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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 4 
 
годин – 120 
 
залікових модулів – 1 
 
змістових модулів – 2 

 
 ІНДЗ* – ___________ 

                       (вид завдання) 

Галузь знань 
05 - Соціальні та 

поведінкові науки  
 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

053 Психологія 
 (код і назва) 

 
 

Рівень вищої освіти: 
 

ПЕРШИЙ 
(БАКАЛАВРСЬКИЙ) 

Нормативна  
 

Рік підготовки: 
2-й 3-й 

Семестр 
2-й 1-й 

Лекції 
24 год.  4 год. 

Практичні, семінарські 
24  год.  12 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
72  год. 104 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 
Форма підсумкового 

контролю: іспит 
 

 
 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета полягає в ознайомленні студентів з діапазоном теоретичних та 
практичних знань з основних проблем і напрямів розвитку психодіагностики як 
науки та  вивчення її основних методів. 

Завдання 

- ознайомити студентів з методичним апаратом, теоретичними висновками і 
узагальненнями психодіагностичних досліджень; 

- навчити з’ясувувати можливості та обмеження психодіагностики; 

- ознайомити з обґрунтуванням, конструюванням і апробацією методик 
психологічного дослідження; 

- зформувати уміння розробляти вимоги до методик як до вимірювального 
інструментарію; 

- ознайомити з правилами проведення обстеження та дослідження феноменів 
міжособистісної взаємодії в процесі обстеження; 

- навчити обробляти та інтерпретувати результати дослідження. 

 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
а) загальних (ЗК): ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати методи 
когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного 
стану.   
в) спеціальних фахових (СК): 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 та рекомендації  
СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми формування, 
функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, властивостей, 
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виокремлювати причини та фактори, що диференціюють характер їх 
індивідуального функціонування та розвитку. 

 
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен знати: фундаментальні теоретичні основи 
психодіагностикиї; основні методи психодіагностичного дослідження; 
загальнопсихологічні фундаментальні проблеми, вирішувані психодіагностикою; 
вміти: формулювати завдання психодіагностичного дослідження та наводити їх 
обґрунтування; володіти 2-3 методиками з кожного з трьох рівнів дослідження 
структури особистості, які застосовуються у роботі практичного психолога. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить  4 
кредитів ЄКТС. 

 
  

3. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1.Загальні основи психодіагностики. 
Тема 1. Вступ до психодіагностики. Історія становлення психодіагностики. 
Предмет, об’єкт вивчення психодіагностики. Сфери застосування та 
можливості сучасної психодіагностики. 
Тема 2. Зміст та структура психологічної діагностики. Особливості 
психодіагностичного  процесу. Психологічний діагноз. Професійно-етичні 
аспекти психодіагностики. 
Тема 3. Характеристика психодіагностичного методу. Поняття «метод». 
Класифікація методів психодіагностики. Поняття неекспериментального, 
експериментального методів, суб’єктивного, об’єктивного та проективного 
підходів. 
Тема 4. Психометричні основи психологічної діагностики. Проблема 
вимірювання в психодіагностиці. Типи вимірювальних шкал. Номінальне, 
ординальне, інтервальне вимірювання та вимірювання відношень. Валідність, 
надійність, стандартизованість діагностичної методики. 
 
Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти психодіагностики. 
Тема 5. Об’єктивний підхід у психодіагностиці. Загальна характеристика 
тестових методик. Психологічні тести та особливості їх використання. 
Тема 6. Психодіагностика інтелекту. Аналіз проблеми інтелекту в психології. 
Види тестів інтелекту. Невербальні тести інтелекту. Тест Дж. Равена. Батареї 
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тестів інтелекту. Тест Д. Векслера. Тест Амтхауера. Тест Гилфорда. 
Діагностика пізнавальних здібностей як складових інтелекту. 

