




1.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

 

Галузь знань 

(шифр і назва) 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 

 

За вибором студента 

 

Спеціальність : 

053 «Психологія» 

 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

 

Змістових модулів – 5 
2-й 2-й 

Загальна кількість  

годин – 180 

 

Семестр 

4- й 4 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3  

самостійної роботи 

студента - 6 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

перший (бакалаврський) 

24 год.    8 год. 

Практичні, семінарські 

36 год.    12 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

120 год.  160 год. 

Вид контролю:  залік Мова навчання: 

українська 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 33% /  67% 

для заочної форми навчання – 11% / 89%                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

      Метою курсу є набуття поглиблених психологічних знань, умінь та навичок 

щодо основних принципів, технологій та інструментів психологічного 

дослідження, а також професійно-значущих властивостей та якостей, які 

необхідні для професійної діяльності психолога. 

     Завдання курсу полягають в ознайомленні студентів із методиками та 

методами психологічного дослідження, у розкритті їх ефективності, 

особливостей їх застосовування та проведення у різних актуальних сферах 

психологічної практики, формуванні вміння аналізувати та інтерпритувати 

отримані результати, формулювати висновки та рекомендації з метою 

подальшого використання навиків в практичній діяльності психолога. 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

     Навчальна дисципліна «Практикум із загальної психології» є складовою 

загальної психології як фундаментальної і базової дисципліни в системі 

психологічних знань, яка поєднює механізм знань теоретичного і практичного 

характеру. Вивчення дисципліни передбачає розв'язання низки завдань 

фундаментальної професійної підготовки майбутніх психологів, зокрема: 

опанування системою знань про закономірності процесу функціонування 

психіки та усвідомлення принципів дослідження психічних явищ; формування 

умінь та навичок використання психологічних методів, методик і засобів до 

дослідження психічних процесів, властивостей та психічних станів особистості; 

аналізу та інтерпретації отриманих результатів, формулювання висновків та 

рекомендацій.  

     Дисципліна «Практикуму із загальної психології» здійснюється в тісному 

взаємозв'язку з такими галузями психологічної науки : загальна психологія, 

вікова психологія, соціальна психологія,  психофізіологія, практична 

психологія та іншими дисциплінами, які повинні стати надійним підґрунтям у 

становленні фахівців. 

 

 



Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології та професійної 

підготовки у процесі навчання, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів і 

характеризуються комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями, мислити концептуально, системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння 

соціально-психологічними механізмами взаєморозуміння 

і взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, 

діяльності та вчинків. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних джерел.  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані 

результати, формулювати аргументовані висновки. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

Програмні результати навчання 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 



психологічного дослідження. 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень в усній та письмовій формі.  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога.  

 

 

 3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Вступ до практикуму із загальної психології. 

Загальні методи дослідження в психології.  

Тема 1. Методологія та методи наукового дослідження. 

Спостереження як метод дослідження в психології.  

Поняття про методологію, метод, методологічний принцип, науковий 

підхід і методику. Загальна й спеціальна методологія науки. Класифікація 

методів психологічного дослідження. Процедура проведення психологічного 

дослідження. Експериментальні та не експериментальні методи психології, їх 

історичне становлення й співвідношення у різних розділах сучасної психології. 

Поняття про спостереження як дослідницький прийом і засіб збору 

емпіричних даних. Можливості, обмеження та основні сфери застосування 

спостереження. Залежність результатів спостереження від мети та гіпотези 

дослідження, від особливостей об’єкта та спостерігача. 

Планування та організація спостереження. Особливості психологічного 

спостереження. Розробка схеми спостереження.  

Процедура та техніка спостереження (планування спостереження, 

стандартизовані процедури спостереження, вибір позиції спостерігача, засобів 

та порядку фіксації, хронологічної організації спостереження, стандартні 

способи подання та обробки даних).  

Поняття про спостережливість як властивість особистості, що є 

необхідною для великої кількості професій, зокрема професії психолога. 

Виділення специфічних особливостей спостережливості в професіях типу 

«людина-людина».Визначення індивідуальних особливостей спостережливості.  



Тема 2. Експериментальні та не експериментальні методи в 

психології.  

Експеримент як процедура перевірки гіпотез про причинно-наслідкові 

зв’язки явищ. Основні різновиди експерименту. Мета експерименту. Внутрішня 

та зовнішня валідність експерименту. Етика експериментального дослідження. 

Опитування в психології. Види опитування: бесіда, анкетування та 

інтерв’ю бесіда як метод дослідження основні вимоги щодо проведення бесіди. 

Переваги те недоліки даного методу в психології. Анкетування як метод 

психології. Види анкетування. Класифікація питань в анкетах: за змістом 

(питання про факти й продукти діяльності; питання про мотиви, оцінки та 

думки респондентів); за формою (закриті та відкриті, прямі та непрямі); за 

функціями (питання-фільтри та контрольні питання). Композиція анкети 

(вступна частина, основна частина, демографічна частина). Правила побудови 

анкети. Надійність анкети. Інтерв’ю як різновид бесіди. Техніка проведення 

інтерв’ю недоліки та переваги метода інтерв’ю в психології.  

Визначення методу тестів. Види тестів та їх характеристика. Основні 

вимоги щодо використання тестів в дослідженнях. Головні критерії якості 

тесту: надійність, валідність та дискримінальність. Недоліки та переваги методу 

тестів в психології. Проективні методи. Види проективних методик та їх 

характеристика. 

Змістовий модуль 2. Методи дослідження пізнавальної сфери 

особистості.  

Тема 3. Відчуття. Методики дослідження відчуттів.  

           Поняття про відчуття. Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній 

діяльності людини. Фізіологічні основи відчуттів. Фізичні властивості 

середовища, які породжують відчуття різної модальності. Класифікація та види 

відчуттів та їхня характеристика. Закономірності та властивості відчуттів. 

Характеристика методів дослідження відчуттів у пізнавальній діяльності 

людини. Дослідження зорових відчуттів. Дослідження м’язово-суглобових 

відчуттів. Визначення абсолютних порогів слухової чутливості. Дослідження 



тактильного відчуття. Дослідження визначення межі поля зору і оцінка ступеню 

їх відповідності вимогам норми. 

Тема 4. Сприймання. Методики дослідження сприймання. 

          Поняття про сприймання. Природа сприймання. Взаємозв'язки 

аналізаторів у процесі сприймання. Фізіологічні основи сприймання. Роль 

моторних компонентів у сприйманні. Сприймання як дія. Загальні властивості 

та індивідуальні особливості сприймання. Вимірювання і оцінка поля зору. 

Мимовільне та довільне сприймання. Спостереження як форма довільного 

сприймання.  

         Дослідження сприймання часу. Дослідження пізнавального контролю під 

час сприймання. Особливості сприймання форми при пасивному і активному 

дотику. Дослідження сприймання простору. Дослідження сприймання 

напрямку локалізації звукових подразників. Дослідження сприймання часу. 

Вимірювання ілюзії зорового сприймання. 

Тема 5. Пам’ять. Методики дослідження пам’яті.  

Роль пам’яті у пізнавальній діяльності людини. Визначення видів пам’яті: 

короткочасна, довготривала та оперативна пам’ять. Оцінка короткочасної 

наочно-образної пам’яті. Дослідження оперативної пам’яті. Дослідження 

динаміки процесу заучування (довготривала пам’ять).  

