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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Підготовка молодих спеціалістів-психологів до практичної діяль-
ності, що здійснюється в Міжрегіональній Академії управління пер-
соналом, потребує цілеспрямованого формування вмінь і навичок, 
необхідних у практичній діяльності. 

Мета курсу “Практикум із психології”— ознайомити студентів 
з технологією психологічного дослідження, а також сформувати у 
них уміння та навички практичного використання сучасних психо-
діагностичних методів, ґрунтовніше засвоїти основи дослідницької 
діяльності.

Вивчення дисципліни “Практикум із психології” сприятиме прак-
тичній підготовці психологів з надання психологічної допомоги ок-
ремим людям, організаціям, установам у вирішенні різноманітних 
проблем життєдіяльності у складних економічних і соціально-психо-
логічних умовах, що склалися в Україні.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
вивчення дисципліни

“ПРАКТИКУМ  ІЗ  ПСИХОЛОГІЇ”

№
пор.

Назва теми

1
2
3

4
5
6

Загальна характеристика методу спостереження
Використання методу тестування у психологічних дослідженнях
Метод анкетування та особливості його інтерпретації в роботі 
психолога
Експеримент та його застосування у психології
Метод інтерв’ю
Проективні методи психології
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни 

“ПРАКТИКУМ  ІЗ  ПСИХОЛОГІЇ”

Тема 1. Загальна характеристика методу спостереження 

Теоретична частина
Вимоги до використання методу спостереження; показники якості 

емпіричного дослідження у психології; фактори, що впливають на ре-
зультати дослідження.

Практична частина

Лабораторна робота № 1
Мета: Ознайомити із загальною послідовністю дій у спостережен-

ні типів поведінки студентів у спілкуванні (за схемою спостереження 
А. Залужного).

Практична частина

Лабораторна робота № 2
Мета: Розвивати вміння послідовно використовувати етапи спос-

тереження за картою спостереження Бейлза. 

Лабораторна робота № 3
Мета: Закріпити вміння використовувати та здійснювати інтер-

претацію карти спостереження адаптації дитини до школи (за картою 
спостереження Скотта).

Лабораторна робота № 4
Мета: Формувати вміння аналізувати вплив експериментальної 

ситуації на поведінку тих, хто досліджується (на матеріалі дослід-
ження сприймання студентами нового матеріалу на заняттях).

Література [2–6; 8; 11; 14; 17; 23; 31; 40]

Тема 2. Використання методу тестування у психологічних 
дослідженнях

Теоретична частина
Сутність та особливості проведення методу тестів; інтерпретація 

результатів тестового дослідження; специфіка вимірювання резуль-
татів тестового дослідження. 
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Практична частина

Лабораторна робота № 1

Мета: Закріпити знання у складанні завдання для тестування нав-
чальних досягнень студентів І курсу спеціальності “Психологія”.

Лабораторна робота № 2

Мета: Розвивати вміння використовувати на практиці методику 
на визначення рівня механічної зрозумілості Беннета.

Лабораторна робота № 3

Мета: Розвивати вміння організовувати та інтерпретувати ре-
зультати методики діагностики соціально-психологічної адаптації 
К. Роджерса і Р. Раймонда.

Лабораторна робота № 4

Мета: Удосконалити вміння досліджувати типи акцентуації ха-
рактеру (за методикою К. Леогарда–Х. Шмішека).

Лабораторна робота № 5

Мета: Формувати навички з проведення тестування (на основі ме-
тодики діагностики рівня суб’єктивного конролю Дж. Роттера).

Лабораторна робота № 6

Мета: Закріплювати навички з проведення тестування (на основі 
шкали соціальної бажаності Кроуна–Маслоу).

Лабораторна робота № 7

Мета: Удосконалити навички з проведення тестування (за допо-
могою опитувальника термінальних цінностей).

Лабораторна робота № 8

Мета: Удосконалити навички виявляти і оцінювати рівень лабіль-
ності та сили нервової ситеми на основі “Тепінг-тесту”.

Лабораторна робота № 9

Мета: ознайомити з процедурою проведення дослідження на виз-
начення лабільності–ригідності розумових процесів за допомогою 
методики “Словесний лабіринт”.

Література [3; 6; 8–11; 15; 16; 25; 33]
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Тема 3. Метод анкетування та особливості  
його інтерпретації в роботі психолога

Теоретична частина

Особливості використання методу анкетування у психологічних 
дослідженнях; фактори, що впливають на результати дослідження.

Практична частина

Лабораторна робота № 1
Мета: Закріплювати знання і складати питання для анкетного 

опитування на тему “Ставлення до сучасних політичних течій”.

Лабораторна робота № 2
Мета: Формувати вміння формулювати та редагувати питання ан-

кети на тему “Вищий навчальний заклад очима студентів”.