Тема 7. Застосування математико-статистичних методів аналізу у 
психодіагностичному дослідженні. Групування, табулювання та ранжування 
даних. Міри центральної тенденції. Розрахунок дисперсії. Коефіцієнти 
кореляції. 

Тема 8. Суб’єктивний підхід у психодіагностиці. Загальна характеристика 
опитувальників, методик суб’єктивного шкалювання та самооцінки. Проблема 
соціальної бажаності відповідей. Особистісні опитувальники. 16-PF Р. 
Кеттелла. ММРІ. Опитувальник Шмішека-Мюллера (Акцент 2-90). 

Тема 9. Проективний підхід у психодіагностиці. Загальна характеристика 
проективних методів. Теоретичні обґрунтування проективного підходу до 
діагностики особистості. Методики «Моя сім’я», «Дім-Дерево-Людина», 
«Неіснуюча тварина». Тест М. Люшера.Тест Л. Сонді. Тест Г. Роршаха. ТАТ. 
Тема 10. Теоретичний аналіз організаційних та емпіричних методів: 
особливості підготовки та проведення. Сутність і види спостереження. 
Послідовність здійснення наукового спостереження. Інтерв’ю та анкетування 
як різновиди опитувальних методів. Види запитань. Експертне оцінювання у 
психологічному дослідженні. Контент-аналіз у психодіагностиці. 
Тема 11. Психодіагностика міжособистісних відношень.  Класифікація малих 
соціальних груп. Визначення групових індексів. Рівень благополуччя 
стосунків. Визначення референтометричної структури класу. Методика У. 
Шутца.  
Тема 12. Аудіовізуальна діагностика разумових здібностей та моральних 
якостей. Канали отримання невербальної інформації. Аудіовізуальні ознаки 
підвищення емоцій: типові прояви. Аудіовізуальні маркери позитивних та 
негативних розумових здібностей. Профайлінг. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п/с лаб ср  л п/с ла

б 
ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1. Загальні основи психодіагностики. 

Тема 1. Вступ до 
психодіагности-
ки. 

10 2 2  6 10 2   8 
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Тема 2. Зміст та 
структура 
психологічної 
діагностики. 

10 2 2  6 10 2   8 

Тема 3. 
Характеристика 
психодіагнос-
тичного методу. 

10 2 2  6 10    10 

Тема 4. Психо-
метричні основи 
психологічної 
діагностики. 

10 2 2  6 10    10 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

40 8 8  24 40 4   36 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти психодіагностики. 
Тема 5. 
Об’єктивний 
підхід у психо-
діагностиці. 

10 2 2  6 10  2  8 

Тема 6. 
Психодіагнос-
тика інтелекту. 

10 2 2  6 10  2  8 

Тема 7. 
Застосування 
математико-
статистичних 
методів аналізу. 

10 2 2  6 10  2  8 

Тема 8. 
Суб’єктивний 
підхід у психо-
діагностиці. 

10 2 2  6 10  2  8 

Тема 9. 
Проективний 
підхід у психо-
діагностиці. 

10 2 2  6 10  2  8 

Тема 10. 
Теоретичний 
аналіз 
організаційних 
та емпіричних 
методів. 

10 2 2  6 10    10 

Тема 11. 
Психодіаг-

10 2 2  6 10  2  8 
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ностика 
міжособистісних 
відношень.   
Тема 12. 
Аудіовізуальна 
діагностика 
разумових 
здібностей та 
моральних 
якостей. 