Визначення домінуючого типу пам’яті. Дослідження обсягу 

короткочасної пам’яті за методикою Джекобсона. Дослідження обсягу логічної 

та механічної пам’яті. Дослідження обсягу словесно-логічної пам’яті. 

Порівняння індивідуальних особливостей обсягу пам’яті на цифри, слова та 

образи. Дослідження безпосереднього та опосередкованого запам’ятовування 

(Методика «Піктограмма» О.Р.Лурія). Методика «Продуктивність 

запам’ятовування» (Н.А. Литовцева). Дослідження відмінностей між 

впізнаванням та відтворенням. 

 Теоретичні відомості щодо засобів покращення запам’ятовування. 

Дослідження факторів, які впливають на зберігання матеріалу в пам’яті. Вправи 

для покращення навичок запам’ятовування. 

 



Тема 6. Мислення. Методики дослідження мислення.  

        Поняття мислення та його різновиди. Дослідження провідного типу 

мислення. Дослідження впливу минулого досвіду на спосіб вирішення задач 

(методика Лачінса). Дослідження рівня сформованості рефлексивності 

мислення. Дослідження рівня розвитку аналітичності індуктивного мислення в 

умовах обмеженого часу.  Дослідження лабільності-ригідності мислення за 

допомогою методики «Словниковий лабіринт». Дослідження активності 

вербального та наочно-дійового мислення. Дослідження індивідуальних 

особливостей розв’язання задач. Дослідження понятійного мислення (методика 

«Порівняння понять» та методика «Логіка зв’язків»). Дослідження логічного 

мислення за допомогою методик «Кількісні відносини», «Складні аналогії» та 

«Прості аналогії». Дослідження здатності до узагальнення та абстрагування за 

допомогою методики «Виключення зайвого». Дослідження репродуктивного 

мислення за допомогою методики «Складання чисел». 

Тема 7. Уява. Методики дослідження  уяви.  

Поняття про уяву як вищий пізнавальний процес. Уява та її 

характеристики. Класифікація та види уяви. Дослідження індивідуальних 

особливостей уяви (визначення рівня складності уяви, ступеня фіксованості 

уявлень, гнучкості або ригідності уявлень, ступеня її оригінальності чи 

стереотипності). Дослідження просторових уявлень за методикою Шепарда. 

Дослідження відтворюючої уяви. Дослідження продуктивності уваги за 

допомогою чорно-білих фотографій тесту Роршаха.                       

Визначення поняття «творчої уяви». Дослідження творчою уяви за 

допомогою тестів Гілфорда. Дослідження особливостей творчої уяви за 

допомогою методики «Три слова».  

Тема 8. Увага. Методики дослідження уваги.  

Уява та її характеристики. Види уваги. Поняття про основні властивості 

уваги: вибірковість, стійкість, концентрація, обсяг, розподіл.  

Визначення поняття «обсяг» уваги. Дослідження обсягу уваги (за 

допомогою запам’ятовування літер та чисел), а також за методикою «Крапки». 



Дослідження вибірковості уваги за допомогою методики Мюнстерберга та 

методики Торндайка. Дослідження розподілу уваги за допомогою коректурної 

проби Бурдона та цифрових таблиць. Визначення понять «стійкість» та 

«концентрація» уваги. Дослідження стійкості та концентрації уваги за 

допомогою методик «Кільця Ландольта», «Коректурна проба Бурдона», 

«Переплутані лінії», тесту П’єрона-Рузера. Визначення поняття «слухова увага» 

вивчення концентрації слухової уваги. Визначення поняття «переключення» 

уваги. Дослідження переключення уваги за допомогою коректурної проби 

Бурдона та червоно-чорних таблиць Горбова-Шульте. Дослідження 

переключення уваги методом додавання цифр. Визначення поняття «розподіл» 

уваги.  

       Теоретичні відомості щодо засобів покращення уваги. Вправи для 

тренування стійкості, концентрації, розподілу та об’єму зорової та слухової 

уваги. 

Змістовий модуль 3. Методи дослідження емоційно-вольової сфери. 

Тема 9. Емоції та почуття. Методики дослідження емоцій та почуттів 

особистості. 

Поняття про емоції і почуття. Функції емоцій і почуттів. Вираження 

емоцій та почуттів. Форми переживання емоцій та почуттів. Класифікація 

різновидів емоцій. 

 Дослідження диференціальних емоцій ( К.Ізарда). Дослідження 

емоційного спрямування ( Б. І. Додонов). Дослідження настроїв за допомогою 

теста Люшера. Дослідження тривожності за допомогою методики Спілберга-

Ханіна. Дослідження стресостійкості. Дослідження емоційної чуйності. 

Дослідження емоційного відгукування (за А. Меграбіеном та Н. Епштейном). 

Самооцінка власного емоційного стану. Розпізнання емоцій по виразу обличчя. 

Дослідження рівнів емоційного вигорання за допомогою методики В.В. Бойко. 

Методика діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів 

(Б.Бойко).  

 

 



Тема 10. Воля. Методики дослідження вольової сфери особистості. 

Поняття про волю. Воля як вища психічна функція. Основні фази 

складної вольової дії. Дослідження вольових якостей особистості. Дослідження 

суб’єктивного контролю. Дослідження «сили волі» та рішучості. Дослідження 

наполегливості. Дослідження імпульсивності. 

  

Змістовий модуль 4. Особистість у діяльності та спілкуванні.  

Тема 11. Особистість. Методики дослідження особистості. 

          Індивід. Людина. Особистість. Індивідуальність. Класифікація типів та 

природа особистості у психологічних теоріях. Структура та спрямованість 

особистості. Самосвідомість та «Я-концепція» особистості.  

         Виявлення типологічних особливостей особистості за К.Г. Юнгом. 

Дослідження особливостей самооцінки особистості (Г.М. Казанцевої). 

Дослідження адекватної самооцінки (за А.Реан). Дослідження «Я-концепції» 

особистості. Дослідження характерних особливостей особистості.  Дослідження 

типів особистої спрямованості за допомогою методики Т. Данілової. 

Дослідження спрямованості особистості (Б.Басса). Дослідження особливостей 

психологічних захистів особистості за допомогою опитувальника Плутчика - 

Келлермана – Конте. 

Тема 12. Психологія спілкування. Методики дослідження 

міжособистісного спілкування. Особистість в групі . 

          Поняття про стосунки, ставлення та міжособистісні стосунки особистості.    

Функції та форми спілкування. Види, засоби і стилі спілкування. Класифікація 

груп, їх характеристики. Взаємовпливи в групі. 

         Дослідження стилю і структури міжособистісних стосунків та їх 

особливостей за допомогою методики Т. Лірі. Дослідження власного стилю 

поведнки під час суперечки між людьми за допомогою тесту К.Томаса. 

Дослідження міжособистісних стосунків у групі за методикою Дж. Морено « 

Соціометрія». Дослідження кола значимих для особистості осіб, думки яких є 

для неї визначальними за допомогою методики « Референтометрія».  



Змістовий модуль 5. Індивідуально-психологічні властивості 

особистості. 

Тема 13. Дослідження темпераменту як індивідуально-типологічної  

властивості особистості. 

Поняття про темперамент як сукупність індивідуальних проявів динаміки 

пчихічної діяльності особистості. Історія розвитку та становлення вчення про 

темперамент. Психологічна характеристика та властивості типів темпераменту. 

Вплив темпераменту на індивідуальний стиль діяльності людини. 

