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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 

 

 

 

змістових модулів – 2 

 
  
 

Галузь знань 

05 - Соціальні та 

поведінкові науки  
  

 
Спеціальність  

053 Психологія 

 

 

Рівень вищої освіти: 
 

Перший (бакалаврський) 

Нормативна  

 

Рік підготовки: 

2-й 3-й 

Семестр 

2-й 1-й 

Лекції 

20 год.  4 год. 

Практичні, семінарські 

20  год.  12 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80  год. 104 год. 

 

Форма підсумкового 

контролю: іспит 
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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: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

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.   

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, виокремлювати причини та фактори, що 

диференціюють характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

ПР5 Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології 

психологічної допомоги 

ПР6  Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору  

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження  

 ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки  ПР8. Презентувати 

результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР11 Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних 

дій 

ПР13 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

  ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових 

завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 
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  ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР16 Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога 

ПР18 Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та 

за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

 ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування методів 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного стану. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 фундаментальні теоретичні основи психодіагностики;  

 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. 

  

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 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. 
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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 лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Загальні основи психодіагностики. 

Тема 1. Вступ до 

психодіагностики. 

6 0 0  6 8 0 0  8 

Тема 2. Зміст та 

структура 

психологічної 

діагностики. 

10 2 2  6 12 2 2  8 

Тема 3. 

Характеристика 

психодіагностично

го методу. 

6 0 0  6 10 0 0  10 

Тема 4. Психо-

метричні основи 

психологічної 

діагностики. 

10 2 2  6 14 2 2  10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

32 4 4  24 44 4 4  36 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти психодіагностики. 

Тема 5. 

Об’єктивний підхід 

у психо-

діагностиці. 

11 2 2  7 8  0  8 

Тема 6. 

Психодіагнос-тика 

інтелекту. 

11 2 2  7 10  2  8 

Тема 7. 

Застосування 

математико-

статистичних 

методів аналізу. 

11 2 2  7 8  0  8 
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Тема 8. 

Суб’єктивний 

підхід у психо-

діагностиці. 

11 2 2  7 10  2  8 

Тема 9. 

Проективний 

підхід у 

психодіагностиці. 

11 2 2  7 8  0  8 

Тема 10. 

Теоретичний аналіз 

організаційних та 

емпіричних 

методів. 

11 2 2  7 12  2  10 

Тема 11. 

Психодіаг-ностика 

міжособистісних 

відношень.   

11 2 2  7 8  0  8 

Тема 12. 

Аудіовізуальна 

діагностика 

разумових 

здібностей та 

моральних якостей. 

11 2 2  7 12  2  10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

88 16 16  56 76  8  68 

ІНДЗ*           

Усього годин 120 20 20  80 120 4 12  104 

 

5. Теми семінарських занять 
Семінарські  заняття не передбачені. 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна Заочна 

1 Вступ до психодіагностики. 0 0 

2 Зміст та структура психологічної діагностики. 2 2 

3 Характеристика психодіагностичного методу. 0 0 

4 Психометричні основи психологічної діагностики. 2 2 

5 Об’єктивний підхід у психодіагностиці. 2 0 

6 Психодіагностика інтелекту 2 2 

7 Застосування математико-статистичних методів аналізу. 2 0 

8 Суб’єктивний підхід у психодіагностиці. 2 2 

9 Проективний підхід у психодіагностиці. 2 0 

10 Теоретичний аналіз організаційних та емпіричних методів. 2 2 

11 Психодіагностика міжособистісних відношень.   2 0 

12 Аудіовізуальна діагностика. 2 2 

 Разом 20год 12год 
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7. Теми лабораторних  занять 

Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

 

Назва теми/ види завдань 

 

Кількість 

годин  

денна заочна 

1 Сфери застосування та можливості сучасної 

психодіагностики|/онспект, тезарус 

6 8 

2 Професійно-етичні аспекти психодіагностики. / конспект, 

тезарус, реферат 

6 8 

3 Поняття неекспериментального, експериментального методів, 

суб’єктивного, об’єктивного та проективного підходів (дв)/ 

конспект, презентація.   

