МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

методичні рекомендації
до семінарських та практичних
занять
з дисципліни
“Загальна психодіагностика”
(для бакалаврів)

Київ 2008

Підготовлено доцентом кафедри загальної та практичної психології
О. Б. Мельничук
Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології
(протокол № 9 від 18.05.07)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Мельничук О. Б. Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни “Загальна психодіагностика” (для бакалаврів). — К.:
МАУП, 2008. — 36 с.
Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план
дисципліни “Загальна психодіагностика”, методичні вказівки щодо змісту
інформації, яка має бути обговорена на занятті, основні поняття до кожної
теми, план семінарського та практичного заняття (питання до семінарської
частини та зміст практичної частини), питання, які виносяться на самостійне
опрацювання, а також список літератури.
© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2008

Пояснювальна записка
Курс “Загальна психодіагностика” входить до циклу дисциплін,
спрямованих на практичну підготовку студентів-психологів. За змістом курс пов’язаний із загальною, віковою, соціальною психологією
тощо і забезпечує практичне спрямування засвоєних у рамках цих
дисциплін теоретичних понять.
Програмно-цільові установки курсу визначаються відповідно до
вимог професійної діяльності сучасного практичного психолога.
Вивчаючи курс, майбутній спеціаліст повинен знати:
• предмет, мету та завдання психодіагностики;
• основні психодіагностичні ситуації та їх специфіку;
• професійно-етичні принципи психодіагностичного обстеження;
• етапи постановки психологічного діагнозу;
• основні психодіагностичні підходи та методи;
• змінні психодіагностичного обстеження;
• методи та методики діагностики інтелекту;
• методи та методики діагностики особистості.
Курс “Загальна психодіагностика” спрямований також і на формування професійних умінь студентів-психологів, а саме:
• користуватися різними психодіагностичними методиками;
• проводити психодіагностичне обстеження. Робити психодіагностичні умовисновки, здійснювати постановку психологічного діагнозу;
• здійснювати психодіагностику особистості обстежуваного та
його проблеми;
• використовувати індивідуальні та групові форми психодіагностичного обстеження.
Програмою вивчення психологічної дисципліни “Загальна психодіагностика” для практичних психологів передбачено як засвоєння
теоретичного матеріалу, так і вивчення специфіки практичного застосування психодіагностичних процедур.
Матеріали «Методичних рекомендацій до семінарських та практичних занять з дисципліни “Загальна психодіагностика”» мають
таку структуру: по-перше, на початку кожної теми подано методичні
вказівки щодо змісту інформації, яка має бути обговорена на занятті, по-друге, — виділені основні поняття до кожної теми, по-третє,
визначено план семінарсько-практичного заняття (питання до семі

нарської частини та зміст практичної частини), по-четверте, запропоновано теми доповідей та рефератів, по-п’яте, визначено питання,
які виносяться на самостійне опрацювання, а також вказано рекомендовану літературу для підготовки як семінарської, так і практичної
частини заняття.
У планах семінарських занять виокремлені найбільш важливі методологічні, теоретичні та методичні питання, знання яких для студентів є обов’язковим. Без цих знань студенти, майбутні практичні
психологи, не в змозі будуть здійснювати кваліфіковану професійну
психологічну діагностику, визначати ефективні методи та конкретні
методики психодіагностики у процесі вирішення практичних психодіагностичних завдань, надання психологічної допомоги.
Зміст практичної частини заняття спрямований на формування у
студентів уміння використовувати теоретичні знання у психодіагностичній практиці. Тут передбачено розглядати особливості застосування різних психодіагностичних процедур — опитувальників, тестів
тощо, а також визначати програму психодіагностичного обстеження
особистості та групи.
У системі професійної підготовки практичних психологів важливе місце займає підготовка ними доповідей та рефератів. Така робота
сприяє удосконаленню навичок роботи з науковою літературою із
психології та розвитку умінь науково-дослідної діяльності, що є важливою складовою як теоретичної, так і практичної підготовки майбутнього фахівця з практичної психології.
Визначена в “Методичних рекомендаціях...” література, звичайно,
не вичерпує всіх джерел, які розкривають зміст кожної теми. Її варто
розглядати як своєрідний мінімум літератури, що передбачає також
самостійну роботу студентів з каталогами та бібліографічними довідниками.
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Змістовий модуль І. Психодіагностика як наука і практична
діяльність
Тема 1. Наукова психодіагностика і психодіагностична
практика
Методичні рекомендації
Загальна психодіагностика — одна із галузей сучасної психологічної науки, що тісно пов’язана з іншими галузями. На семінарському
занятті з цієї теми слід проаналізувати проблему становлення предмета загальної психодіагностики, виділити сучасні підходи щодо
його визначення. Розкриваючи зміст поняття “психодіагностика”, необхідно звернути увагу на структуру, завдання та стан сучасної психодіагностики.