     Дослідження типу темпераменту за допомогою тесту-опитувальника ЕРІ за 

Г. Айзенком ; Тесту на визначення темпераменту  за М.М.Обозовим; Методика 

визначення темпераменту за А.Бєловим. Дослідження психологічної структури 

темперамента ( Б.М. Смирнова).  Дослідженн сили нервової системи (теплінг-

тест  Є.П. Ільїна). 

 

Тема 14. Дослідження характеру особистості. 

Поняття про характер. Природні і соціальні передумови формування 

характеру. Провідні риси характеру. Акцентуйовані риси характеру, їх 

класифікація ( Е.Кречмера, Е. Фромма, А.Є. Лічко, К.Леонгарда). 

     Дослідження характеру за допомогою опитувальника Х.Смішека. Методика 

визначення типу характеру за К. Юнгом. Методика «Ваш характер». Тест «Чи 

сильний у Вас характер ?» за автором В.Рощаховським. 

 

Тема 15. Здібності. Методики дослідження здібностей. 

Поняття про здібності, їх фізіологічна основа. Якісна і кількісна 

характеристика здібностей. Види здібностей. Формування та розвиток 

здібностей. 

Дослідження спеціальних здібностей. Дослідження загальних творчих 

здібностей. Дослідження рівня загальних, розумових здібностей. Дослідження 

«комунікативних і організаторських здібностей» (КОЗ-2). 

 

 

 



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 лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Вступ до практикуму із загальної  психології. Загальні методи 

дослідження в психології.  

Тема 1. 

Методологія та 

методи 

наукового 

дослідження. 

Спостереження 

як метод 

дослідження в 

психології. 

12 2 2   8 10 1 1   8 

Тема2. 

Експеримен-

тальні та не 

експериментал

ьні методи в 

психології.  

12 2 2   8 12 1 1   10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

24 4 4   16 22 2    2   18 

 

Змістовий модуль 2. Методи дослідження пізнавальної сфери особистості.  

Тема 3. 

Відчуття. 

Методики 

дослідження 

відчуттів.  

12 2 2   8 11 - -   11 

Тема 4. 

Сприймання. 

Методики 

дослідження 

сприймання. 

12 2 2   8 11 - -   11 

Тема 5. 

Пам’ять. 

Методики 

дослідження 

пам’яті.  

12 2 4   8 14 1 2   11 

Тема 6. 

Мислення. 

Методики 

дослідження 

мислення.  

14 2 4   8 14 1 2   11 

Тема 7. Уява. 

Методики 

дослідження 

уяви. 

 

12 2 2   8 11 - -   11 



Тема 8. Увага. 

Методики 

дослідження 

уваги. 

10 - 2   8 11 - -   11 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

72 10 16   48 72 2 4   66 

 

Змістовий модуль 3. Методи дослідження емоційно-вольової сфери. 

Тема 9. Емоція 

та почуття. 

Методики 

дослідження 

емоцій та 

почуттів 

особистості. 

12 2 2   8 12 - 1   11 

Тема 10. 

Методи 

дослідження 

вольової  

сфери 

особистості. 

12 2 2   8 12 - 1   11 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

 

 

24 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

16 

 

24 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

22 

Змістовий модуль 4. Особистість у діяльності та спілкуванні. 

Тема 11. 

Особистість. 

Методики 

дослідження 

особистості. 

14 2 4   8 14 2 1   11 

Тема 12. 

Психологія 

спілкування. 

Методики 

дослідження 

міжособисті-

сного спілку-

вання. 

Особистість в 

групі. 

 

10 - 2   8 12 - 1   11 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

24 2 6   16 26 2 2   22 

Змістовий модуль 5. Індивідуально-психологічні властивості особистості.      

Тема 13. 

Дослідження 

темпераменту 

як 

індивідуально-

12 2 2   8 13 1 1   11 



типологічної 

властивості 

особистості. 

Тема 14.  

Дослідження 

характеру 

особистості. 

12 2 2   8 13 1 1   11 

Тема 15. 

Здібності. 

Методики 

дослідження 

здібностей. 

10 - 2   8 10 - -   10 

Разом за 

змістовим 

модулем 5 

 

34 4 6   24 36 2 2   32 

Всього годин 180 24 36   120 180 8 12   160 

 

5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва модулів та тем Кількість 

годин 

  

Змістовий модуль 1. Вступ до практикуму із загальної 

психології. Загальні методи дослідження в психології. 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Методологія та методи наукового дослідження. 

Спостереження як метод дослідження в психології. 

2 1 

2 Тема 2. Експериментальні та не експериментальні методи в 

психології.  

2 1 

                                                                                                    Разом 4 2 

Змістовий модуль 2. Методи дослідження пізнавальної 

сфери  

особистості. 

 

 

 

 

3 Тема 3. Відчуття. Методики дослідження відчуттів. 2  

4 Тема 4. Сприймання. Методики дослідження сприймання. 2  

5 Тема 5. Пам’ять. Методики дослідження пам’яті.  4 2 

6 Тема 6. Мислення.Методики дослідження мислення.  4 2 

7 Тема 7. Уява.Методики дослідження уяви. 

 

2  

8 Тема 8. Увага. Методики дослідження уваги. 2  

 Разом 16 4 

 Змістовий модуль 3. Методи дослідження емоційно-вольової 

сфери. 

  

9 Тема 9. Емоції та почуття. Методики дослідження емоцій та 

почуттів особистості. 

2 1 

10 Тема 10. Воля. Методики дослідження вольової сфери 

особистості. 

 

2 1 

                                                                                                     Разом 4 2 



 Змістовий модуль 4. Особистість у діяльності та 

спілкуванні.  

  

11 Тема 11. Особистість. Методики дослідження особистості. 

 

4 1 

12 Тема 12. Психологія спілкування.Методики дослідження 

міжособистісного спілкування. Особистість в групі. 

 

2 1 

                                                                                                      

                                                                                                   Разом 

 

6 

 

2 

 Змістовий модуль 5. Індивідуально-психологічні властивості 

особистості. 

  

13 Тема 13. Дослідження темпераменту як індивідуально-

типологічної властивості особистості. 

2 1 

14 Тема 14. Дослідження характеру особистості. 2 1 

15 Тема 15. Здібності. Методики дослідження здібностей. 2  

 Разом 6 2 

 Всього годин  36 12 

 

 

                                       6. Самостійна робота 

 

Семестр 

/ тема 

 

 

Зміст самостійної роботи 

Обсяг 

(год.) 

денна 

форма/ 

заочна 

форма 

 

Форма 

контролю 

 

Тиждень, на якому 

здійснюється 

контроль 

 

Кількість 

балів 

 

 

 

     ІV/1 

Тема 1. Методологія та методи 

наукового дослідження. Спосте-

реження як метод дослідження в 

психології. 

Самостійно опрацювати:  

1. Скласти тези за змістом розділу 

«Спостереження» Рубинштейн 

С.Л. Основы общей психологи. – 

СПб.: Питер Ком, 1999. – с.42-49.  

2. Опрацювати розділ «Спостере-

жливість як професійно важлива 

якість людини» Регуш Л.А. 

Практикум по наблюдению и 

наблюдательности. – СПб: Питер, 

2001 – с. 93-163. Звернути увагу 

на запропоновані автором вправи 

для розвитку спостережливості.  

3.Етичні стандарти роботи 

практичного психолога. 

4. Опрацювання методики Карта 

спостережень Скотта (КС). 