Лабораторна робота № 3
Мета: Розвивати навички формулювати та редагувати питання 

анкети на тему “Ставлення до викладачів вищого навчального закла-
ду”.

Лабораторна робота № 4
Мета: Формувати вміння аналізувати помилки при виконанні ла-

бораторних робіт № 1–3.
Література [2; 4–6; 8; 11; 15; 16; 33]

Тема 4. Експеримент та його застосування у психології

Теоретична частина
Експеримент як основний метод психодіагностичних досліджень; 

види експериментів; причини викривлення експериментальних да-
них у дослідженнях; фактори, що впливають на результати дослід-
ження.

Практична частина

Лабораторна робота № 1
Мета: Ознайомити із загальною послідовністю експерименталь-

них дій (на матеріалі методики на виявлення й оцінки просторових 
уявлень).
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Лабораторна робота № 2
Мета: Формувати вміння виявляти індивідуальні особливості ко-

роткочасної наочно-образної пам’яті.

Лабораторна робота № 3
Мета: Закріплювати вміння використовувати експериментальні 

дії (на матеріалі методики “Аварія корабля”).

Лабораторна робота № 4
Мета: Формувати вміння виявити індивідуальні особливості ува-

ги та працездатності (на матеріалі методики “Коректурна проба”).

Лабораторна робота № 5
Мета: Формувати навички організовувати та проводити конста-

туючий експеримент (на матеріалі методики дослідження особливос-
тей сприймання форми при пасивному та активному осяганні).

Лабораторна робота № 6
Мета: Закріплення вміння досліджувати переключення уваги (за 

допомогою таблиць Шульте).
Література [1–3; 5; 9; 10; 18; 25; 36; 43]

Тема 5. Метод інтерв’ю

Теоретична частина

Інтерв’ю як один із основних методів психодіагностичних дослід-
жень; види інтерв’ю; особливості організації інтерв’ю; фактори, що 
впливають на результати дослідження.

Практична частина

Лабораторна робота № 1
Мета: Формувати вміння добирати запитання для інтерв’ю “Мо-

тиви вступу до вищого навчального закладу”.

Лабораторна робота № 2
Мета: Закріплювати вміння проводити стандартизоване інтерв’ю.

Лабораторна робота № 3
Мета: Формувати навички проведення інтерв’ю.

Література [1; 6; 11; 19; 28; 37; 40]
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Тема 6. Проективні методи психології

Теоретична частина 

Загальна характеристика проективних способів вивчення особис-
тості. Основні види методик, які базуються на принципі проекції.

Практична частина

Лабораторна робота № 1

Мета: Ознайомитись із процедурою використання методик неза-
вершених речень (на матеріалі методики Д. Сакса і В. Леві).

Лабораторна робота № 2

Мета: Ознайомити з послідовністю дій при застосуванні графіч-
них проективних методів та інтерпретувати їх (методика “Неіснуюча 
тварина”).

Лабораторна робота № 3

Мета: Ознайомитисть із процедурою застосування психогеомет-
ричної методики С. Деллінгера.

Лабораторна робота № 4

Мета: Формувати вміння використовувати та інтерпретувати ре-
зультати проективної методики “Дерево”.

Лабораторна робота № 5

Мета: Формувати вміння організовувати та інтерпретувати проек-
тивну методику “Автопортрет”.

Лабораторна робота № 6

Мета: Закріпити вміння інтерпретувати результати графічного 
проективного методу “Обери потрібне обличчя”.

Лабораторна робота № 7

Мета: Дослідити особливості інтерпретації проективної методики 
“Людина під дощем”.

Лабораторна робота № 8

Мета: Дослідити особливості інтерпретації проективної методики 
“Малюнок сім’ї”.
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Лабораторна робота № 9

Мета: Формувати вміння організовувати та інтерпретувати проек-
тивну методику “Асоціативний малюнковий тест”.

Лабораторна робота № 10

Мета: Ознайомити з процедурою застосування та інтерпретацією 
проективного графічного методу “Будинок — дерево — людина”.

Лабораторна робота № 11

Мета: Ознайомити з процедурою застосування та інтерпретацією 
проективного графічного методу “Рука”.

Лабораторна робота № 12

Мета: Виявити особливості проведення та інтерпретації проек-
тивного графічного методу “Малюнки тварин”.

Лабораторна робота № 13

Мета: Ознайомити з процедурою застосування та інтерпретацією 
проективного графічного методу “Випадкові малюнки”.

Лабораторна робота № 14

Мета: Виявити особливості проведення та інтерпретації Малю-
вального аперцептивного тесту.

Лабораторна робота № 15

Мета: Ознайомити з процедурою застосування та інтерпретацією 
тесту фарбування пальцем.