На занятті варто обговорити основні етапи розвитку психодіагностики, особливості її виникнення та становлення в різні періоди. Звернути увагу на внесок Г. Роршаха, Ф. Гальтона, Дж. Кеттелла, А. Біне,
Ч. Спірмена та ін. у розвиток психодіагностики. Визначити особливості психодіагностики як науки в першій та другій половині ХХ ст.;
відзначити особливості розвитку вітчизняної психодіагностики.
Вивчення цієї теми в курсі загальної психодіагностики має своєю
метою також ознайомлення студентів з основними психодіагностичними ситуаціями (ситуація клієнта, ситуація експертизи; ситуації,
обумовлені використанням психодіагностичних даних) та завданнями, що ними визначаються.
Окремою проблемою, яка може бути обговорена на занятті, є проблема психодіагностичної літератури. Для ефективного вирішення
завдань психодіагностики практичні психологи повинні враховувати
методологічні та методичні засади використовуваної психодіагностичної літератури: наукових повідомлень, довідково-методичних видань, інструктивних матеріалів, популярних видань. Також необхідно
звернути увагу на особливості використання в психодіагностичній
практиці різних методик, що публікуються в літературі — закриті та
відкриті методики, професійні та популярні методики психодіагностики.
На цьому ж занятті доцільно розглянути питання про професійно-етичні принципи в психодіагностиці: принцип спеціальної підготовки та атестації осіб, що здійснюють психодіагностичне обстеження, принцип особистої відповідальності, принцип конфіденційності,
принцип об’єктивності, принцип психопрофілактичного викладення результатів, принцип забезпечення суверенних прав особистості,
принцип обмеженого поширення психодіагностичних методик та ін.
Практична частина заняття включає аналіз особливостей і специфіки використання професійних і популярних тестів у практичній
психодіагностиці.
Основні поняття: діагностика, психодіагностика, діагностичне обстеження, диференційно-діагностичне дослідження, ситуація клієнта, ситуація експертизи, П-методики, О-методики, сертифіковані методики.
План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Предмет і структура сучасної психодіагностики. Наукова психодіагностика і психодіагностична практика.


2. Історія психодіагностики як науки.
3. Психодіагностичні ситуації та завдання.
4. Професійно-етичні принципи в психодіагностиці.
Практична частина заняття
Аналіз особливостей і специфіки використання професійних і популярних тестів:
• тести діагностики психічних станів і властивостей особистості:
1) шкала самооцінки (Ч. Д. Спілбергера, Ю. Л. Ханіна);
2) визначення спрямованості особистості (орієнтаційна анкета);
3) особистісний опитувальник Г. Айзенка;
• популярні тести:
1) Керувати чи підпорядковуватись?
2) Хто я? Що я?
3) Ви вмієте бути щасливим?
Література [4; 37; 41; 55; 56; 58; 70]
Теми доповідей та рефератів
1. Психодіагностичне обстеження в роботі шкільного психолога.
2. Проблеми використання психодіагностичної інформації.
3. Проблема об’єктивності в психодіагностиці (наукова та паранаукова діагностика).
4. Витоки психодіагностики як науки. Психологічне тестування.
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Зв’язок психодіагностики з іншими науками.
2. Місце та значення психодіагностики в процесі надання психологічної допомоги особистості.
3. Психодіагностика в дореволюційній Росії та СРСР.
Література [3; 6; 7; 11–13; 16–18; 54; 60; 70; 73; 105]
Тема 2. Психодіагностичні методи
Методичні рекомендаціїї
Вивчення цієї теми в курсі загальної психодіагностики має на
меті ознайомити студентів із методологією, методами та методиками
психодіагностики. Розвиток психодіагностики призводить до виникнення особливого дослідницького методу — діагностичного. Розкри

ваючи зміст психодіагностичного методу, необхідно підкреслити,
що він конкретизується в трьох основних діагностичних підходах —
“об’єктивний”, “суб’єктивний” та “проективний”. Аналізуючи зміст
цих підходів необхідно звернути увагу на їх специфічні особливості:
• об’єктивний підхід — діагностика здійснюється на основі успішності (результативності) і/або способу (особливостей) виконання діяльності;
• суб’єктивний підхід — діагностика здійснюється на основі інформації, що обстежуваний повідомляє про себе, на основі самоспостереження за своєю поведінкою, своїми станами, особливостями тощо;
• проективний підхід — діагностика здійснюється на основі
аналізу особливостей взаємодії з зовні нейтральним матеріалом, який унаслідок своєї невизначеності стає об’єктом проекції.
Кожний із зазначених підходів представлений численними методами та методиками. На занятті слід звернути увагу на те, що виокремлені підходи визначають можливості застосування конкретних
методик для вирішення тих чи інших практичних завдань.
На цьому ж занятті доцільно розглянути питання класифікації
психодіагностичних процедур. Слід звернути увагу на специфіку того
чи іншого методу психодіагностики, а також підкреслити, що підбираючи методи та методики для психодіагностичного обстеження, слід
враховувати те, що недоліки одного методу можуть бути компенсовані включенням у дослідження інших методів. Тому при плануванні
психодіагностичного обстеження психолог повинен ретельно зважувати на діагностичні можливості тієї чи іншої методики, щоб якомога
ефективніше вирішувати психодіагностичні практичні завдання.
Основні поняття: психодіагностичний метод, об’єктивний підхід,
суб’єктивний підхід, проективний підхід, метод, методика, вербальні
методи, невербальні методи, банк завдань, клінічні методи, експертні
методи, кодифікація ознак, контент-аналіз, матеріал спостереження,
протокол спостереження, репертуарні сітки, стандартизовані та хронометричні методики, економічна оптимальність, рейтингові шкали,
графічні методи, уніфікована методика, каузометрія, принцип комплексної психодіагностики.