 -Виконання спостереження (по 

орієнтованому протоколу 

спостереження для фіксації 

результатів). Здійснити 

 

 

 

8/8 

 

 

 

конспект 

 

 

  

 

        звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 



кількісний та якісний аналіз 

результатів. Написати висновки у 

звіті.  

4.Словник психологічних 

термінів.  
 

 

 

    ІV /2 

Тема2. Експериментальні та не 

експериментальні методи в 

психології.  

1.  Прочитати та законспектувати 

розділ « Типи тестів» з підруч-

ника Основы психологии: 

Практикум / Ред. – сост. 

Л.Д.Столя-ренко. – Изд-е 7-е. 

Ростов н/Д: Феникс, 2006 

С. 25-40 

2 Підготувати і провести 

опитування (анкетування) на 

тему: « Чому Ви обрали фах 

практичного психолога».  

Написати звіт. Обговорення на 

практичному занятті. 

3.Виконання  практичних завдань 

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 45-49 . 

4. Підготувати реферат або 

доповідь. 

5. Словник психологічних 

термінів. 
 

 

 

 

8/10 

 

 

 

конспект 

 

звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

    ІV /3 

Тема 3. Відчуття. Методики 

дослідження відчуттів. 

Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1. Зв’язок відчуттів з 

властивостями зовнішнього і 

внутрішнього середовища 

організму. 

2. Зміна чутливості аналізаторів 

та її причини. 

Виконання практичних завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 63-67.  
 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики: 

 

 

 

8/11 

 

 

звіт 

 

 

 

4 

 

 

 

3 



-«Дослідження ролі відчуттів у 

пізнавальній діяльності людини»  

-«Дослідження зорових 

відчуттів»; 

-«Дослідження м΄язово-

суглобових відчуттів». 
4.Підготувати реферат або доповідь. 
5.Словник психологічних 

термінів. 

 

 

 

 

 

 

   ІV /4 

Тема 4. Сприймання. Методики 

дослідження сприймання. 

 

Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1. Особливості професійної 

спостережливості психолога. 

2. Причини виникнення ілюзії та 

галюцинації. 

Виконання практичних завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 76-78 

 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики ( на вибір): 

- «Дослідження пізнавального 

контролю під час сприймання» ; 

- «Дослідження явищ адаптації та 

контрасту»; 

- «Визначення домінуючого типу 

сприймання за роботою 

провідних аналізаторів». 

4.Підготувати реферат або 

доповідь. 

5.Словник психологічних 

термінів. 
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Тема 5. Пам’ять. Методики 

дослідження пам’яті.  

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1. Розвиток пам’яті у філогенезі 

та онтогенезі. 

2. Фактори, що впливають на 

розвиток пам’яті. 

3. Опрацювати комплекс вправ 

для тренування пам’яті. 
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2.Виконання практичних  завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 90-91. 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики ( на вибір): 

- Методика « Ретроактивне 

гальмуванн»; 

- «Дослідження обсягу логічної та 

механічної  пам’яті» ; 

- Методика дослідження обсягу 

словесно-логічної пам’яті ; 

- Методика дослідження обсягу 

короткотривалої пам’яті. 
4.Підготувати реферат або доповідь. 
5.Словник психологічних 

термінів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ІV /6 

Тема 6. Мислення. Методики 

дослідження мислення.  

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1.Поняття інтелекту за Дж. 

Гілфордом. 

2.Зв’язок між кофіцієнтом 

інтелекту і життєвими успіхами. 

3.Стимулювання розвитку 

мислення за допомогою техніки 

«брейнстормінга». 

4. Проблеми генетичного 

зв’язку мислення і мовлення. 

5. Основні етапи процесу 

вирішення мисленнєвих задач. 

Проблемна ситуація і задача. 

 

2.Виконання практичних  

завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 90-91. 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики (на вибір): 

Написання звітів за методиками: 

 

 

 

 

 

8/11 

 

 

 

 

 

 

звіт 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

3 



- Методика «Стиль мислення»; 

- Методика « Індивідуальні 

особливості розв’язання задач» 

- Дослідження впливу минулого 

досвіду на спосіб вирішення 

задач (Методика Лачінса) ; 

- Дослідження аналітичності 

мислення . 

4.Підготувати реферат або 

доповідь. 

5.Словник психологічних 

термінів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ІV /7 

Тема 7. Уява. Методики 

дослідження уяви. 

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1.Поняття «інсайт», особливості 

його виникнення та вияву. 

2. Використання продуктів уяви 

в особистісних та проективних 

тестах. 

3. Вплив уяви на стан організму. 

 

2.Виконання практичних 

завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 107. 

 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики ( на вибір):  

- Методика вивчення 

відтворюючої уяви ; 

- Дослідження продуктивності 

уяви ; 

- Дослідження індивідуальних 

особливостей уяви ; 

- Дослідження творчої уяви ; 

- Дослідження креативності за 

допомогою методики Гілфорда. 
4.Підготувати реферат або 
доповідь. 
5.Словник психологічних 

термінів. 
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Тема 8. Увага. Методики 

дослідження уваги. 

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1.Розвиток уваги.Неуважність та 

її причини. 

2. Умови ефективного 

формування уважності. 

3.Вікові  та індивідуальні 

особливості уваги. 

4. Опрацювати комплекс вправ 

для тренування уваги. 

 

2.Виконання практичних 

завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 128-130. 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики ( на вибір) :  

- «Дослідження вибірковості 

уваги за методикою 

Мюнстерберга» ; 

- «Таблиці Шульте»; 

- «Дослідження переключення 

уваги методом додавання 

цифр»;  

- «Дослідження розподілу 

уваги»; 

- «Оцінка стійкості 

концентрованої уваги за 

кільцями Ландольта» ; 

- «Оцінка стійкості та 

концентрації уваги за буквеною 

коректурною пробою»; 

- «Визначення стійкості і 

концентрації уваги за 

допомогою тесту П’єрона-

Рузера» . 

4.Підготувати реферат або 

доповідь. 

5.Словник психологічних 

термінів. 
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Тема 9. Емоції та почуття. 

Методики дослідження емоцій 

та почуттів особистості. 

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1. Психологічні теорії емоцій. 

2.Зв’язок емоцій і почуттів з 

потребами людини. 

3.Виховання емоційної сфери 

особистості. 

4. Емоційне виснаження 

психолога.  

2.Виконання практичних 

завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 116-117. 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики ( на вибір) : 

- Методика «Дослідження 

диференціальних емоцій» 

(К,Ізарда); 

- Методика дослідження 

стресостійкості; 

- Методика емоційного 

спрямування (Б. І,Додонов); 

_ Методика діагностики 

«перешкод» у встановленні 

емоційних контактів (В.В. 

Бойко); 

-Методика «Дослідження 

ситуативної та особистісної 

тривожності» (Спілберг – 

Ханін). 

4.Підготувати реферат або 

доповідь. 

5.Словник психологічних 

термінів. 
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Тема 10. Воля. Методики 

дослідження вольової сфери 

особистості. 

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1. Поняття « сили 

волі».Проблема взаємозв’язку 

високого рівня свідомості та 

«сили волі» особистості. 

2. Безвілля, його причини та 
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запобігання. 

2.Виконання практичних  

завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 119. 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики ( на вибір): 

- Методика «дослідження 

суб’єктивного контролю»; 

- Методика вивчення 

особливостей вольової 

регуляції; 

- «Самооцінка вольових 

якостей» ; 

- Методика вивчення рівня 

наполегливості; 

- Дослідження сили волі. 

4.Підготувати реферат або 

доповідь. 

