порівняння 
аналогової та дискретної природи внутрішньої репрезентації інформації. 

 
Тема 16. Методи дослідження емоцій та почуттів 
1.Поняття емоцій. Види емоцій. 
2. Емоції та почуття. 
3.Емоції та зрушення вегетативних функцій організму. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
 
Провести дослідження та проаналізувати результати за наступними методиками:  
- Діагностика настрою як емоційного стану особистості ( шкала Лутошкіна);  
- Дослідження тривожності (опитувальник Спілбергера);  
- Діагностика емпатії ( А. Меграбян та Н. Епштейн);  
- Вивчення експресивного компоненту емоції методом спостереження емоційної 
експресії; - Дослідження настроїв;  
- Дослідження емоційного відшукування. 

 
 Підготувати звіт на тему «Емоції та почуття», в якому мають бути представлені 
результати дослідження одного або декількох чоловік та проаналізовані наступні 
питання:  
- види емоційних реакцій. Основні властивості емоцій. Моральні, інтелектуальні та 
естетичні почуття. Емоційне переживання ставлення суб′єкта до об′єктивної 
дійсності. - 
- основні характеристики емоцій.  Основні характеристики настроїв. 
- роль емоцій у регуляції поведінки 
- Індивідуальні розходження в емоційних проявах. 
 
Тема 17. Методи дослідження волі 
 
1.Загальна характеристика вольових дій.  
2. Воля як процес свідомого регулювання поводження.  
3.Характеристики вольових дій. Зв'язок волі й почуттів. 
 
 Завдання для самостійної роботи: 
 
Провести дослідження та проаналізувати результати за наступними методиками:  
 
- Тест-опитувальник Дж. Роттера дослідження суб’єктивного контролю; 
- Вольова саморегуляція (опитувальник Ейдмана);  
- дослідження наполегливості;  
- дослідження імпульсивності. 
 Підготувати звіт на тему «Воля», в якому мають бути представлені результати 
дослідження одного або декількох чоловік та проаналізовані результати 
опитувальників.  
 
Тема 18. Методи дослідження розумових здібностей, інтелекту 

 
1. Теоретичне підґрунтя концепції єдиного інтелекту; 
2. Методики діагностики єдиного інтелекту. 
3. Гендерні и культурні аспекти інтелектуального розвитку. 



4. Співвідношення понять «задатки», «здібності», «інтелект» 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Прочитати та законспектувати основні положення розділу 4 
«Диагностикаумственногоразвития и общихспособностей» підручника 
К.М.Гуревича «Психологическаядиагностика» - М.: изд-во УРАО, 1997, та 
підготуватись до обговорення. 

2. Підготовити звіт за методиками Культурно-вільний тест Р.Кеттела, 
Прогресивні матриці Равена, Короткий орієнтовний тест (КОТ). 
Проаналізувати особливості отриманих результатів, пояснити відмінності, 
дати прогноз успішності в різних сферах діяльності. Провести якісний аналіз 
змісту помилок, висунути припущення щодо закономірностей їх виникнення 
(початок чи кінець стимульногоматеріала, подібність завдань, в яких 
зареєстровані помилки, нерозуміння логіки певних завдань, функціональний 
стан досліджуваного на момент проходження методики та інше). Порівняйте 
підходи до визначення стандартизованого показника інтелекта IQ, поясніть 
можливі розбіжності. Як фактор часу на вашу думку впливає на ефективність 
виконання завдань різного ступеня складності, чи можливо відмовитись від 
контролю часу. 
 

Тема 19. Розробки концепції множинного інтелектута підходи до його 

вимірювання 

1. Теоретичне підґрунтя концепції множинного інтелекту; 
2. Методики діагностики множинного інтелекту. 
3. Криза тестологічного підходу щодо визначення інтелекту; 
4. Інші підходи до розуміння терміну «інтелект». 
 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Виконати порівняльний аналіз методик єдиного та множинного 

інтелекту на матеріалі результатів тестування.  
2. Написати есе про місце інтелектуального розвитку в процесі 

освоєння та адаптації до навколишнього середовища. 
3. За книгою Холодної М.А. «Психологія інтелекта: парадокси 

дослідження» підготовте доповідь на тему «Інтелект як форма 
організації ментального досвіда». 