План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Психодіагностичний метод та діагностичні підходи.
2. Основи класифікації психодіагностичних процедур.
3. Категорії психодіагностичних методів.
Практична частина заняття
1. Вивчення особистості біографічним методом.
2. Визначення типів акцентуацій у підлітків та старшокласників
(методика аутоідентифікації акцентуацій характеру Е. Г. Ейдеміллера та методика Г. Шмішека).
Література [14; 19; 97]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теми доповідей та рефератів
Активні методи в роботі шкільного психолога.
Комп’ютерна психодіагностика.
Об’єктивний підхід у психодіагностиці.
Суб’єктивний підхід у психодіагностиці.
Проективний підхід у психодіагностиці.
Графічні методи у психодіагностиці.
Діагностичне значення невербальних методик.
Контент-аналіз як психодіагностична процедура.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Адаптація зарубіжних тестів.
2. Діагностичний підхід та діагностичний метод.
Література [1–3; 5–7; 9; 13; 15–19; 28; 40; 44; 45; 50; 51; 59;
61; 62; 69; 79; 82; 85; 87; 88; 93; 98; 102; 104;
111; 113; 116; 123; 126–129; 132; 133]
Тема 3. Метод тестів у психодіагностиці
Методичні рекомендації
У процесі підготовки до семінарської частини цього заняття особливу увагу слід звернути на такі питання:
• Теорія розвитку тестів. Допсихологічні тести, розробка психологічних тестів.
Тестологія і психодіагностична практика.
• Характеристика теорії тестології.