5.Словник психологічних 

термінів. 
 

 

 

 

 

    ІV /11 

Тема 11. Особистість. Методики 

дослідження особистості. 

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1. Свідомість і самосвідомість як 

продукт природної та соціальної 

еволюції лдюдини.  

2. Формування та розвиток 

особистості. Шляхи, умови, 

фактори особистісного 

зростання. Характеристика 

стадій розвитку особистості. 

3. Мотиваційні регулятори 

життєвого шляху людини. 

 

2.Виконання практичних  

завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 138-140. 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 
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Методики ( на вибір): 

- Дослідження типологічних 

особливостей особистості за 

К.Г. Юнгом;  

- Методика визначення 

спрямованості за Б.Басса; 

- Методика дослідження типів 

особистісної спрямованості  за 

Т. Данілової; 

- Дослідження самооцінки 

особистості (опитувальник Г.М. 

Казанцевої); 

- Дослідження адекватної 

самооцінки за А.Реан, Я. 

Коломінський; 

- Дослідження егоцентричної 

спрямованості особистості 

(ЕАТ); 

- Дослідження рівняособистісної 

зрілості за методикою 

О.С.Штепи; 

- Дослідження особливостей 

психологічних захистів 

(опитувальник Плутчика-

Келлермана-Конте). 

4.Підготувати реферат або 

доповідь. 
5.Словник психологічних термінів.  

 

 

 

 

 

 

 

  ІV /12 

Тема 12. Психологія 

спілкування.Методики 

дослідження міжособистісного 

спілкування. Особистість в групі  

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1. Характеристика стилів 

спілкування.  

2. Роль міжособистісних 

стосунків у функціонуванні 

групи. 

2.Виконання практичних 

завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 171-174. 

 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики ( на вибір): 

 Методика діагностики 
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міжособистісних стосунків 

(Т.Лірі); 

- Методика «Соціометрія»; 

- Дослідження власного стилю 

поведінки в конфліктній 

ситуації (К.Томаса). 

4.Підготувати реферат або 

доповідь. 
5.Словник психологічних термінів.  

 

 

 ІV /13 

Тема 13. Дослідження 

темпераменту як індивідуально-

типологічної властивості 

особистості. 

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1.Темперемант як основа для 

формування певних 

особистісних рис людини. 

2. Вплив темпераменту на 

індивідуальний стиль діяльності 

людини. 

 

2.Виконання практичних 

завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 207-209. 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики ( на вибір): 

- Методика дослідження 

темпераменту( ЕРІ) за Азенком; 

- Методика вивчення 

темпераменту за А.Бєловим; 

- Тест на визначення 

темпераменту за М.М. Обозо-

вим; 

- Опитувальник для вивчення 

темпераменту за Я.Стреляу; 

- Дослідження психологічних 

властивостей темпераменту 

(ОСТ) за В.М. Русалова. 

4.Підготувати реферат або 

доповідь. 
5.Словник психологічних термінів.  

 

 

8/11 

 

звіт 

 

          14 

 

3 
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Тема 14. Дослідження характеру 

особистості. 

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1.Вікові особливості та основні 

умови і механізми формування 

характеру. 

2.Акцентуації рис характеру  

Е.Фромма, А.Є. Лічко, 

К.Леонгарда. 

 

2.Виконання практичних 

завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 

Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 213-214. 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та 

написання звіту на основі 

опрацювання результатів та їх 

аналізу. 

Методики ( на вибір): 

- Дослідження акцентуацій 

характеру за К.Леонгадом-

Х.Шмішеком. 

- Методика визначення 

типології характеру К. Юнга. 
Акцентуированные личности 

[Електронний ресурс] / К. 

Леонгард. – К., 1981. – 389с. – 
Режим доступу: 

http://www.klex.ru/ll; 

Електронний ресурс] /Д. Д. 

Еникеева. – Д., 1997. – 432 с. – 

Режим доступу: 

http://www.klex.ru/cso) 

4.Словник психологічних 

термінів 
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Тема 15. Здібності.Методики 

дослідження здібностей. 

1.Опрацювання питань для 

самостійної роботи до теми. 

1.Природа індивідуальних 

психологічних відмінностей 

людей за здібностями.  

2. Формування та розвиток 

здібностей. 

3. Міжстатеві відмінності у 

здібностях та їх наукове 

пояснення. 

2.Виконання практичних 

завдань  

Волошина В.В., Долинська Л.В., 
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Ставицька С.О., Темрук О.В. 

Загальна психологія:Практикум: 

Навч. посібн. 4-те вид. – К.: 

Каравела ,2011. –с. 228-230. 

3.Опрацювання методики ( на 

вибір) та написання звіту на 

основі опрацювання результатів 

та їх аналізу. 

Методики ( на вибір): 

- Методика виявлення 

«комунікативних і 

організаторських здібностей» 

(КОЗ-2); 

- Методика визначення творчих 

здібностей людини; 

- Виявлення індивідуально-

особистісних особливостей 

особистості в конкретній 

ситуації (колірний тест 

М.Люшера). 

4.Підготувати реферат або 

доповідь. 

5.Словник психологічних 

термінів 

Разом 
120/ 

160 

  
50 

В процесі самостійної роботи студент пише реферат на одну з обраних тем: 

1. Зміна чутливості аналізаторів та її причини. 

2. Визначення особливостей геомертичних ілюзій зорового сприймання та їх 

інтерпретація.  

3. Зв’язок сприймання та моторики людини. Активний характер відчуттів і 

сприймань у взаємодії людини із середовищем. 

4. Фактори, що впливають на розвиток пам’яті. Шляхи, прийоми і засоби 

тренування та покращення пам’яті. 

5. Поняття штучного інтелекту: проблема створення і функціонування. 

6. Стимулювання розвитку мислення за допомогою технік. 

7. Вплив уяви на стан організму. 

8. Вплив органічних станів людини на її емоції та почуття. 

9. Емоції, почуття та людська індивідуальність. 

10. Умови розвитку іформування та особливості виховання вольової активності 

людини. 



11. Умови ефективного формування уважності. Способи організації і керування 

увагою. 

12. Сучасні підходи видатних психологів до розгляду структури особистості. 

13. Вплив темпераменту на індивідуальний стиль діяльності людини. 

14. Особливості застосування методів дослідження самоконтролю як показника 

волі особистості. 

15. Психофізіологічні та соціальні проблеми профілактики та корекції 

негативних рис характеру особистості. 

16. Природа індивідуальних психологічних відмінностей людей за здібностями. 

 

7. Методи навчання 

       Проведення лекційних та практичних занять передбачають застосування 

таких методів: пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, частково-

пошукового, дослідницького, інтерактивного. 

8. Форми контролю 

       Усне та письмове опитування, тести для модульного контролю знань, 

оцінювання самостійної роботи, виконання практичних завдань, контрольна 

робота, залік. 

 

 Контрольні питання з курсу: 

 

1. Науковий метод: сутність, структура, застосування. 

2. Загальна методика психологічного дослідження. 

3. Методологія науки. 

4. Функції методології. 

5. Принципи побудови психологічного дослідження. 

6. Етапи наукового дослідження. 

7. Структура методів наукової психології за Б.Г. Ананьєвим. 

8. Емпіричні методи добування наукових даних. 

9. Методика спостереження як послідовність реалізації методу. Види 

спостереження. 

10. Умови ефективного проведення спостереження. 



11.Визначення способу і форми фіксації результатів спостереження. 