Лабораторна робота № 16

Мета: Ознайомити з процедурою застосування та інтерпретацією 
тесту гумористичних фраз.

Лабораторна робота № 17

Мета: Дослідити особливості інтерпретації проективної методики 
малюнкової фрустрації.

Лабораторна робота № 18

Мета: Формувати навички проводити та інтерпретувати результа-
ти проективних методів (на матеріалі Колірного тесту взаємовідно-
син).

Література [2; 5; 6; 10; 12; 20; 23; 27; 33; 43]
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ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОбІТ

1. Особливості застосування методу спостереження на основі карти 
спостережень А. Залужного.

2. Особливості застосування методу спостереження на основі карти 
спостережень Бейлза.

3. Особливості застосування методу спостереження на основі карти 
спостережень Скотта.

4. Організація, проведення та особливості інтерпретації за допомо-
гою методики механічної тямущості Беннета.

5. Організація, проведення та особливості інтерпретації методи-
ки діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і 
Р. Даймонда.

6. Тест К. Леогарда–Х. Шмішека та особливості його застосування в 
роботі психолога.

7. Методика діагностики рівня суб’єктивного конролю Дж. Роттера, 
особливості її проведення та інтерпретації.

8. Шкала соціальної бажаності Кроуна–Маслоу та її використання 
у психодіагностичній практиці.

9. Характеристика основних етапів експериментального дослід-
ження особливостей переключення уваги (за допомогою таблиць 
Шульте).

10. Особливості дослідження відчуттів у психодіагностичній прак-
тиці.

11. Специфіка вивчення особливостей сприймання людини за допо-
могою експериментального дослідження.

12. Особливості інтерпретації результатів дослідження пам’яті.
13. Емпіричні дослідження особливостей мислення особистості.
14. Темперамент особистості та його експериментальне дослідження.
15. Організація, проведення та інтерпретація дослідження особли-

востей характеру людини.
16. Характеристика методів і методик дослідження здібностей осо-

бистості.
17. Особливості застосування проективних методів у психологічній 

практиці.
18. Проективний метод “Неіснуюча тварина” та особливості його ін-

терпретаціїї.
19. Проективний метод “Будинок — дерево — людина” та особливості 

його інтерпретаціїї.
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20. Особливості застосування та інтерпретації проективного методу 
“Людина під дощем”.

21. Специфіка організації, проведення та аналізу проективного мето-
ду “Рука” в роботі практичного психолога.

22. Проективний метод “Малюнки тварин” та особливості його ін-
терпретаціїї.

23. Проективний метод “Малювальний аперцептивний тест” та особ-
ливості його інтерпретаціїї.

24. Специфіка застосування та аналіз проективного методу “Випад-
кові малюнки”.

25. Опитувальник термінальних цінностей особистості.

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Загальна характеристика методів психології.
2. Метод спостереження та його загальна характеристика.
3. Типові помилки у психологічному спостереженні.
4. Умови ефективного проведення спостереження.
5. Поняття про метод есперименту.
6. Види експериментів у психологічних дослідженнях.
7. Етапи проведення експерименту.
8. Помилки при експериментальному дослідженні та шляхи їх вив-

чення.
9. Умови ефективного проведення експерименту.

10. Сутність та особливості методу тестів.
11. Види психологічних тестів.
12. Умови ефективного проведення методу тестування.
13. Техніка проведення психологічного дослідження.
14. Загальна характеристика методу анкетування.
15. Види питань в анкеті (приклади).
16. Основні правила складання анкет.
17. Умови ефективного проведення анкетування.
18. Вплив експериментальної ситуації на поведінку досліджуваних 

(на матеріалі дослідження сприйняття студентами нового ма-
теріалу на заняттях).

19. Особливості використання схеми спостереження А. Залужного. 
20. Особливості використання методу спостереження на основі кар-

ти спостережень Бейлза.
21. Особливості використання методу спостереження на основі кар-

ти спостережень Скотта.



12

22. Організація, проведення та особливості інтерпретації за допомо-
гою методики механічної тямущості Беннета.

23. Організація, проведення та особливості інтерпретації методи-
ки діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і 
Р. Даймонда.

24. Тест К. Леогарда–Х. Шмішека та особливості його застосування в 
роботі психолога.

25. Методика діагностики рівня суб’єктивного конролю Дж. Роттера, 
особливості її проведення та інтерпретації.

26. Шкала соціальної бажаності Кроуна–Маслоу та її використання 
у психодіагностичній практиці.

27. Характеристика основних етапів експериментального дослід-
ження особливостей переключення уваги (за допомогою таблиць 
Шульте).