• Переваги та проблеми використання тестового методу в психодіагностиці.
• Сучасний психологічний тест. Компоненти сучасного психологічного тесту. Норма та відхилення в тесті.
• Види тестів у психодіагностиці: за спрямованістю, тести за
формою процедури дослідження, тести за особливостями тестових завдань, тести в залежності від часових обмежень, тести
за оснащеністю.
У практичному аспекті знання особливостей сучасного психологічного тесту необхідне для правильної організації тестування та
аналізу й інтерпретації цих тестових методик. Знання переваг та недоліків тестів — необхідна умова обґрунтованого їх застосування в
практичній психодіагностиці.
Вивчаючи тему, необхідно також приділити належну увагу аналізу категорій норми та відхилення в тесті.
На занятті слід обговорити також проблему застосування в психодіагностиці комп’ютерних та комп’ютеризованих тестів, наголосити
на перевагах та недоліках такого тестування як при проведенні індивідуального психодіагностичного обстеження, так і групового.
Практична частина заняття — обговорення діагностичних можливостей та особливостей застосування опитувальника Р. Кеттелла
(бланковий та комп’ютеризований варіанти методики).
Основні поняття: психологічний тест, тестові показники, норма та
відхилення в тесті, тести досягнень, тести інтелекту, тести креативності, тести критеріально-орієнтовані, тести особистості, тести спеціальних здібностей, тести групові та індивідуальні, тести вербальні
та практичні, тести швидкості та результативні, тести апаратурні та
бланкові, комп’ютерні тести, комп’ютеризовані тести, ключ до тесту,
нормальний розподіл, тест-опитувальник, педагогічні тести, психодіагностичний профіль, пункти тесту, розподіл тестових балів, стандартизація тесту, рестандартизація тесту, вільна відповідь, стандартне відхилення, соціально-психологічний норматив, соціокультурний
норматив, статистичні норми.
План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Огляд розвитку тестів.
2. Поняття сучасного психологічного тесту. Поняття норми та
відхилення в тесті.
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3. Види тестів у психодіагностиці.
4. Види тестових завдань та відповідей.
Практична частина заняття
Методика Р. Кеттела (Дитячий варінт методики Р. Кеттелла. Форма С методики Р. Кеттелла).
Література [14]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теми доповідей та рефератів
Проблеми використання тестового методу.
Тести в шкільній психодіагностиці.
Західні тестологічні концепції.
Проблема використання тестів інтелекту в психодіагностиці.
Адаптація іноземних тестів.
Комп’ютерні тести в роботі шкільного психолога.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Комп’ютерні та комп’ютеризовані тести.
2. “Об’єктивні” тести особистості.
Література [1; 3; 5–7; 16; 18; 21; 22; 26; 37; 39; 48; 49; 53;
61–63; 67; 85; 95; 96; 130–133]
Тема 4. Проективний метод як діагностична процедура
Методичні рекомендації
У процесі вивчення цієї теми слід звернути увагу на суттєві особливості проективного методу як психодіагностичної процедури.
У темі 2 вже розкривалися деякі аспекти поняття проективного підходу в психодіагностиці. Тому зараз потрібно виокремити особливості проективної психології, проаналізувати поняття проекції як
психологічного феномена, розкрити специфічні характеристики різних видів проекції (класичної, аутичної, раціоналізованої, симілятивної, комплементарної та ін.). Необхідно наголосити на принципах, що
лежать в основі проективного дослідження і визначають “проективну
гіпотезу”; визначити ознаки проективних методик — невизначеність
стимулів, відсутність обмежень у виборі відповіді, відсутність оцінки
відповідей обстежуваних як “правильних” чи “помилкових”.
У процесі заняття обговорюються також проблеми реалізації проективного підходу, його теоретичне обґрунтування в сучасній психодіагностиці.
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Розкриваючи особливості проективного методу, необхідно також
звернутися до класифікації проективних методик (Л. Франк): конститутивні, конструктивні, інтерпретативні, катарсичні, рефрактивні,
експресивні, імпресивні, адитивні.
Вивчаючи всі ці питання, важливо спеціально підкреслити діагностичне значення проективних методик, особливості їх використання
залежно від конкретних психодіагностичних ситуацій.
Практична частина заняття — обговорення проблем використання
деяких проективних методик. У процесі обговорення слід звернути
увагу на переваги та недоліки використання проективних методик у
роботі практичного психолога в різних сферах, для вирішення різних
практичних завдань.
Основні поняття: проекція, проективні методики, проективнодіагностична гра, конструктивні методики, конститутивні техніки,
інтерпретативні техніки, катарсичні техніки, експресивні техніки, імпресивні техніки, адитивні техніки, рефрактивні техніки.
План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Поняття проекції і проективні методики.
2. Проблеми реалізації проективного підходу в психодіагностиці.
3. Види проективних методик.
Практична частина заняття
1. Тест “Неіснуюча тварина”.
2. Тест “Дім–дерево–людина”.
3. Методика “HAND-ТЕСТ”.
4. Тест Г. Роршаха.
5. Методика ТАТ Г. Мюррея.
Література [4; 15; 31]
Теми доповідей та рефератів
1. Малюнок як засіб психологічного аналізу.
2. Проективні методики в роботі шкільного психолога.
3. Використання діагностичного комплексу проективного інтер
в’ю в роботі дитячого психолога.
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Проекція: феномен та метод дослідження.
2. Безсвідоме та проективні методики.
Література [2; 3; 5–7; 15; 18; 25; 31; 46; 58; 80; 81; 109; 133]
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Тема 5. Психометричні основи психодіагностики.
Показники якості психологічного обстеження
Методичні рекомендації
Приступаючи до вивчення цієї теми, слід звернути увагу на поняття психометрики, основні психометричні вимоги до методик: репрезентативність, надійність, валідність та стандартизацію інструменту
психологічного вимірювання.
На семінарській частині заняття обговорюються такі питання:
• Стандартизація методики. Рестандартизація методики.
• Репрезентативність. Репрезентативність вибірки. Репрезентативність тестових норм. Тематична репрезентативність.
• Надійність. Фактори надійності. Методи оцінки надійності
(ретестова надійність, еквівалентна надійність, “розщіплення”
тесту).
• Валідність. Типи валідності: валідність за призначенням та характером отримання (валідність зовнішня і внутрішня, змістовна, конструктна, конвергентна і дискримінативна; практична і прогностична; інкриментна та диференціальна).
• Достовірність. Прийоми забезпечення достовірності тесту.
У процесі вивчення теми необхідно розкрити особливості основних типів даних у психодіагностиці (L-дані, Q-дані, Т-дані), врахування їх при організації психодіагностичного дослідження.
На цьому ж занятті доцільно розглянути питання про рівні і шкали
вимірів (номінальний, ординальний, інтервальний, відношень, абсолютний) та види вимірів (нормативний, критеріальний, іпсативний).
На практичній частині заняття варто проаналізувати особливості
переведення сирих показників у величини нормалізованих шкал.
Основні поняття: психометрика, репрезентативність, вибірка
стандартизації, генеральна сукупність, репрезентативність тестових
норм, тематична репрезентативність тесту, надійність, помилка виміру, стандартна помилка виміру, ретестова надійність, еквівалентна
надійність, валідність, змістовна валідність, зовнішня і внутрішня
валідність, конструктна валідність, конвергентна і дискримінативна
валідність; практична і прогностична валідність; інкрементна та диференціальна валідність, шкала достовірності, феномен соціальної бажаності, вимір, дискримінативність тесту, іпсативні норми, квартиль,
конверсійна таблиця, конкурентна валідність, критеріальні норми,
критеріальний показник, критерій валідності, надійність-валідність
експертних оцінок.
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План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Показники оцінки якості діагностичних процедур:
• Стандартизація.
• Репрезентативність.
• Надійність.
• Валідність.
• Достовірність.
2. Психометрика в теорії та практиці психодіагностики.
Практична частина заняття
1. Переведення первинних даних у величини нормалізованих
шкал.
2. Опитувальник Міні-мульт (скорочений варіант ММРІ).
3. Тести інтелекту Г. Айзенка.
Література [4; 23; 32]
Теми доповідей та рефератів
1. Вимоги до психодіагностичної підготовки психолога.
2. Комп’ютеризована психометрика.
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Специфікація тесту.
2. Стандартизація тесту.
Література [3; 5; 6; 16–18; 20; 40; 49; 53; 108; 129]
Тема 6.	Організація і проведення психологічного обстеження.
Фактори (змінні), що впливають на результати
психодіагностичного обстеження
Методичні рекомендації
Вивчення цієї теми в курсі “Загальна психодіагностика” має безпосереднє практичне спрямування. Ефективність організації та проведення психодіагностичного обстеження визначається тим, наскільки ретельно практичний психолог проаналізує змінні, що пов’язані
з процедурою дослідження, що, у свою чергу, впливає чи може негативно вплинути на якість отриманої інформації. Майбутній психолог
повинен добре орієнтуватися в процедурних артефактах.
Розкриваючи зміст факторів, що впливають на результати психодіагностичного дослідження, необхідно звернути увагу на особливості таких змінних:
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• Ситуативна змінна психодіагностичного обстеження (визначається умовами обстеження); при аналізі її змісту необхідно
зазначити, що на результати дослідження впливають як характеристики самих обставин (звичні, комфортні, пройшла адаптація тощо — з урахуванням фізичних та соціально-психологічних параметрів), так і емоційні та поведінкові бар’єри, чутки
та загальні уявлення обстежуваних про сутність процедур та їх
наслідки, забезпечення конфіденційності, а також вихідний рівень мотивації обстежуваних.
• Змінна мети дослідження (визначається метою діагностики —
для наукового дослідження, інформування чи психологічної
корекції); практичний психолог повинен дотримуватися вектора позитивних оцінок та прогнозів.
• Змінна тестового психодіагностичного завдання (визначається
складністю та технологічністю завдання); аналізуючи її зміст,
необхідно також зазначити, що вона залежить і від того, в якій
вимірній системі даних здійснюється діагностика — L-, Q-,
T-даних. Діагностичний експеримент у психології: орієнтуючий (“пілотажний”), критичний, методичний.
• Змінна особистості досліджуваного (визначається індивідуальними особливостями обстежуваного у віковому, статевому,
диференційному, педагогічному, соціально-статусному тощо
аспектах); аналізуючи її зміст, необхідно підкреслити, що в
психодіагностичному дослідженні обстежуваний виступає одночасно у двох площинах — об’єкт психологічного пізнання та
суб’єкт, який активно впливає на результат. Практичний психолог повинен враховувати “психологіку” обстежуваного — сукупність раціональних та ірраціональних стратегій поведінки
під час психодіагностичного дослідження. Типи досліджуваних.
• Змінна особистості психолога (визначається поєднанням особистих та професійних якостей); необхідно звернути увагу на
особисті і професійні якості психолога, характеристику та профілактику ефекту упередженості в психодіагностичному обстеженні.
Кожний із визначених факторів обумовлює якість отриманих результатів, тому їх необхідно враховувати при плануванні та здійсненні діагностики.
Основні поняття: адаптивне тестування, артефакт, діагностичне
обстеження, інструментальна помилка, мотиваційні перекручення,
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помилка діагноста, пілотування складності завдань, пошукове спостереження, профконсультаційна діагностика, психологіка досліджуваного, психологічна дистанція, психопрофілактика в психодіагностиці, типологічна селекція, екстраполяція закономірностей.
План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Ситуативна змінна.
2. Змінна мети обстеження.
3. Змінна тестового завдання.
4. Змінна особистості досліджуваного.
5. Змінна особистості психолога.
Практична частина заняття
Визначення програми діагностики деяких професійно значущих
якостей психолога:
1. Особистісна шкала прояву тривоги.
2. Опитувальник PEN (Г. і С. Айзенка).
3. Експериментально-психологічна методика вивчення фрустраційних реакцій (С. Розенцвейга).
4. Малюнковий тест “Ділові ситуації”.
5. Тест опису поведінки К. Томаса (стиль конфліктної поведінки).
Література [4]
1.
2.
3.
4.
5.