4. Провести та оформити звіт за наступними методиками: Тест 
структури інтелекта (TSI) Р. Амтхауера; Шкала інелекта для дітей 
Векслера (WISC) або Шкільний тест розумового розвитку (ШТУР) (за 
власним вибором). В структурі змісту до методики Амтхауера 
звернути особливу увагу на комплекси субтестів, проаналізувати 
вагомий внесок кожного комплекса до інтегрального показника 
рівня розвитку інтелекту. Визначте форму профіля та професійну 
спрямованість особистості (гуманітарна чи технічна), що є основою 
для такого висновка. Порівняйте результати за методикою 
Амтхауера та вербальним і невербальним тестами інтелекта 
(Айзенка та Кеттела). 

 
 

Тема 20. Методи дослідження комунікативних та організаторських 
здібностей 

 
1.Поняття комунікативних здібностей.  
2. Поняття організаторських здібностей 



 
Завдання для самостійної роботи: 
 
Підготувати звіт за методиками, в якому мають бути представлені результати 
дослідження одного або декількох чоловік та проаналізовані наступні питання: 
розвиток комунікативних та організаторських здібностей; 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);  
1)  Оцінювання організаторських  здібностей у процесі первинної профконсультації; 
2) Виявлення адміністративних здібностей; 3) Оцінювання впевненості у собі; 4) 
Оцінювання творчого потенціалу. 

 
Тема 21. Методи дослідження темпераменту 
 
1. Типологія та психодіагностика темпераменту. 
2. Активність та реактивність особистості як причинна основа типології 
індивідуальних розбіжностей. 
3. Загальна характеристика розвитку психодинамічних властивостей особистості. 
4. Зміст основних психодіагностичних методів дослідження індивідуально-
психологічних властивостей особистості за параметром реактивності. 
5. Проблема бланкових методів дослідження особливостей темпераменту. 
6. Особливості зв’язку темпераменту і характеру. 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Проаналізувати зміст основних властивостей темпераменту,  що можуть бути 
предметом психологічного дослідження. 

2. Знайти приклади відомих особистостей, що демонструють чисті типи 
темпераменту. Обгрунтувати відповідність наведених прикладів. 

3. Порівняти результати отримані за допомогою різних методів дослідження 
темпераменту (ОСТ, опитувальник Стреляу, методика Г.Айзенка ЕРІ), 
оформити звіт. В структурі звіту висвітліть положення, що характеризують тип 
на континуумі «збудливий - гальмівний», стилі саморегуляції, що пов’язані з 
властивостями врівноваженості нервових процесів, за основними 
властивостями темпераменту визначити його тип, висвітлити форми 
поведінкових реакцій людей з різними типами темпераменту, спрогнозувати 
позитивні-негативні форми розвитку характерологічних особливостей на 
основі вираженого типу. 
 
 

Тема 22. Методи дослідження характеру 
 

1. Порівняння понять «норма», «акцетуація», «психопатія». 
2. Особливості розладів поведінки та особистості в підлітковому віці за 

О.Є.Лічко. 
3. Методики дослідження акцентуацій в сучасній психодіагностичній практиці. 
4. можливості виправлення чи зменшення дезадаптивного компоненту 

акцентуйованої особистості методами психологічної корекції. 
5. Зв’язок типів ВНД, рис характеру, акцентуацій характеру та видів дезадаптації. 

 
 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Ознайомитись зі статтею О.Є.Лічко «Типи психопатій» в книзі 
«Психологияиндивидуальныхразличий» - М.:ЧеРо., 2000. та визначити 
індивідуальні відмінності змісту акцентуацій. 