10 2 2  6 10    10 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

80 16 16  48 80  12  68 

ІНДЗ*           
Усього годин 120 24 24  72 120 4 12  104 

* – за наявності 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
6. Теми практичних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
(дв/зв) 

1 Вступ до психодіагностики. 2 год (дв) 
2 Зміст та структура психологічної діагностики. 2 год. (дв) 
3 Характеристика психодіагностичного методу. 2 год. (дв) 
4 Психометричні основи психологічної діагностики. 2 год. (дв) 
5 Об’єктивний підхід у психодіагностиці. 2 год. (дв) 

2 год. (зв) 
6 Психодіагностика інтелекту. 2 год. (дв) 

2 год. (зв) 
7 Застосування математико-статистичних методів 

аналізу. 
2 год. (дв) 
2 год. (зв) 

8 Суб’єктивний підхід у психодіагностиці. 2 год. (дв) 
2 год. (зв) 

9 Проективний підхід у психодіагностиці. 2 год. (дв) 
2 год. (зв) 

10 Теоретичний аналіз організаційних та емпіричних 
методів. 

2 год. (дв) 

11 Психодіагностика міжособистісних відношень.   2 год. (дв) 
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2 год. (зв) 
12 Аудіовізуальна діагностика. 2 год. (дв) 

24 
год.(дв)/8(зв) 

 Разом 24 год. (дв) / 
12 год. (зв) 

                                                                                                              
7. Теми лабораторних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 
(дв/зв)  

1 Сфери застосування та можливості сучасної 
психодіагностики. 

6/10 

2 Професійно-етичні аспекти психодіагностики. 6/10 
3 Поняття неекспериментального, експериментального 

методів, суб’єктивного, об’єктивного та проективного 
підходів (дв). 
Тема 3: Характеристика психодіагностичного методу (зв). 

6/10 

4 Проблема вимірювання в психодіагностиці (дв). 
Тема 4. Психометричні основи психологічної діагностики 
(зв). 

6/10 

5 Психологічні тести та особливості їх використання (дв). 
Тема 5. Об’єктивний підхід у психодіагностиці (зв). 

10/12 

6 Навести приклад профілю інтелекту (за результатами 
дослідження) (дв), (зв).  

Тема 6. Психодіагностика інтелекту (зв). 

10/10 

7 Виконати тестові завдання (дв), (зв).  
Тема 7. Застосування математико-статистичних методів 
аналізу (зв). 

10/10 

8 Теоретичний аналіз організаційних та емпіричних 
методів. 

6/12 

9 Психодіагностика міжособистісних відношень.   6/10 
10 Аудіовізуальна діагностика разумових здібностей та 

моральних якостей. 
6/10 

 Разом 72/104 
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До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – написання рефератів, ессе; 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

10. Методи навчання 
                                                                                                    

11. Методи контролю 
 

12. Питання для підсумкового контролю 
                                                            

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
Орієнтовний приклад для заліку 

Поточний контроль Модульний контроль Сума 
балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  
100 

         
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 
Орієнтовний приклад для екзамену 

 Поточний контроль Модульний 
контроль 1 

Модульний 
контроль 2 

Підсумковий 
контроль 

Сума 
балів Змістовий 

модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль3 

      100 
 

Приклад оцінювання курсової роботи (проекту) 
Пояснювальна 

записка 
Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 
 

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 
85-89 В 

добре  
75-84 С 
70-74 D 

задовільно  
60-69 Е  

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 
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13. Методичне забезпечення 
Таблиці, методичні розробки, презентації лекцій, конспект лекцій й список 
літератури. 
 

14. Рекомендована література 
Основна 

1. 1. Анастази А. Психологическое тестирование/ А. Анастази. – М.: 
Педагогика, 1982. – Кн.1. – 318с.  

2. Белей М.Д., Тодорів Л.Д. Основи діагностичної психології / М.Д.Белей,  

Л.Д.Тодорів.– Івано-Франківськ, 2008. - 295с.   
3. Волошина В.В., Волинська Л.В. Загальна психологія: Практикум: Нач.  

посіб./ В.В.Волошина, Л.В.Волинська. – К.: Каравела, 2010.   
4. Галян І.М. Психодіагностика/ І.М. Галян. – Київ, 2009. – 463 с.  

5. Гільбух Ю.З. Учитель і психологічна служба школи/ Ю.Гільбух. – Київ, 
1994. – 140с.  