12. Опис вимог до організації роботи спостерігача; опис способу обробки 

та представлення отриманих даних. 

13. Оволодіння навичками ведення, обробки та інтерпретації протоколів 

спостереження. 

14. Переваги та недоліки методу спостереження. 

15. Суб'єктивне (внутрішнє) спостереження, або самоспостереження, його 

характеристика. 

16. Поняття про експеримент. Види експериментів у психологічних 

дослідженнях. 

17. Планування та етапи проведення типових психологічних експериментів.  

18. Переваги та недоліки експерименту. 

19. Проведення статистичної обробки і інтерпретація результатів . 

20. Поняття про експериментальну і контрольну групи. 

21. Репрезентативність вибірки. 

23. Психодіагностичні (тести, анкети, опитувальники, інтерв'ю , бесіди). 

24. Сутність та особливості методу тестів. Види тестів та їх характеристика 

Умови ефективного проведення методу тестування. Техніка проведення 

психологічного дослідження. 

25. Загальна характеристика методу анкетування. 

26. Види питань в анкеті. Основні правила складання анкет. 

27.Особливості формулювання та редагування питань анкети. Надійність 

анкети. 

28. Переваги та недоліки методу анкетування.  

29. Інтерв’ю як різновид бесіди. Техніка проведення інтерв’ю недоліки та 

переваги метода інтерв’ю в психології. 

30. Проективні методи. Види проективних методик та їх характеристика. 

31. Біографічні методи (прийоми дослідження життєвого шляху,вивчення 

документації). 

32. Контент-аналіз як різновид методу вивчення продуктів діяльності. 

33. Зміст основних процедур контент-аналізу. 



34. Труднощі проведення контент-аналізу. Можливі помилки під час реалізації 

методу контент-аналізу. 

35. Специфіка застосування контент-аналізу (на матеріалі методики 

незавершених речень Б.Форера). 

36. Поняття про відчуття. Класифікація та види відчуттів. Дослідження 

особливостей відчуття.  

37. Особливості емпіричного визначення абсолютних порогів слухової 

чутливості (за допомогою аудіометра). 

38. Визначення зорових просторових порогів розрізнення (точність окоміра). 

40. Дослідження м’язово-суглобових відчуттів. Дослідження тактильного 

відчуття.  

41. Поняття про сприймання. Дослідження особливостей сприймання. 

Методики дослідження. 

42. Дослідження особливостей сприймання форми під час пасивного та 

активного дотику. 

43. Особливості вимірювання обсягу сприйняття людини. 

44. Визначення особливостей геометричних ілюзій зорового сприймання та їх 

інтерпретація. 

45. Дослідження особливостей пам’яті. Методики дослідження. 

46. Дослідження обсягу короткочасної пам’яті за методикою Джекобсона. 

56.Вивчення особливостей безпосереднього й опосередкованого 

запам’ятовування. 

57. Визначення домінуючого типу пам’яті.  

58. Дослідження обсягу логічної та механічної пам’яті.  

59. Дослідження обсягу словесно-логічної пам’яті.  

60. Дослідження особливостей мислення.  Характеристика методів та методики 

дослідження особливостей мислення. 

61. Дослідження впливу минулого досвіду на спосіб вирішення задач (методика 

Лачінса).  

62. Дослідження рівня сформованості рефлексивності мислення. 



63. Процедура визначення лабільності-ригідності розумових процесів за 

допомогою методики «словесний лабіринт». 

64. Методика дослідження особливостей наочно-образного мислення на основі 

методики «піктограма». 

65. Дослідження індивідуальних особливостей розв’язання задач.  

66. Дослідження понятійного мислення (методика «Порівняння понять» та 

методика «Логіка зв’язків»).  

67. Дослідження логічного мислення за допомогою методик «Кількісні 

відносини», «Складні аналогії» та «Прості аналогії». 

68. Дослідження особливостей уяви. Методики дослідження. 

67. Дослідження просторових уявлень за методикою Шепарда.  

69. Дослідження відтворюючої уяви. Дослідження продуктивності уваги за 

допомогою чорно-білих фотографій тесту Роршаха.                       

70.Визначення поняття «творчої уяви». Дослідження творчою уяви за 

допомогою тестів Гілфорда. 

71. Поняття про увагу. Види та властивості уваги. 

72. Визначення понять «стійкість» та «концентрація» уваги. Дослідження 

стійкості та концентрації уваги за допомогою методик «Кільця Ландольта», 

«Коректурна проба Бурдона», «Переплутані лінії», тесту П’єрона-Рузера. 

73. Визначення поняття «переключення» уваги. Дослідження переключення 

уваги за допомогою коректурної проби Бурдона та червоно-чорних таблиць 

Горбова-Шульте. 

74. Поняття про емоції та почуття. Види, властивості та форми переживання 

емоці та почуттів. 

75. Методики дослідження емоцій та почуттів. Дослідження диференціальних 

емоцій ( К.Ізарда). Дослідження емоційного спрямування ( Б. І. Додонов). 

Дослідження настроїв за допомогою теста Люшера. Дослідження тривожності 

за допомогою методики Спілберга-Ханіна. Процедура дослідження рівня 

тривожності (за методикою Філліпса). Методика дослідження самооцінки 

емоційного стану особистості. 



76. Поняття про волю. Вольова регуляція поведінки. Класифікація вольових 

якостей. 

77. Методики дослідження волі. Вивчення особливостей сили волі особистості. 

  Дослідження суб’єктивного контролю. Дослідження «сили волі» та рішучості. 

Дослідження наполегливості. Дослідження імпульсивності. 

78. Поняття про особистість. Структура та спрямованість особистості. 

Самосвідомість та «Я-концепція» особистості. 

79. Методики дослідження особистості. Виявлення типологічних особливостей 

особистості за К.Г. Юнгом. Дослідження особливостей самооцінки особистості 

(Г.М. Казанцевої). Дослідження «Я-концепції» особистості. Дослідження 

характерних особливостей особистості.  Дослідження типів особистої 

спрямованості за допомогою методики Т. Данілової. Дослідження 

спрямованості особистості (Б.Басса). Дослідження особливостей психологічних 

захистів особистості за допомогою опитувальника Плутчика - Келлермана – 

Конте. 

80. Поняття про групи. Класифікація груп в психології. 

81. Методики дослідження груп. Дослідження стилю і структури 

міжособистісних стосунків та їх особливостей за допомогою методики Т. Лірі. 

Дослідження міжособистісних стосунків у групі за методикою Дж. Морено       

« Соціометрія». Методика « Референтометрія».  

82. Психологічна характеристика та властивості типів темпераменту.  

Методики дослідження властивостей нервової системи. 

83. Дослідження типу темпераменту за допомогою тесту-опитувальника ЕРІ за 

Г. Айзенком ; Методика визначення темпераменту за А.Бєловим. Дослідження 

психологічної структури темперамента ( Б.М. Смирнова).  Дослідженн сили 

нервової системи (теплінг-тест  Є.П. Ільїна). 

84. Поняття про характер. Провідні риси характеру. Акцентуйовані риси 

характеру, їх класифікація. 

85. Методики дослідження характеру. Методика визначення типу характеру за 

К. Юнгом. Методика С.Шмішека щодо визначення типів акцентуацій 



характеру. Особливості застосування патохарактерологічного діагностичного 

опитувальника А.Є. Лічко. 

86. Поняття про здібності. Види та їх характеристика. 