Тема 3: Характеристика психодіагностичного методу/ 

презентація.   

6 10 

4 Проблема вимірювання в психодіагностиці (дв)/ конспект, 

тезарус. 

Тема 4. Психометричні основи психологічної діагностики (зв)/ 

конспект, тезарус,.  

 

6 10 

5 Психологічні тести та особливості їх використання 

(дв)/презентація, практичне з. 

Тема 5. Об’єктивний підхід у психодіагностиці (зв)/ 

презентація, практичне з. 

7 8 

6 Навести приклад профілю інтелекту (за результатами 

дослідження) (дв), (зв) презентація, практичне з. 

Тема 6. Психодіагностика інтелекту (зв). презентація, 

практичне з. 

7 8 

7 Виконати тестові завдання (дв), (зв). презентація, практичне з. 

Тема 7. Застосування математико-статистичних методів 

аналізу (зв)./презентація, практичне з. 

7 8 

8 Суб’єктивний підхід у психодіагностиці/презентація 7 8 

9 Проективний підхід у психодіагностиці/презентація 7 8 

10 Теоретичний аналіз організаційних та емпіричних методів. 

/презентація 

7 10 

11 Психодіагностика міжособистісних 

відношень//презентація,практичне з. 

7 8 

12 Аудіовізуальна діагностика разумових здібностей та 

моральних якостей/ презентація, практичне з. 

7 10 

 Разом 80 104 

 

9. Методи навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних 

завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 



9 
 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання індивідуальних 

завдань: складання реферату і підготовку презентацій та практичні завдання. 

 

10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 

здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  

заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та оцінки 

результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю 

(іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач при 

роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до поточного 

оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно від 

сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (4 бали за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, вільно 

послуговується науковою термінологією, наводить аргументи на 

підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки, 

залучає до підготовки як основну, так і додаткову літературу 

(монографії, періодичні видання, першоджерела, тощо). Ї 

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 

діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу; 

Добре (3 бали за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, послуговується науковою 

термінологією, залучає основну і додаткову літературу.  

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 

програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при висвітленні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні 

помилки. 

Задовільно (2 бали 

за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
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елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Може використовувати знання для стандартних практичних ситуацій, 

має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (1 

бал тему) 

 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у 

достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації 

та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни.  

Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні сформовані 

уміння та навички. 

 

Критерії 

оцінювання 

самостійної 

роботиВид 

Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   

Презентація  4 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення відповідному 

навчальному матеріалу. 

Реферат 4 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

Практичне  

завдання 

4 Самостійність та змістовність виконання практичного 

завдання. Його відповідність поставленим цілям.  

 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 

30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні 

практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 

11. Питання для підсумкового контролю 
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. 

6. Сфери застосування та можливості сучасної психодіагностики. 

7. Зміст та структура психологічної діагностики.  

8. Особливості психодіагностичного процесу.  
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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».  

52. Тест М.Люшера. Тест Л. Сонді. Тест Г. Роршаха. ТАТ. 

53. Психодіагностика міжособистісних відношень.   



12 
 

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. 

80. На основі опитувальника «Акцент-2-90» проінтерпретуйте поєднання шкал ↓Г+↑З+↑П 
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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. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний контроль Інд/сам

завдан

ня 

Підсумковий  

контроль 

(Іспит) 

Сума 

балів 
Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т1

0 

Т1

1 

Т1

2 

12 

 

40 

 
100 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 32 

48 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів    

 

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. Навчально методичне забезпечення 
 Робоча програма навчальної дисципліни; 

 Мультимедійні презентації; 

 Силабус; 

 допоміжний роздатковий матеріал.  

  

14. Рекомендована література 
Основна 

1. Белей М.Д., Тодорів Л.Д. Основи діагностичної психології. Івано-Франківськ, 2008. - 

295с.   

2. Волошина В.В., Волинська Л.В. Загальна психологія: Практикум: Нач. посіб. К.: 

Каравела, 2010.   

3. Галян І.М. Психодіагностика / І.М. Галян. – Київ, 2009. – 463 с.  
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                           15.   ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
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