6. Матейко Н.М. Основи психодіагностики: інструктивно-методичні 
матеріали до самостійної роботи. – ІваноФранківськ: Симфонія форте, 
2013. – 80с.  

7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое 
руководство/ В.Д.Менделевич. – М.: МЕДпресс, 2001. – 587с.  

8. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики/ В.Ф.Моргун, 
І.Г.Тітов– К., «Слово». 2009. – 464с.  

9. Немов Р.С. Психология: Учеб.для студ высш.учеб.заведений. Кн 3: 
Психодигностика. Введение в научное психологическое исследование с 
элементами математической статистики/ Р.С. Немов. – М. Владос. – 640с.  

10. Основи психодіагностики / Ред. А.Г. Шмелев. – Р-н-Д., 1996.   
11. Психодіагностика/за ред. Корольчука М.С., Осьодло В.І. – Київ: 

Ельга, 2004. – 399с.  

12. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании/ 
Е.И.Рогов.– М., «ВЛАДОС», 1996. – 527с.  

13. Словарь- справочник по психологической диагностике / Бурлачук 
Л.Ф., Морозов С.М. – К.: Наук.думка, 1989. – 200с.  

 
 

Додаткова 
1. Акимова М.К. Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой. – 

СПб.: Питер, 2005. - 303с. 
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2. Загальна психодіагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М., 
1987. 

3. Основи психодіагностики: Навчальний посібник для студентів педвузів. - 
Ростов-на-Дону, 1996.  

4. Психологічна діагностика: Проблеми і дослідження / За ред. К.М. Гуревича. 
- М., 1981.   

5. Психологическая диагностика: Учеб. пособие / Под ред. К.М. Гуревича, 
Е.М. Борисовой. - М., 2000.  

6. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие. - Самара, 2002.- 672 с. 

7. Скребец В.А. Психологическая диагностика: Учеб.пособие. - К., 1999. 

8. Чернышев А.С. Аппаратурные методики психологической диагностики 
группы в совместной деятельности/ А.С. Чернышев. – Когито-Центр – 2005, 
190 с.  

9. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: учеб. 
для студ. высш. учеб. заведений / Н.И. Шевандрин. – 2-е изд. – М.: 
ВЛАДОС, 2001. – 512 с.  

10. Яценко Т. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих 
учителей / Т. Яценко. – К.: Ника-Центр, 1987. – 227 с.  

 
 

14. Електронні інформаційні ресурси 
http:// psyworld.in.ua;  

http:// psychology.ucoz.com; 

http:// psychologos.ru› 

http:// psylib.org.ua; 

http:// tests.pp.ru 

http:// flogiston.ru 

http:// psihologu.info; 

http:// vch.narod.ru; 

http:// psychology.net.ru 

 

Питання для підготовки до іспиту з дисципліни 

«Психодіагностика» 