87. Психодіагностичні  дослідження здібностей особистості. Дослідження 

спеціальних здібностей. Дослідження загальних творчих здібностей. 

Дослідження рівня загальних, розумових здібностей. Дослідження 

«комунікативних і організаторських здібностей» (КОЗ-2). 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Навчальна (аудиторна) робота 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

Сума 

Модуль1 Модуль2 Модуль3 Модуль4 Модуль5  
Т1 

 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15  

Робота на парах –5б. 

реферат - 5б. 

 
Самостійна робота ( анкета- 5 б. , виконання 

практичних завданнь , опрацювання методик  

– 21б.) – 26 балів 

– Тестові  завдання  – 5 б. 

 

Робота на 

парах , 

реферат  -5б. 
Самостійна 

робота 

(опрацювання 

методик )– 6 

б. 

Робота на 

парах,  

реферат  -
5б. 

Тестові 

завдання  

по М.3, 

М.4– 5 б. 

Самостійна 

робота ( 

практичне 

завдання, 

опрацюван

ня методик 
)– 9 б. 

Робота на парах  -5б. 

Тестові завдання – 5 

б. 
Самостійна робота ( 

практичне завдання, 

опрацювання  

методик )– 9 б. 

Контрольна робота – 

10 б. 

 

 41 11 19 29 100 

Т1, Т2, Т3... – теми дисципліни  

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується заліком, становить за поточну 

успішність 100 балів. 

 

Засоби оцінювання 

       Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних 

робіт проводиться за поточним та підсумковим контролями. Поточний 

контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в усній та 

письмовій формі (тестування, контрольна робота, самостійна робота). 

     Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки виконаних 

завдань. Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 



 

     Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де 

відводиться на оцінку усних та письмових відповідей студентів -  20 балів, 

написання доповіді або реферату – 5 балів, виконання тестування за змістовими 

модулями – 15 балів, опрацювання методик  ( на вибір) та написання звіту на 

основі отриманих результатів та їх аналізу – 45 балів, підготовка і проведення 

опитування (анкетування) – 5 балів, підсумкової контрольної роботи – 10 балів.  

     Самостійна робота студентів забезпечує підготовку студента до 

аудиторних занять і контрольних заходів. Результати цієї підготовки 

виявляються в активності студента на заняттях, при виконанні ним  тестових 

та практичних завдань, контрольної роботи й інших видів робіт.  

     Самостійна робота студентів включає: опрацювання лекційного матеріалу 

і рекомендованої літератури; пошук (підбір), огляд літератури; підготовка до 

практичних  (семінарських) занять; підготовка до написання контрольної 

роботи, інших форм поточного контролю; підготовка та проведення 

опитування (анкетування); підбір інструментарію для проведення методик; 

опрацювання та проведення методик (на вибір)  та написання звіту на основі 

отриманих результатів, виконання практичних завдань.  

Критерії оцінювання знань студентів 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 

• своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

• вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та 

розвитку; 

• вміння застосовувати методи психологічної діагностики на практиці; 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач. 



      Виходячи з цього, оцінка «відмінно» ставиться за повні та міцні знання 

матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової 

літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих 

знань та умінь. 

        Оцінка «добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань 

із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 

додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення 

знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

        Оцінка «задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального 

матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 

передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою 

викладача. 

       Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час 

відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення.  

                             Оцінювання виконання методик ( на вибір студента).   

3 бали (відмінно) – завдання виконано студентом в повному обсязі відповідно 

до запропонованої методики, яка винисена на дане практичне заняття. 

Методика проведена, опрацьована. За результатами проведення сформульовано 

ґрунтовні висновки. Виконана, оформлена та вчасно здана письмова робота. 

2 бали (добре) – завдання виконано студентом в повному обсязі відповідно до 

запропонованої методики, яка винисена на дане практичне заняття. Методика 

проведена, опрацьована. За результатами проведення сформульовано ґрунтовні 

висновки (можлива наявність неточностей). Виконана, оформлена та вчасно 

здана письмова робота. 

 1 бал (незадовільно) – завдання виконано не в повному обсязі, частково. 

Неякісно опрацьовані результати. Висновки фрагментарні, не обґрунтовані. 

Виконана, не якісно оформлена та не вчасно здана письмова робота. 



0 бал (незадовільно) – завдання практично не виконано, зовсім не відповідає 

вимогам. Робота відсутня. 

                                         Оцінювання анкетування : 

  5 балів (відмінно) – завдання виконано студентом в повному обсязі відповідно 

до запропонованої теми, кількості та різноманітності питань. Питання 

сформульовані вірно. Розроблена валідність за змістом.Виконана та вчасно 

здана письмова робота.  

4 бали (добре) – завдання виконано студентом в повному обсязі відповідно до 

запропонованої теми, кількості та різноманітності питань. Питання 

сформульовані вірно (можливі допущення певних неточностей). Розроблена 

валідність за змістом. Виконана та (можливо) не вчасно здана письмова робота. 

3 бали (задовільно) – завдання виконано не в повному обсязі, можливо не 

зовсім відповідає темі роботи, кількості запитань або використано однотипні 

запитання. Допущені помилки у формулюванні запитань. Не розроблена (або 

частково розроблена) валідність за змістом. Робота здана не вчасно. 

2 бали (незадовільно) – завдання за своїм змістом лише частково відображає 

подане завдання.  Робота не відповідає темі, питання не вірно сформульовані, 

не відповідають вимогам. Валідність відсутня. Робота здана не вчасно (або 

відсутня). 

1 бали (незадовільно) – завдання практично не виконано. Складається із 

малозмістовних фраз, які не відображають суть завдання. Не відповідає темі 

роботи. Робота відсутня (можливо).  

0 балів – завдання відсутнє. 

 

                                Критерії оцінки тестового завдання: 

5  балів «відмінно» - студент дав не менше 90% правильних відповідей; 

4 балів «добре» - студент дав не менше 70% правильних відповідей; 

3 балів  «задовільно» - студент дав не менше 50% правильних відповідей; 

2 бали  «незадовільно» - студент дав менше 50% правильних відповідей; 

0 балів - завдання відсутнє. 

 



                                  Критерії оцінки реферату/ доповіді: 

5 балів (відмінно): тема реферату/доповіді актуальна та відзначається  

практичною значущістю; у роботі здійснено критичний огляд визначень 

різними авторами, наведених в різних джерелах; матеріал роботи добре 

структурований, логічно викладений; роботу оформлено з дотриманням 

встановлених правил; студент демонструє здатність робити у рефераті/ 

доповіді логічні висновки та узагальнення; проявляє здатність висловлювати та 

аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання. 

 4 бали (добре): тема реферату/доповіді актуальна; у роботі здійснено аналіз 

основних аспектів проблеми; використано джерела, які дають змогу розкрити 

теоретичні й прикладні аспекти теми; матеріал реферату/доповіді загалом 

структурований, логічно викладений; оформлення роботи в цілому відповідає 

встановленим правилам; студент послідовно, обґрунтовано та теоретично 

правильно викладає матеріал; демонструє здатність робити логічні висновки та 

узагальнення; але не в повній мірі може аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання; недостатньо використовує фактичні 

та статистичні дані. 

3 бали (задовільно): тема реферату/доповіді не є актуальною; у роботі 

здійснено поверхневий аналіз основних аспектів проблеми; використані 

джерела не дають можливості повністю розкрити проблему; реферат/доповідь 

містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту теми і свідчить про 

нездатність студента зрозуміти її зміст; робота в цілому оформлена  згідно з 

правилами, але є суттєві недоліки. 