Теми доповідей та рефератів
Вплив рівня мотивації індивіда на результати психодіагностичного обстеження.
Вектор позитивних оцінок і прогнозів у психодіагностиці.
Мотиваційні артефакти в психодіагностичних вимірах Q-даних.
Об’єктивність психодіагностичного обстеження.
Ефект упередженості експериментатора.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Профконсультаційна діагностика.
2. Психопрофілактика та психодіагностика.
Література [2; 3; 5; 6; 13; 16; 44; 52; 53; 75; 85; 102]
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Тема 7. Психодіагностичний процес
Методичні рекомендації
У процесі вивчення цієї теми необхідно звернути увагу на зміст
поняття психологічного діагнозу, його специфічні особливості та відмінності від інших видів діагнозу — медичного, клінічного, клінікопсихологічного тощо. Психологічний діагноз включає: 1) оцінку актуального стану досліджуваного явища; 2) прогноз подальшого його
розвитку; 3) розробку рекомендацій, що випливають із усієї сукупності даних і визначаються метою дослідження.
Розглядаючи труднощі у постановці психологічного діагнозу, потрібно звернути увагу на характеристику понять “діагностичні ознаки” та “діагностичні категорії”.
Психодіагностичний процес включає в себе такі етапи: емпіричний, етап переробки й інтерпретації, етап прийняття рішення (постановка діагнозу).
Особливо потрібно виділити та проаналізувати помилки психолога, які можуть виникати у процесі реалізації того чи іншого етапу постановки психологічного діагнозу. Адже їх профілактика в практичній
діяльності психолога забезпечує точність усіх компонентів психологічного діагнозу. Помилки на етапі збору даних — помилки спостереження, помилки реєстрації, інструментальні помилки. Помилки на
етапі інтерпретації даних — ефект “першого враження” (переоцінка
діагностичного значення первинної інформації), помилка атрибуції (приписування обстежуваному рис, яких у нього нема), помилка
хибної причини, пізнавальний радикалізм (тенденція до переоцінки
значення робочих гіпотез), пізнавальний консерватизм (надмірно
обережне формулювання гіпотез).
Далі, у процесі вивчення цієї теми, слід показати, що на етапі прийняття рішення виокремлюють певні рівні психологічного діагнозу,
які, залежно від завдань дослідження, можна визначати і як види
діагнозу, — це симптоматичний діагноз, етіологічний та типологічний.
Вивчаючи всі ці питання, важливо також окремо наголосити на ще
одному — питанні етики психодіагностичного обстеження. Тут варто
проаналізувати етичні аспекти психодіагностичного дослідження.
Окремою проблемою, яка може бути обговорена на занятті, є
специфіка постановки психологічного діагнозу в роботі шкільного
психолога (діагностико-профілактична, діагностико-просвітниць17

ка, діагностико-корекційна, діагностико-консультативна діяльність
шкільного психолога).
Основні поняття: психологічний діагноз, діагностичні ознаки,
діагностична категорія, діагностичні фактори, якісний аналіз, описово-симптоматична діагностика, оцінне порівняння, оцінне судження,
принцип комплексної діагностики, причинна діагностика, порівняльне рішення, факторне навантаження, ширина поля прогнозу.
План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Поняття психологічного діагнозу та його характеристика.
2. Етапи постановки психологічного діагнозу.
3. Етика психодіагностичного обстеження.
Практична частина заняття
1. Тест “Конструктивний малюнок людини із геометричних фігур”.
2. Тест М. Люшера.
Література [4; 15; 80; 81]
1.
2.
3.
4.