2.Зробити порівняльну характеристику типів акцентуацій за О.Є.Лічко та 
К.Леонгардом у вигляді порівняльної таблиці. 
3. Провести та підготувати звіт за методикою ПДО Лічко О.Є. Показати особливості 
діагностики типу акцентуацій (рівень МДЧ, взаємодія типів, спирання на правила 
вибору типа). За допомогою якісного аналізу визначити життєві сфери найбільш 
чутливі для прояву акцентуйованої поведінки. Зробити прогноз ступеню 
адаптованості особистості, визначити сфери життєдіяльності найбільш чутливі до 
порушень адаптації. За допомогою зібраного анамнестичного матеріалу визначити 
можливі умови формування акцентуації, та механізми її закріплення. 

 
Тема 23. Методи дослідження психомоторики 

 
1.Дослідження особливостей цілісного психомоторного розвитку людини.  
2.Аналіз взаємозв’язків в структурі психомоторної організації.  
 
Завдання для самостійної роботи: 
Провести та підготувати звіт за методиками:1) Встановлення властивостей нервової 
системи за психомоторними показниками (методика Ільїна); 2) Вимірювання 
порогів кінестетичної чутливості рук (Методика Кекчєєва); Складання 
психомоторного профілю. 
 

 

Тема 24. Дослідження самосвідомості особистості 

1. Які аспекти включає самосвідомість як процес?  
2. З яких окремих образів складається образ Я?  
3. Чим визначається самооцінка?  
4.  Самооцінка як процедура самозвіта. 
5. Самовідношення як структурний компонент самосвідомості. 
6. У чому полягає відмінність статі від гендера?  
7. Чи можна вважати андрогінність ознакою адаптивної особистості?  

 
Завдання для самостійної роботи: 
 

1. Ознайомитись з розділом 10 книги Харламенкової Н.Є. Психологія 
особистості // PsyLib.MyWord.ru Archive та визначте два підходи до 
розуміння самосвідомості як процесу і як результату. Визначте 
елементи самосвідомості, що можуть бути предметом 
психодіагностичного дослідження. 

2. Складіть звіт за методиками вивчення самооцінки: методика 
Дембо-Рубінштейн та методика Будассі (кількісне вимірювання 
самооцінки). Проаналізуйте можливості та переваги кожного з 
методів дослідження самооцінки; виділіть тенденції прояву рівня 
самооцінки при порівнянні Я-реального та Я-ідеального. 

3. Складіть звіт за методикою МІС Пантелєєва Р.С. та визначіть 
основні показники самовідношення як елементу самосвідомості. 
Проаналізуйте зміст базових факторів самовідношення та 
особливості шкал що їх утворюють. Яке співвідношення позитивних 
та негативних компонентів утворює інтегральний показник 
відношення до Я. 

 
 

Тема 25. Дослідження тривожності та агресивності 
 
1.Поняття тривожності та агресивності особистості. 



2.Тенденції прояву агресивності. 
3.Які фактори підвищують вірогідність прояву агресії, а які зменшують агресивні 
тенденції. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
 

1. Підготувати звіт за методиками: шкала Тейлора, Методика самооцінки 
рівня ситуативної та особистісної тривожності Спілбергера, шкала 
шкільної тривожності Філіпса. Проаналізувати операційні блоки 
визначення тривожності, скласти за визначеними блоками власний 
список операційних дефініцій та створити опитувальник, перевірити 
валідність отриманого тесту за допомогою шкали Тейлора. 

2. Підготувати звіт за методикою Баса-Дарки, проаналізувати дві основні 
тенденції прояву агресії, чим відрізняється ворожнеча та агресивність. 
Які фактори підвищують вірогідність прояву агресії, а які зменшують 
агресивні тенденції. 

 
 

Тема 26.Дослідження рівня домагань та рівня суб’єктивного контролю 
 

1. Різні підходи до вивчення рівня домагань. 
2. Взаємозв’язок самооцінки та рівня домагань. Рівень домагань як показник 

адекватності самооцінки. 
3. Шкала Локуса контроля Дж.Роттера як теоретична база методики РСК 

Бажина, Еткінда. 
4. Рівень суб’єктивного контроля як регуляційний компонент особистісної 

активності.  
 
Завдання для самостійної роботи: 
 

1. Підготувати звіт за методикою Дж.Хоппе Дослідження рівня домагань, 
проаналізувати реакції на неуспіх як способу збереження самооцінки. 
Порівняти результати за методиками самооцінки, тривожності та рівня 
домогань та зробити висновки про взаємозв’язок цих диспозицій. 