28. Опитувальник термінальних цінностей особистості.
29. Виявлення і оцінка лабільності і сили нервової ситеми “Тепінг-

тест”.
30. Особливості інтерпретації результатів дослідження пам’яті.
31. Емпіричні дослідження особливостей мислення особистості.
32. Дослідження особливостей нервової системи та його експеримен-

тальне дослідження.
33. Організація, проведення та інтерпретація дослідження особливос-

тей характеру людини (на матеріалі тесту К. Леогарда–Х. Шмі-
шека).

34. Характеристика методів і методик дослідження здібностей осо-
бистості.

35. Методика на виявлення й оцінювання просторових уявлень.
36. Особливості застосування проективних методів у психологічній 

практиці.
37. Види проективних методів та їх характеристика.
38. Психогеометричний тест та особливості його застосування.
39. Методика Г. Роршаха та особливості її використання в роботі 

практичного психолога.
40. Проективний метод “Неіснуюча тварина” та особливості його ін-

терпретаціїї.
41. Проективний метод “Будинок — дерево — людина” та особливості 

його інтерпретаціїї.
42. Особливості проведення та інтерпретації проективного методу 

“Людина під дощем”.
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43. Специфіка організації, проведення та аналізу проективного мето-
ду “Рука” в роботі практичного психолога.

44. Проективний метод “Малюнки тварин” та особливості його ін-
терпретаціїї.

45. Проективний метод “Малювальний аперцептивний тест” та особ-
ливості його інтерпретаціїї.

46. Специфіка проведення та аналіз проективного методу “Випадкові 
малюнки”.

47. Особливості формулювання та редагування питань анкети.
48. Методика “Незакінчених речень” (Сакса–Леві) та її інтерпрета-

ція.
49. Проективний метод “Малюнок сім’ї” та особливості його вико-

ристання.
50. Помилки при складанні питань анкети.
51. Експеритентально-психологічні методи дослідження мислення 

та мовлення людини.
52. Процедура проведення дослідження на визначення лабільності–

ригідності розумових процесів за допомогою методики “Словес-
ний лабіринт”.

53. Методика дослідження особливостей наочно-образного мислен-
ня на основі методики “Піктограма”.

54. Вивчення індивідуально-психологічних особливостей мислення 
за допомогою методики “Відгадування загадки”.

55. Процедура оцінювання яскравості — чіткості уявлень (за мето-
дом саморанжування).

56. Дослідження особливостей просторових уявлень особистості.
57. Методики вивчення особливостей творчої та репродуктивної 

уяви. 
58. Методи та методики дослідження уваги та їх загальна характе-

ристика.
59. Особливості організації та інтерпретації результатів вивчення 

уваги.
60. Процедура дослідження характеристик вибірковості уваги мето-

дом коректурної проби.
61. Методики вимірювання стійкості та концентрації уваги.
62. Дослідження особливостей переключення уваги (за допомогою 

таблиць Шульте).
63. Методика дослідження самоконтролю як показника волі особис-

тості.
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64. Психодіагностичні методи дослідження особливостей нервової 
системи та типу темпераменту.

65. Процедура проведення дослідження екстраверсії — інтроверсії та 
нейротизму (на основі опитувальника Г. Айзенка).

66. Специфіка роботи з “Тепінг-тестом”.
67. Помилки психолога на етапі інтерпретації даних, спрямованих на 

дослідження особливостей темпераменту та характеру.
68. Методика С. Шмішека на визначення типів акцентуації харак-

теру.
69. Організація та проведення дослідження на визначення комуніка-

тивних та організаторських схильностей (методика “КОС-2”).
70. Використоання шкали оцінки мотивації схвалення (Д. Крауна, 

Д. Маслоу) в роботі психолога.
71. Дослідження мотиваційної сфери за допомогою тесту гуморис-

тичних фраз А. Г. Шмельова.
72. Особливості проведення дослідження на визначення видів 

пам’яті.
73. Специфіка застосування методу тестування.
74. Відмінності між тестуванням та анкетуванням.
75. Характеристика помилок від проведення спостереження.
76. Переваги та недоліки методу спостереження.
77. Характеристика лабораторного та природного експерименту.
78. Загальна характеристика видів психодіагностичних тестів.
79. Специфіка застосування контент-аналізу (на матеріалі методики 

незавершених речень Сакса–Леві).
80. Психодіагностичний комплекс графічних тестів “Вільний малю-

нок”, “Картина світу” та їх інтерпретація.
81. Організація, проведення та аналіз результатів методики “Авто-

портрет”.
82. Графічний тест “Дерево”.
83. Тест “Фарбування пальцем”.
84. Методика малюнкової фрустрації.
85. Колірний тест взаємовідносин.
86. Специфіка використання методики “Аварія корабля”.
87. Особливості використання таблиць Шульте.
88. Інтерв’ю як один із основних методів психодіагностичних дослід-

жень; види інтерв’ю.
89. Особливості організації інтерв’ю та фактори, що впливають на 

результати дослідження.
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