Теми доповідей та рефератів
Предмет психологічного діагнозу.
Практичний запит і постановка діагнозу.
Практичний запит та психологічна проблема.
Оперативна діагностика (експрес-діагностика) в роботі шкільного психолога.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Практичний запит та психологічна проблема.
2. Експрес-діагностика та тривала діагностика.
Література [2; 3; 7; 11; 12; 15; 20; 27; 44; 55;
71; 74; 87; 114; 117]
Змістовий модуль ІІ. Психодіагностична практика
Тема 8. Діагностика інтелекту та пізнавальних процесів
Методичні рекомендації
У процесі вивчення цієї теми необхідно розкрити питання поняття інтелекту, основних підходів до його вивчення та структури. Слід
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звернути увагу на аналіз досліджень щодо структури інтелекту —
ієрархічні теорії структури інтелекту, модель інтелекту Терстоуна,
модель інтелекту Айзенка та Гільфорда, модель інтелекту R. Cattell,
модель інтелекту Стернберга. Потрібно також розкрити вплив різноманітних факторів на інтелект. Тут варто акцентувати увагу на таких
питаннях: інтелект і спадковість; інтелект і біологічне середовище;
інтелект і статеві відмінності; інтелект і харчування; інтелект і соціокультурне середовище; відмінності в інтелекті, обумовлені віком;
відмінності в інтелекті, обумовлені кількістю дітей та черговістю їх
народження; інтелект та особистісні властивості тощо.
Розкриваючи зміст цієї теми, особливо потрібно виокремити психометричні методи виміру інтелекту, розкрити їх діагностичне значення.
Далі у процесі вивчення цієї теми розглядаються питання особливостей психодіагностики пізнавальної сфери особистості. Тут необхідно визначити загальні характеристики методів діагностики пізнавальних процесів — уваги, відчуття, сприймання, пам’яті, мислення,
уяви, а також мовлення.
У практичній частині заняття здійснюється аналіз структурних
особливостей та особливостей використання деяких тестів інтелекту.
Розглядаючи ці питання, необхідно підкреслити специфічні особливості тестів та їх діагностичні можливості.
Основні поняття: інтелект, коефіцієнт інтелекту, теорії IQ, психометричні методи виміру інтелекту. Особливості пізнавальної сфери
особистості: індивідуальні якості, перцептивні, мнемічні, імаженативні, атенційні здібності, розумовий розвиток.
План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Поняття інтелекту. Підходи до визначення інтелекту. Теорії
структури інтелекту.
2. Фактори, що впливають на інтелект.
3. Психометричні методи виміру інтелекту, їх діагностичне значення.
4. Діагностика пізнавальних процесів особистості.
Практична частина: робота з методиками
1. ШТРР (можливий комп’ютерний варіант).
2. Тест інтелекту Біне-Сімона.
3. Тест інтелекту Д. Векслера.
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4. Культурно-вільний тест на інтелект R. Cattell (CFIT).
5. Тест інтелекту Амтхауера.
6. Прогресивні матриці Дж. Равена (можливо, з використанням
комп’ютера).
7. Тест креативності П. Торранса.
Література [3–5; 7; 9; 23; 26; 76; 89; 101; 133]
Теми доповідей та рефератів
1. Альтернативні підходи до розвитку діагностики інтелектуально-пізнавальної сфери особистості.
2. Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери особистості і
профорієнтація (чи диференційна психологія).
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Розподіл тестових оцінок інтелекту.
2. Інтелект: передумови та детермінанти.
Література [3–5; 22–26; 30; 33–36; 50; 54; 56; 57;
65; 66; 72; 84; 89; 101; 112; 118; 133]
Тема 9. Типологічна діагностика та діагностика рис
особистості. Особистісні опитувальники
Методичні рекомендації
Основне завдання вивчення цієї теми — розкриття особливостей
психологічної діагностики особистості з урахуванням її феноменології, структури та динаміки. Особливу увагу слід приділити аналізу
видів описів особистості: теорії рис, теорії типів, теорії інстанцій.
У процесі вивчення теми детально розглядаються питання типологічної діагностики та діагностики рис особистості. Аналізуються
поняття “тип особистості” та “риса особистості”, крім того, необхідно
розкрити особливості конституційних, індивідуальних та власне особистісних рис.
Розкриваючи особливості методів вивчення особистості, необхідно підкреслити переваги та недоліки їх застосування у психодіагностичному процесі. Тут варто розглянути основні методи вивчення особистості — спостереження, самоспостереження, біографічний метод,
методи опитування, експериментальні методи, тести, проективні методики. Оскільки специфічні особливості більшості цих методів вивчались уже в курсі інших дисциплін, то зараз доцільно більш ґрун20