1. Вступ до психодіагностики.  
2. Історія становлення психодіагностики.  
3. Предмет, об’єкт вивчення психодіагностики.  
4. Поняття предмет та структура сучасної психодіагностики. 
5. Психодіагностика та суміжні напрямки досліджень. 
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6. Сфери застосування та можливості сучасної психодіагностики. 
7. Зміст та структура психологічної діагностики.  
8. Особливості психодіагностичного процесу.  
9. Поняття психологічного діагнозу.  
10. Професійно важливі якості психологів.  
11. Професійно-етичні аспекти психодіагностики. 
12. Умови ефективності психодіагностики.  
13. Етапи проведення психодіагностичного обстеження. 
14. Розробка рекомендацій за результатами психодіагностичного обстеження.  
15. Клінічний і психологічний діагнози. 
16. Характеристика психодіагностичного методу.  
17. Поняття «метод» у психідіагностиці.  
18. Класифікація методів психодіагностики.  
19. Поняття неекспериментального, експериментального методів.  
20. Поняття суб’єктивного, об’єктивного та проективного підходів. 
21. Психометричні основи психологічної психодіагностики.  
22. Валідність, надійність, стандартизованість діагностичної методики.  
23. Проблема вимірювання в психодіагностиці.  
24. Типи вимірювальних шкал. 
25. Об’єктивний підхід у психодіагностиці.  
26. Загальна характеристика тестових методик.  
27. Психологічні тести та особливості їх використання.  
28. Процедура проведення тестування. 
29. Складові частини тесту та вимоги до них. 
30. Нормативні вимоги до посібника із застосування тесту. 
31. Інструкція для випробуваних і правила її формулювання. 
32. Стимульний матеріал тесту й вимоги до нього. 
33. Вимоги до бланків обстеження. 
34. Ключі для оцінки результатів тесту і нормативні вимоги до них. 
35. Психодіагностика інтелекту.  
36. Аналіз проблеми інтелекту в психології.  
37. Види тестів інтелекту.  
38. Невербальні тести інтелекту.  
39. Тест Прогресивні матриці Дж. Равена. 
40. Тест Д. Векслера.  
41. Тест структури інтелекту Амтхауера. 
42. Тест Соціального інтелекту Дж. Гілфорда. 
43. Суб’єктивний підхід у психодіагностиці.  
44. Загальна характеристика опитувальників.  
45. Проблема достовірності особистісних опитувальників. Фактори, що детермінують 

відповіді на питання. 
46. Загальна характеристика особистісних опитувальників: Опитувальник Шмішека-

Мюллера (Акцент 2-90). 16-PF Р. Кеттелла. ММРІ.  
47. Проективний підхід у психодіагностиці.  
48. Проблема реалізації проективного підходу в психодіагностиці. 
49. Загальна характеристика проективних методів.  
50. Теоретичне обґрунтування проективного підходу до діагностики особистості. 
51. Методики «Моя сім’я», «Дім-Дерево-Людина», «Неіснуюча тварина».  
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52. Тест М.Люшера. Тест Л. Сонді. Тест Г. Роршаха. ТАТ. 
53. Психодіагностика міжособистісних відношень.   
54. Методики для діагностики особливостей сімейних відносин.  
55. Діагностика міжособистісних відносин Т. Лірі.  
56. Методика К. Томаса для оцінки способів реагування у міжособистісному конфлікті.  
57. Соціометрія. 
58. Міжособистісні стосунки в подружніх парах (тест У. Шутца) 
59. Візуальна психодіагностика.  
60. Профайлінг. 
61. Проективна методика “Неіснуюча тварина”. Загальний підхід до інтерпретації малюнка. 

Наведіть декілька прикладів. 
62. Проективна методика «Будинок -Дерево-Людина». Загальний підхід до інтерпретації 

малюнка. Наведіть декілька прикладів. 
63. Проективна методика «Будинок -Дерево-Людина». Інтерпретація ознак зображення 

будинку: дах, труби і дим, двері, стіни, вікна, доповнення до малюнка дому. 
64. Проективна методика «Будинок -Дерево-Людина». Інтерпретація ознак зображення 

дерева: перспектива, розміри і нахил, стовбур, коріння і кора, корона дерева: гілки і 
листя, сонце і вітер. 

65.  Проективна методика «Будинок -Дерево-Людина». Інтерпретація ознак зображення 
людини: руки, голова, тулуб, плечі, обличчя, ноги і рух, поза, акценти.  

66. Наведіть приклад малюнка за методикою «Моя сім'я». Проінтерпретуйте малюнок за 
загальними критеріями. Визначте напрямки консультативної роботи. 

67. Проективний методика «Моя сім'я». Загальний підхід до інтерпретації малюнка. 
Наведіть декілька прикладів. 