 1-2 бали (незадовільно): завдання практично не виконано, складається з 

окремих малозмістовних тез, які за своїм змістом не відображають суті теми 

реферату/доповіді; робота не оформлена, здана не вчасно чи відсутня. 

0 балів – завдання відсутнє. 

       

       Підсумкова контрольна робота з дисципліни «Практикум із загальної 

психології» відображає рівень розвитку у студентів вмінь та навичок 

аналізувати, диференціювати, систематизувати та узагальнювати прослуханий 



та вивчений матеріал; орієнтуватися в сучасній науковій літературі та 

здійснювати самостійні пошуково-методичні розвідки з питань психології; 

обґрунтовувати можливість застосування методів та методик психологічної 

діагностики; володіти теоретичними основами розв’язання завдань. 

     Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за 

відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної 

навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота. 

     Контрольна робота складається з двох частин: теоретичне питання, що 

потребує поглибленої відповіді; практична частина. Відповіді мають бути 

повними та обґрунтованими на всі теоретичні та практичні завдання, що 

передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. 

 

                              Критерії оцінки контрольної роботи: 

9-10 балів «відмінно» - студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає під час 

відповідей на контрольні запитання, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань. 

7-8 балів «добре» - студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час письмових відповідей на контрольні 

запитання, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки.  

5-6 балів  «задовільно» - студент загалом  володіє навчальним матеріалом, 

викладає його основний зміст під час письмових відповідей на контрольні 

запитання, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

1-4 бали  «незадовільно» - частково володіє навчальним матеріалом, не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час письмових відповідей на 

контрольні запитання, допускаючи при цьому суттєві помилки.  

0 балів - завдання відсутнє. 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80 – 89 В 

добре  
70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

26 – 49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення  

- опорні конспекти лекцій; 

- методичні рекомендації до курсу; 

- навчальні посібники; 

-  роздатковий матеріалів для проведення практичних занять; 

- тестові завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних 

досягнень студентів; 

- засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 

підсумкового контролю). 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е изд. - СПб.: 

Питер, 2007.- 688 с. 

2. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб.: Изд-во «Речь», 

2000. – 440с. 

3. Волошина В.В., Волинська Л.В., Савицька С.О., Темрук О.В. Загальна 

психологія:Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2005. – 280 с. 



4. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна 

психологія:Практикум: Навч. посібн. 4-те вид. – К.: Каравела ,2011. -280 с. 

5. Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. – К. : Академвидав, 

2009. – 463 с. 

6. Герасімова Н. Є. Загальна психологія [текст] : практикум / Н. Є. Герасімова. – 

Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 208 с. 

7. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию. Самара: 2000. 

– 287 с. 

8. Гудвин Дж. Исследование в психологии. СПб: Питер, 2004. – 312 с. 

9. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология – 2-е изд., доп. – СПб.: 

Питер, 2001. – 320 с. 

10. Загальна психологія [текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. 

Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2011. 

– 464 с. 

11. Зелінська Т. М. Практикум із загальної психології [текст] : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова. – К. : Каравела, 2010. - 

272 с. 

12. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навч. посіб. – К.:2004. – 

318 с. 17. 

13. Моначин І. Л. Зошит-практикум з курсу «Практикум з загальної психології» 

для студентів спеціальності «Психологія». – Тернопіль : ТНТУ імені Івана 

Пулюя, 2015. – 100 с. 

14. Матвієнко Л.І. Практикум із загальної психології: Навч. посібник. – К.: ІПК 

ДСЗУ, 2008. – 120 с. 

15.  М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид. допов. - К.: Вища 

школа, 2001. 

16. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – 

К.:Либідь, 2002. – 632 с. 

17. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. – К: Кондор, 2009. – 576 с. 

18. Пашукова, Т. І. Практикум із загальної психології / Т. І. Пашукова, А. І. 

Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. Т. І. Пашукової. – К. : Знання, 2006. – 203 с.  



19. Практикум із загальної психології [робочий зошит] : методичні 

рекомендації до лабораторних занять з курсу «Практикум із загальної 

психології» / [уклад. Портницька Н. Ф., Гречуха І. А., Литвинчук А. І., 

Можаровська Т. В., Хоменко Н. В.] за ред. Портницької Н. Ф. – Житомир : 

ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 270 с. 

20. Практикум з психодіагностики. — 2-ге вид., виправ. і допов. / Уклад.: О. О. 

Музика та ін. — Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2000. — 

160 с. 

21.Практикум із загальної психології: для подвійних спеціальностей /Уклад. Л. 

В.Долинська, С. О. Ставицька, В. В. Волошина.: — К., 2003. - 140 с. 

22. Практикум по психологическому исследованию / Ред. Д. С. Горбатов. — М.: 

Издат.дом «Бахрах-М», 2000. 

23.Практикум по общей, экпериментальной и прикладной психологии / Под 

ред. А.А.Крылова, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2006. – 560 с. 

24. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 390 

с.23.  

25. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. — К.: ВД Професіонал, 

2004. -304 с. 

26.Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Навчальний посібник. – 

К:Наукова думка, 2000. – 192 с. 

Допоміжна: 

27. Белей М.Д. Тодорів Л.Д. Основи діагностичної психології. Івано-Франківськ 

: Тіповіт, 2008. 296 с. 

28. Герасімова Н. Є. Основи загальної психології : самостійна робота студентів 

[текст] : навч. посіб. / Н. Є. Герасімова, І. В. Герасимова. – Черкаси : 

Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 68 с.  

29. Загальна психологія : навч. посіб. / Сергеєнкова О. П., Столярчук О. А., 

Коханова О. П., Пасєка О. В. – К. : ЦУЛ, 2012. – 296 с.  

30. Погорільська Н. І. Математичні методи в психологічних дослідженнях 

[текст] : навч. посіб. / Н. І. Погорільська, О. В. Ходанович. – Київ : Київський 

університет, 2015. – 128 с.  



31. Регуш А.Л. Практикум по наблюдению и наблюдательности. 2-е изд., 

перераб. и доп. -СПб.: Питер, 2008. - 208 с. (Серия "Практикум по психологии") 

32. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учеб. 

пособие.– М., 1996. 

33. Смирнов А. Практикум по общей психологии: Учебное пособие. – Изд-во 

Института Писхотерапии. – 2005. – 224 с. 

34. Туриніна О. Л. Практикум з психології : навч. посіб. / О. Л. Туриніна. – К. : 

МАУП, 2007. – 328 с. 3.2.13. Юрчинська Г. К. Психомоторика. Загальний 

практикум [текст] : навч. посіб. / Г. К. Юрчинська. – Київ : Київський 

університет, 2005. – 164 с. 

 

                             Інформаційні ресурси в мережі Інтернет: 

1. http://psyfactor.org/ - "ПСИ-ФАКТОР" - Центр практической психологии. 

2. psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии". 

 www.psychology.ru — Psychology.ru. Большой проект, посвященный 

психологии. Содержит много полезных разделов: библиотека, раздел о 

знаменитых психологах, большую коллекцию ссылок на психологические 

ресурсы, форумы, психологические тесты-Онлайн и другое. 

3. http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической 

психологии. 

4.http://www.zercalo.ru/index.shtml - Психология каталог. Психологические 

ссылки. Каталог психолога. Ссылки на психологические ресурсы. 

5. PsyLab.info – Энциклопедия психодиагностики. 
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