товно проаналізувати психодіагностичні особливості та можливості
особистісних опитувальників.
У процесі аналізу змісту цього питання необхідно звернути увагу
на: 1) поняття методу особистісного опитувальника, його специфічні характеристики; 2) види опитувальників; 3) форми запитань та
подання даних в опитувальниках; 4) проблему достовірності особистісних опитувальників та фактори, що детермінують відповіді на
запитання — фальсифікація та установки на відповіді, особливості
розуміння запитань та змінність відповідей, а також — явище психометричного парадоксу.
Тут же варто зупинитися ще на одній проблемі — особистісні опитувальники та теорії особистості. Достовірність отриманої за допомогою опитувальника інформації безпосередньо залежить від теоретичних поглядів автора методики. В основі будь-якого опитувальника
лежать ті чи інші уявлення про особистість, її структуру. Це визначає
певні труднощі у застосуванні різноманітних особистісних опитувальників у практиці психодіагностики.
Практична частина заняття присвячується аналізу особливостей
деяких особистісних опитувальників, можливостей їх застосування
при вирішенні психодіагностичних практичних завдань.
Основні поняття: особистість; тип особистості; риса особистості;
фізичний розвиток, емоційний розвиток, когнітивний розвиток, соціальний розвиток, моральний розвиток особистості; життєвий план
особистості, тип атрибуції, Я-концепція; особистісний опитувальник;
психометричний парадокс.
План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Класифікація типів та природа особистості в психологічних
теоріях. Теорії особистості, їх типи: психодинамічні, соціодинамічні, інтеракціоністичні, експериментальні, неекспериментальні, структурні, динамічні.
2. Методи дослідження особистості.
3. Особистісні опитувальники:
• поняття та види;
• проблема достовірності особистісних опитувальників;
• особистісні опитувальники та теорії особистості.
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Практична частина заняття
Аналіз особливостей особистісних опитувальників:
1. Особистісний опитувальник Г. Айзенка.
2. Особистісний опитувальник Дж. Кеттелла.
Література [4; 14; 133]
Теми доповідей та рефератів
Психологічна характеристика учня як особистості.
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Психологічна характеристика особистості.
Література [2; 6; 12; 17; 25; 29; 32; 35; 38; 41; 47; 64; 68;
76–78; 83; 90; 92; 94; 99; 100; 103; 106; 115;
119–122; 124; 125; 131; 134]
Тема 10. Психодіагностика мотивації
Методичні рекомендації
Вивчення цієї теми потрібно починати із розгляду методологічних питань психології мотивації. Для цього необхідно, перш за все,
звернути увагу на поняття “мотиваційна сфера”, “мотиви” та “мотивація” як об’єкти психодіагностики, крім того, необхідно розглянути
тлумачення цих понять як у вітчизняній, так і зарубіжній психології.
Проаналізувати основні моделі мотивації: змістовні та процесуальні,
основні підходи до класифікації мотивів.
Для більш глибокого розуміння сутності особливостей психодіагностики мотивації варто акцентувати увагу на основних показниках мотивації, індикаторах мотивації, що опосередковують процеси
та критерії мотивації.
У процесі вивчення цієї теми на практичному занятті доцільно
окремо зупинитися на особливостях прямих та непрямих методів
психодіагностики мотиваційної сфери особистості, відзначити переваги та недоліки кожної із цих груп методів. Прямі методи — анкети, інтерв’ю, опитувальники тощо — скоріше виявляють причинні
стереотипи, ціннісні орієнтації, аніж реальні мотиви діяльності; такі
відповіді піддаються свідомій фальсифікації або ненавмисним перекрученням. Непрямі методи — проективні тощо — використовують
для діагностики глибинних мотиваційних утворень, особливо неусвідомлюваних мотивів.
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У процесі роботи над темою потрібно також розглянути питання
особливостей психодіагностики в різних сферах — у системі освіти,
на підприємствах, у спорті тощо.
Практична частина заняття — робота з тестами, що визначають
мотивацію особистості.
Основні поняття: мотив, мотивація, потреба, інтерес, прагнення,
наміри, мета; розвиненість мотиваційної сфери, гнучкість мотиваційної сфери, ієрархізованість мотиваційної сфери; мотивація досягнення; мотивація схвалення; мотивація афіляції.
План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Мотиваційна сфера як об’єкт психодіагностики.
2. Методи психодіагностики мотиваційної сфери особистості.
3. Особливості психодіагностики мотивації в різних сферах суспільного життя.
Практична частина заняття: робота з методиками
1) модифікація теста-опитувальника А. Мехрабіана для вимірювання мотивації досягнення: мотив прагнення до успіху і мотив уникнення невдачі (запропонована М. Ш. Магомед-Еміновим);
2) шкала оцінки мотивації схвалення (Д. Крауна, Д. Мароу);
3) модифікація вимірювання мотивації аффіляції (ТМА);
4) дослідження мотиваційної сфери за допомогою методики
“ТГФ” (Тест гумористичних фраз), запропонованої А. Г. Шмельовим.
Література [4; 7–9; 27; 127]
Теми доповідей та рефератів
1. Потреби та мотиви як об’єкти психодіагностики.
2. Проективні методи в практиці психодіагностики мотиваційної
сфери особистості.
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Фальсифікація та установка на відповіді.
2. Мотивація та діяльність.
Література [3; 4; 6–8; 17; 25; 43; 68; 86; 100]
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Тема 11. Діагностика міжособистісних стосунків
Методичні рекомендації
Психологія міжособистісних стосунків — розділ соціальної психології, який уже попередньо добре знайомий студентам-психологам,
що розпочали вивчення психодіагностики. Тому в процесі роботи над
цією темою варто актуалізувати їх знання в цій сфері. Розглядаючи
міжособистісні стосунки як об’єкт психодіагностики, варто акцентувати увагу на таких питаннях:
• Міжособистісні стосунки; структура взаємодії та спілкування
людей: поведінковий, афективний, когнітивний компоненти.
• Симпатії — антипатії в міжособистісних стосунках.
• Сумісність — несумісність осіб в умовах взаємодії.
• Фактори взаємодії осіб: соціологічний (соціально-економічний
статус, професія, освіта), соціально-психологічний (ціннісні
орієнтації, цілі, позиції, міжособистісний статус тощо), психологічний (стереотип поведінки), психофізіологічний (темперамент, емоційність, реактивність тощо).
• Міжособистісні стосунки в подружніх парах; стосунки в системі “батьки — діти”.
Важливим питанням, що потребує детального розгляду, звичайно
ж, є питання класифікації методів психодіагностики міжособистісних
стосунків та їх обґрунтування. У сучасній психодіагностиці існує багато конкретних методичних прийомів дослідження міжособистісних
стосунків. Їх систематизація здійснюється за кількома критеріями:
а) на основі об’єкта (діагностика діадних стосунків, внутрішньогрупових процесів, стосунків між групами тощо); б) на основі завдань,
що розв’язуються у дослідженні (діагностика групової згуртованості, сумісності тощо); на основі структурних особливостей методик
(опитувальники, проективні, соціометрія тощо); на основі вихідної
точки відліку діагностики міжособистісних стосунків (виявлення
суб’єктивних переваг, особистісних характеристик учасника спілкування, суб’єктивного відображення учасника стосунків тощо). Також
в окрему групу можна виокремити методики непрямої оцінки міжособистісних стосунків, вони ґрунтуються на виявлених у соціальній
психології закономірностях впливу емоційного ставлення, головним
чином на невербальну поведінку та паралінгвістичні параметри (наприклад, методики, що базуються на закономірностях проксемічної
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поведінки людей — вибір суб’єктом положення в просторі відносно
іншої особи чи групи осіб залежить від його міжособистісних стосунків — позитивне емоційне ставлення виявляється у виборі більш
близької відстані). Розглядаючи це питання, необхідно підкреслити,
що критерії систематизації методик діагностики міжособистісних
стосунків важливі для оцінки адекватності методики завданням того
чи іншого дослідження.
Практична частина заняття — аналіз діагностичних можливостей
деяких методик дослідження міжособистісних стосунків.
Основні поняття: міжособистісні стосунки, соціометрія, референтометрія.
План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Міжособистісні стосунки як об’єкт психодіагностики.
2. Методи та методики психодіагностики міжособистісних стосунків.
3. Діагностика проблем сімейного спілкування.
Практична частина заняття: робота з методиками
1. Соціометричне дослідження міжособистісних стосунків.
2. Референтометрія.
3. Тест Т. Лірі.
4. Методика Р. Жиля.
5. Методика “Малюнок сім’ї”.
Література [3; 5; 6; 27; 107; 128]
Теми доповідей та рефератів
1. Методики спостереження та експертної оцінки в практиці психодіагностики міжособистісних стосунків.
2. Проективні методики в практиці психодіагностики міжособистісних стосунків.
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Міжособистісні конфлікти як об’єкт психодіагностики.
2. Проблема діагностики та профілактики конфліктів.
Література [3; 5; 6; 14–18; 21; 45; 66; 68; 91;
100; 107; 110; 120; 133]