2. Підготувати звіт за методикою РСК (рівень суб’єктивного контролю). 
Проаналізувати відмінності інтегрального показника інтернальності з 
показниками інтернальності в різних життєвих сферах; виділити 
мотиваційну важливість окремих сфер життєдіяльності; проаналізувати 
залежність локусу контролю від гендерних, вікових, характерологічних 
особливостей. 

 
 
Тема 27. Дослідження ціннісної сфери особистості 
 
1.Особливості ціннісної сфери особистості. 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Провести дослідження та підготувати звіти за такими методиками: 
- методики дослідження ціннісних орієнтацій М.Рокіча, 
- методика ЄШварца для дослідження цінностей особистості 
- ціннісно-орієнтований комплекс методикФанталової О.Б. 

В звіті проаналізувати особливості ціннісної сфери особистості в рамках її 
узгедженості-неузгодженості; порівняти відмінності у виборі так званих 
термінальних цінностей, обгрунтувати невідповідність цінностей особистісно 
пріоритетних та цінностей на рівні нормативних ідеалів; проаналізувати наслідки 



неможливості досягнення цінностей, та особливості переживання внутрішнього 
конфлікту чи вакууму; поясніть зменшення рівня емоційно негативних станів що 
супроводжують стан внутрішнього конфлікту чи вакууму. 
 

 
 
Тема 28. Особистість практикуючого психолога та підготовка 

практикуючих психологів 
 

1.Особистісні якості практикуючого психолога у роботі з клієнтами.  
2.Роль клієнта у психотерапевтичній ситуації. Суть основних психотерапевтичних 
методів. 
3.Професійно важливі якості особистості практичного психолога 
4.Особистість психотерапевта. 
5.Професійна інтуїція у структурі особистості фахівця.  
6.Характеристика етапів підготовки практикуючого психолога.  
7.Етичні аспекти у діяльності практикуючого психолога. 

 
 
Вимоги до виконання творчо-аналітичного завдання: 
– об’єм виконаного завдання є довільним (обов’язковим є розкриття сутності 

досліджуваної тематики); 
– максимальна кількість виконаних завдань – 1. 
Максимальний бал здобутий за виконання завдання становить 10 балів. 
 

8. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Практикум із загальної 
психології» викладач використовує наступні групи методів навчання: 

1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, тестування). 
2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (з використанням таблиць та схем, 

електронних презентацій, показ відео лекцій, відеоматеріалів, художніх 
психологічних фільмів). 

3. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових 
завдань; робота з підручником, першоджерелами; виконання 
індивідуальних завдань самостійної роботи (див. вище); контрольні 
роботи). 

 
 

9. Методи контролю 
 

Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які 
вивчають навчальну дисципліну «Практикум із загальної психології»: 

1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме 
питання теми практичного заняття у індивідуальній та фронтальній 
формах; запитально-відповідна бесіда під час роз’яснення проблемного 
питання на практичному занятті; залік у формі усної відповіді на два 
запитання з переліку питань). 

2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної самостійної роботи; 
модульна контрольна робота; дидактичні тестові завдання). 

3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення 
електронної презентації). 

4. Виконання практичних завдань, тестувань. 
 
 



 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Тема 4,6 Тема 8,12 Тема 
13,14 

Тема 
17 

Тема 
21 

Тема 23  
30 

3,4 4,4 3,3 3 3 3 

Індивідуальна самостійна 
робота 

Індивідуальна самостійна  
робота 

 
20 

 10 10 

Модульна контрольна  
робота № 1 

Модульна контрольна  
робота № 2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною 
шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

не зараховано 
з можливістю 

повторного 
складання 

0–34 F незадовільно 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1.Практикум із загальної психології: Навчальна програма дисципліни. Для студентів 
спеціальності«Психологія» / Підготувала Н.М.Міщенюк. – Ужгород: Інформаційно-
видавничий відділ УУБА–КаУ, 2017. –   с. 

12. Рекомендована література 
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