
КОНРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Походження психологічної діагностики,диференційна психологія: Ескірюль, Е. Сеген.  
2. Виникнення тестування, тестові методики та принцип біхевіоризму, перша серія 

тестів Біне – Сімона, IQ, Штерн. 
3. Виникнення групового тестування, США – тести ArmyAlpha та ArmyBeta 
4. Тести спеціальних здібностей та досягнень: Ч. Спірмен, Т. Келі та Л. Терстоун, 

батарея тестів загальних здібностей батарея тестів спеціальних здібностей, 

Стнендсфордський тест досягнень. 
5. Інші види діагностичних методик: Опитувальники та проективна техніка, метод 

вільних асоціацій Ф. Гальтона. 
6.  Російські та вітчизняні роботи в області психологічної діагностики. 
7. Етапи роботи психолога-діагноста.  
8. Використання психодіагностики з метою оптимізації навчання та виховання: основні 

завдання шкільного психолога при застосуванні діагностичних методик.  
9. Використання психодіагностики в медичних закладах (спостереження та бесіда).  
10. Використання психодіагностики у психологічному консультуванні. 
11.  Використання психодіагностики для вирішення проблем, що відносяться до сфери 

трудової діяльності: психологічна придатність до професії. Використання 

психодіагностики у судово-медичній експертизі 
12. Типи діагностичних методик (формалізовані, малоформалізовані).  
13. Тести: індивідуальні, групові, усні та письмові, бланкові, предметні, апаратурні, 

комп’ютерні. Вербальні та невербальні. 
14.  Тести інтелекту, тести здібностей, тести особистості, тести досягнень.  
15. Опитувальники. 
16.  Проективна техніка.  
17. Психофізіологічні методики. 
18.  Метод спостереження.  
19. Бесіда, інтерв’ю. 
20.  Аналіз продуктів діяльності (конвент-аналіз). 
21.  Психометрія. Стандартизація: вибір критерію, вибірка стандартизації. 
22. Надійність і валідність: встановлення надійності вимірювального інструменту, 

встановлення стабільності ознаки, встановлення константності. Валідність: 

теоретична валідізація методики, конвергентна валідність, дискримінантна валідність, 

прагматична валідізація, аналіз зовнішніх критеріїв для валідності. 
23.  Валідність «за змістом», «текуча»  валідність, «прогностична» валідність, 

«ретроспективна» валідність  
24.  Діагностика інтелекту та розумового розвитку. Поняття «інтелект» Уявлення про 

інтелект Ф.Гальтона, А. Біне, Дж. Кетела.  
25. Підходи до розуміння сутності інтелекту (А. Біне, Ч. Спірмен, с. Колін, г. Вудроу, 

р.Трондайк, Ж. Піаже).  
26. Триархічна теорія Р. Стернберга. Уявлення про структуру інтелекту: факторно-

аналітична модель інтелекту, багатофакторна модель Л. Терстоуна. Аналіз інтелекта 

за Р. Кетелом.  
27. Модель інтелекту Дж. Гілфорда. Інтелект та інтелектуальні тести: коефіцієнт 

інтелектуальності (IQ), абстрактний, соціальний і практичний інтелект.  
28. Застосування інтелектуальних тестів в психології на сучасному етапі: зниження 

прогностичної цінності IQ (зауваження А. Анастазі).  
29. Невербальні тести інтелекту:  тест Сегена (тест відновлення попереднього порядку), 

лабіринтні тести, прогресивні матриці (тест Равена), стандартні чорно-білі 

прогресивні матриці, прогресивні матриці підвищеної складеості, тест Ф. Гудінаф – 
Намалюй людину, інтелектуальний тест вільний від впливу культури (Р. Кетел), 

Шкали вимірювання інтелекту Д. Векслера.  



30. Групові тести інтелекту: тест структури інтелекту Амтхауера, груповий 

інтелектуальний тест. 
31.  Проблеми діагностики інтелектуального розвитку.  
32. Діагностика пам’яті і уваги. 
33. Уявлення про креативність. Креативність як специфічний вид здібностей.  
34. Тести креативності: південно каліфорнійські тести дивергентної продуктивності, 

тести Е. Торенса: вербальний тест, фігурний тест, батарея на словниково-слухове 

творче мислення.  
35.  Тести та батареї тестів спеціальних здібностей 
36. Можливості тестів у діагностиці здібностей.  
37. Спеціальні здібності та тести спеціальних здібностей, сенсорні, моторні, технічні, 

професійні здібності. 
38. Батареї тестів спеціальних здібностей. 
39.  Сучасний стан проблеми діагностики спеціальних здібностей у психології.  
40. Тести досягнень. Сутність тестів досягнення. 
41. Типи та підтипи тестів досягнення. 
42. Нормоорієнтовані  та критеріально-орієнтовані тести досягнень. 
43. Стандартизовані тести та неформальні тести досягнень: тести академічного 

оцінювання, тести на мінімум базових навичок.  
44. Застосування тестів досягнень, області застосування тестів досягнень. Тести 

професійних досягнень.   
45. Поняття особистісних опитувальників . Класифікація особистісних опитувальників.  
46. Типологічні опитувальники: Мінесотський багато профільний особистісний 

опитувальник (MMPI), опитувальник Шмішека, патохарактерологічний 

діагностичний опитувальник (ПДО).  
47. Опитувальники рис особистості: опитувальник «Шістнадцять особистісних 