25

Тема 12. Психодіагностика індивідуальної свідомості
та самосвідомості
Методичні рекомендації
Проблема психодіагностики індивідуальної свідомості та самосвідомості — одна з актуальних у сучасній психодіагностиці. Її вивчення має велике теоретичне та практичне значення для підготовки фахівців із практичної психології. У процесі вивчення теми насамперед
потрібно звернути увагу на зміст понять “індивідуальна свідомість”
та “самосвідомість”, розкрити їх структурні компоненти та особливості прояву, що визначає теоретичний аспект вивчення цієї теми,
аналіз цих понять як об’єктів психодіагностики.
У подальшому, безумовно, слід розкрити особливості психодіагностичних методів, що застосовуються в практиці дослідження як
індивідуальної свідомості, так і самосвідомості. Особливе місце серед
цих методів та технік займає метод “репертуарних ґрат” Дж. Келлі.
Його базова характеристика: не потребує звернення до групових норм
і великих вибірок, дає змогу застосувати весь арсенал статистичних
методів для аналізу індивідуальної свідомості, охоплює не тільки статичні, а й динамічні утворення особистості. Доцільно звернути увагу
на підґрунтя техніки репертуарних ґрат, відзначити її відмінності стосовно інших технік суб’єктивного шкалювання, виділити принципи її
складання.
Завдання практичної частини заняття — проаналізувати деякі
конкретні методики діагностики індивідуальної свідомості та самосвідомості.
Основні поняття: індивідуальна свідомість, самосвідомість, метод “репертуарних ґрат”, репертуарна матриця, техніка суб’єктивного
шкалювання, семантичний диференціал, стандартизовані самозвіти.
План семінарських та практичних занять
Питання до семінарської частини заняття
1. Індивідуальна свідомість та самосвідомість як об’єкти психодіагностики.
2. Методи діагностики індивідуальної свідомості та самосвідомості.
3. Метод “репертуарних ґрат” Дж. Келлі.
Практична частина заняття
1. Метод “репертуарних ґрат” Дж. Келлі.
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2.
3.
4.
5.

Методика РСК Дж. Роттера.
Тест “Самооцінка особистості” (С. А. Будассі);
Оцінка рівня домагань (методика Ф. Хоппе);
Визначення рівня домагань “Моторна проба Шварцландера”.
Література [3; 4; 14; 15; 29; 47]

Теми доповідей та рефератів
1. Методики спостереження та експертної оцінки в практиці психодіагностики індивідуальної свідомості та самосвідомості.
2. Проективні методики в практиці психодіагностики індивідуальної свідомості та самосвідомості.
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Поняття про когнітивну диференційованість.
2. Методика САН.
Література [3; 4; 6; 14; 15; 26; 94; 95; 119; 121; 131]
список літератури
Основна
1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 кн. — Кн. 1. —
М., 1982. — 320 с.; Кн. 2. — 336 с.
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