68. Проективний методика «Моя сім'я». Присутні і негативні знаки на малюнку, на які слід 
звернути увагу оскільки вони можуть свідчити про певні проблеми. 

69. Проективний методика «Моя сім'я». Назвіть додаткові деталі малюнка які говорять на 
користь дитини. 

70. Проективний методика «Моя сім'я». Назвіть за якими пунктами слід оцінювати малюнок 
дитини. 

71. Наведіть приклад профілю структури інтелекту особистості за тестом Р. Амтхауера. 
Проінтерпретуйте результати окремих субтестів. Визначте напрямки корекційної 
роботи. 

72. Наведіть приклад профілю особистості (за методікою «Акцент-2-90» М. И. Вігдорчика). 
Дайте психологічну характеристику досліджуваного. Визначте напрямки 
консультативної роботи. 

73. Наведіть приклад профілю особистості (за результатами дослідження за 
особистісним опитувальником Р. Кеттела). Дайте психологічну характеристику 
досліджуваного. Визначте напрямки консультативної роботи. 

74. На основі опитувальника «Акцент-2-90» проінтерпретуйте поєднання шкал ↑Эм+↑П+↑Т. 
75.  На основі опитувальника «Акцент-2-90» проінтерпретуйте поєднання шкал ↑П↑В; 

↓П+↑В. 
76. На основі опитувальника «Акцент-2-90» проінтерпретуйте поєднання шкал ↑Г+↑Д+↑В. 
77. На основі опитувальника «Акцент-2-90» проінтерпретуйте поєднання шкал ↑З+↑Д; 

↑З+↓Д. 
78. На основі опитувальника «Акцент-2-90» проінтерпретуйте поєднання шкал ↑З+↑В; 

↓З+↓В. 
79. На основі опитувальника «Акцент-2-90» проінтерпретуйте поєднання шкал ↑Г+↑З+↓П. 
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80. На основі опитувальника «Акцент-2-90» проінтерпретуйте поєднання шкал ↓Г+↑З+↑П 
81. Тест структури інтелекту Р. Амтхауера. Опис першого субтеста. «ДП» (доповнення 

пропозицій). Наведіть приклад завдання. 
82. Тест структури інтелекту Р. Амтхауера. Опис другого субтеста «ВС» (виключення 

слова). Наведіть приклад завдання.  
83. Тест структури інтелекту Р. Амтхауера. Опис третього субтеста «АН» (аналогії). 

Наведіть приклад завдання. 
84. Тест структури інтелекту Р. Амтхауера. Опис четвертого субтеста «УЗ» (узагальнення). 

Наведіть приклад завдання. 
85. На основі опитувальника «16-факторного особистісного опитувальника Кеттела» 

проінтерпретуйте поєднання шкал ↑А+↑Н; ↓A+H↓ ↑A↓H ↓A↑H 
86. На основі опитувальника «16-факторного особистісного опитувальника Кеттела» 

проінтерпретуйте поєднання шкал ↑N+↑L; ↓N+↓L; ↑N↓L; ↓N↑L. 
87. На основі опитувальника «16-факторного особистісного опитувальника Кеттела» 

проінтерпретуйте поєднання шкал ↑E+↑Q2; ↓E+↓Q2; ↑E↓Q2; ↓E ↑Q2. 
88. На основі опитувальника «16-факторного особистісного опитувальника Кеттела» 

проінтерпретуйте поєднання шкал ↑B+↑M; ↓B+↓M; ↑B↓M; ↓B↑M. 
89. На основі опитувальника «16-факторного особистісного опитувальника Кеттела» 

проінтерпретуйте поєднання шкал ↑N+↑Q1; ↓N+↓Q1; ↑N↓Q1; ↓N↑Q1. 
90. На основі опитувальника «16-факторного особистісного опитувальника Кеттела» 

проінтерпретуйте поєднання шкал ↑I+↑C; ↓I+↓C; ↑I↓C; ↓I↑C. 
 

 

 
 