факторів»( Р. Кетел ), опитувальник EPQГ. Айзенка.  
48. Особистісні опитувальники мотивації: перелік особистісних переваг А. Едвардса, 

опитувальник для вимірювання мотивації досягнення А. Мехрабіна, опитувальник для 

вимірювання чутливості.  
49. Особистісні опитувальники інтересів: інвентар інтересів Стронга, протокол 

професійних переваг К’юдера, таблиця для орієнтованого встановлення типу 

майбутньої спеціальності. 
50.  Опитувальники особистісних цінностей: методика ціннісних орієнтацій М. Рокіча, 

тест життєво-змістових орієнтацій. 
51.  Особистісні опитувальники установок: Лайкеровські шкали, опитувальник 

самовідношення.   
52. Загальні уявлення про психосемантичну діагностику. Конструкти, виявлення різних 

типів конструктів. Кількісний та якісний аналіз конструктів.  
53. Передісторія проективної діагностики.  
54. Поняття проекції, види проективних методик: конститутивні, конструктивні, 

інтерпретативні, катартичні, рефрактивні, експресивні, імпресивні, адитивні.  
55. Методика чорнильних плям Роршаха.  
56. Проективні методики інтерпретації: Тематичний апперцептивний тест (К. Морган та 

Г. Мюрей),  методика фрустрації малюнку Розенцвейга.  
57. Проективні методики експресії: методика К. Маховер «Намалюй людину», графічні 

методики «Дім – Дерево - Людина» та «Малюнок сім’ї».  
58. Характеристики оцінювання проективних методик, обробка результатів та вираження 

характеристик. 
59. Соціометричний метод у діагностиці малих груп, мала група та структура спілкування 

у ній.  
60. Соціометрія: процедура та показники.  
61. Опитувальники у діагностиці міжособистісних відносин. 
62.  Діагностика інтерперсональних відносин. 



63. Діагностика діадних відносин. 
64.  Опитувальники у діагностиці батьківсько-дитячих та подружніх відносин: 

опитувальник «Аналіз сімейних взаємовідносин», опитувальних PARI, опитувальник 

«Рольові очікування у шлюбі». 
65. Поняття про природні особливості людини, визначення властивостей нервової 

системи (ВНС): сила, рухомість, лабільність, динамічність, активованість.  
66. Методики діагностики індивідуальних психофізіологічних особливостей людини: 

електроенцефалограф, рухові методики.  
67. Бланкові методики діагностики лабільності та сили нервової системи у діяльності 

мислення та мовлення: методики діагностики проявів лабільності нервової системи у 

діяльності мислення та мовлення, методика виконання інструкцій, методики 

діагностики проявів сили нервової системи.  
68. Способи перевірки методик.  
69. Метод спостереження.  
70. Методичні проблеми діагностики психічних станів: опитувальники, діагностика 

станів тривожності. 
71. Діагностика психічного розвитку на ранніх етапах онтогенезу. 
72.  Діагностика немовлят та дітей раннього віку, оцінювальні шкали розвитку у західній 

психодіагностиці. 
73.  Оціночні шкали розвитку російській та вітчизняній психодіагностиці: шкали  Є.О. 

Смирнової, С.Ю. Мєщерякової. 
74.  Діагностика психологічної готовності до школи: поняття та структура психологічної 

готовності.  
75. Вплив культури на особистість та пізнавальні функції людини, діагностична 

процедура та вплив культури.  
76. Механізм впливу культури при використанні вербальних тестів. 
77. Наукові основи критеріально-орієнтованого тестування. Вчення Г. Уелса. Концепції 

критерія у КОРТі. 
78. Поняття корекції. Умови дотримання корекції.  
79. Корекційність психодіагностичних методик розумового розвитку. 
80.  Ознаки корекційності психодіагностичних методик, орієнтованість методики на 

критерій розвитку, або на норматив, засоби якісного аналізу результатів. 
81.  Основні принципи побудови корекційно-розвиваючих програм. 
82.  Експериментальна перевірка ефективності корекційно-розвиваючих  програм.  
83.  Морально-етичні проблеми в роботі психолога-діагноста 
84. Питання етичного та правового регулювання роботи психологів-діагностів. 
85.  Етичні проблеми, що стосуються особистості та професійних якостей індивідів, які 

пов’язані з діагностичними методиками: рівень кваліфікації людей, що застосовують 

діагностичні методики; створення, розповсюдження та використання діагностичних 

методик.  
86. Етичні проблеми, що пов’язані з забезпеченням прав індивідів, які підлягають 

діагностуванню: конфіденційність, повідомлення результатів обстеження.  
87. Соціально-психологічні основи етичного кодексу психолога-діагноста.   
88. Комп’ютери у функції розробки тестів та надання тестових завдань. 
89.  Комп’ютер у функції обробки результатів психологічного тестування: тест 

оцінювання професійних інтересів Джексона.  
90. Правила та обмеження застосування комп’ютерів у психологічній діагностиці.  
91. Перспективи комп’ютеризації діагностичних випробувань. 
92. Психодiагностика та диференцiйна психологiя. 
93. Психодiагностика та психометрiя. 
94. Психодiагностика та психологiчне оцiнювання 
95. Походження психодiагностики як науки. 

 


