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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Втілення в життя гуманістичних принципів потребує широ-
кого використання результатів досліджень психологічної науки. 
Необ хідною умовою цього є цілеспрямована підготовка молодих 
спеціа лістів-психологів до практичної діяльності, що здійснюється в 
Між регіональній Академії управління персоналом.

Мета курсу “Практикум із загальної психології”— ознайомити 
студентів з технологією психологічного дослідження, а також сфор-
мувати у них уміння та навички практичного використання сучасних 
мето дів загальної психології.

Вивчення дисципліни “Практикум із загальної психології” спри-
ятиме практичній підготовці психологів з надання ними психологіч-
ної допомоги окремим людям, організаціям, установам у вирішенні 
різноманітних проблем життєдіяльності в складних економічних та 
соціально-психологічних умовах, що склалися в Україні.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

”ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Характеристика методів психодіагно-
стичного дослідження в загальній психології 

1 Спостереження як метод психологічних досліджень у за-
гальній психології

2 Експеримент як основний метод психологічних досліджень
3 Метод тестування в різних галузях психологічних знань
4 Інтерв’ю як метод психодіагностичного дослідження
5 Специфіка використання методу анкетування у загальній 

психології
6 Метод експертного оцінювання в різних галузях психоло-

гічної науки
7 Метод контент-аналізу в психологічних дослідженнях
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Змістовий модуль ІІ. Дослідження пізнавальних процесів 
особистості

1 2
8 Особливості дослідження відчуттів психофізіологічними 

методами
9 Особливості дослідження сприймання людини

10 Експериментальне дослідження особливостей пам’яті 
людини

11 Експериментально-психологічні методи дослідження мис-
лення та мовлення людини

12 Особливості діагностики уяви особистості
13 Емпіричні дослідження особливостей уваги

Змістовий модуль ІІІ. Дослідження емоційно-вольових 
станів особистості

14 Особливості дослідження емоцій та почуттів людини
15 Особливості психодіагностичного дослідження вольової 

сфери особистості
Змістовий модуль І�. Дослідження індивідуально-психо-�. Дослідження індивідуально-психо-. Дослідження індивідуально-психо-
логічних особливостей особистості

16 Психодіагностичні методи дослідження особливостей не-
рвової системи та типу темпераменту

17 Особливості дослідження характеру особистості
18 Психодіагностичні дослідження здібностей особистості
19 Психодіагностичні методи дослідження мотиваційної сфе-

ри та саморегуляції
Разом годин: 324

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”

Змістовий модуль І. Характеристика методів 
психодіагностичного дослідження 
в різних галузях психології

Тема 1. Спостереження як метод психологічних досліджень у 
загальній психології
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Теоретична частина
Спостереження як метод дослідження психологічних проблем у 

різних галузях психології; класифікація спостережень; типові помил-
ки в психологічному спостереженні. 

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Ознайомити студентів із загальною послідовністю дій у 

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

Література [4; 8; 10; 17; 20; 21; 35; 49] 

Тема 2. Експеримент як основний метод психологічних 
досліджень

Теоретична частина
Психологічний експеримент як основний метод психології у різ-

них галузях психології; види експерименту; причини викривлення 
експериментальних даних; квазіекспериментальні дослідження.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Формувати вміння аналізувати вплив експерименталь-

ної ситуації на поведінку досліджуваних (на матеріалі дослідження 
сприймання студентами нового матеріалу)

Література [5; 17; 19; 21; 22; 27; 51]

Тема 3. Метод тестування в різних галузях психологічних 
знань

Теоретична частина: 
Сутність та особливості методу тестів; вимоги до методу тестів; 

типи психодіагностичних тестів. 
Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Розвивати вміння складати завдання для тестування на-

вчальних досягнень студентів І курсу спеціальності “Психологія”.
Література [5; 6; 15; 17; 19; 21; 41; 49; 56]

Тема 4. Інтерв’ю як метод психодіагностичного дослідження.
Теоретична частина
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Інтерв’ю як різновид методу опитування; особливості організації 
інтерв’ю; поняття про нестандартизоване інтерв’ю; етапи проведення 
нестандартизованого інтерв’ю; 

Практична частина

Лабораторна робота № 1
Мета: Розвивати вміння складати питання для вільного інтерв’ю 

на виявлення особливостей впливу навчання у вищому навчальному 
закладі на розвиток особистості. 

Лабораторна робота № 2
Мета: Формувати вміння складати план проведення стандартизо-

ваного інтерв’ю для абітурієнтів на тему “Мотиви вступу до МАУП”

Лабораторна робота № 3
Мета: Закріплювати вміння аналізувати помилки при виконанні 

лабораторних робіт № 1 та № 2.
Література [3; 15; 21; 24; 27; 49; 50; 52]

Тема 5. Специфіка використання методу анкетування 
у загальній психології

Теоретична частина
Загальна характеристика методу письмового опитування; види 

питань в анкеті; основні правила складання анкет; класифікація пи-
тань за їх змістом та формою. 

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Розвивати вміння готувати питання для анкети на тему 

“Думки студентів про викладачів вищих навчальних закладів”
Лабораторна робота № 2
Мета: Формувати навички формулювати та редагувати питання 

анкети на тему” Співробітництво викладачів і студентів”
Література [5; 17; 21; 23; 27; 49; 51; 52]

Тема 6. Метод експертного оцінювання в різних галузях 
психологічної науки

Теоретична частина
Сутність та специфічні особливості методу експертного оціню-

вання; причини порушення вірогідності результатів цього методу; 
зв’язок методу експертного оцінювання з іншими. 
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Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Ознайомити із загальною послідовністю дій при організації 

експертного оцінювання впливу умов навчання студентів на динамі-
ку ступеня їх втомлюваності протягом робочого тижня.

Лабораторна робота № 2
Мета: Формувати вміння здійснювати експертне оцінювання яко-

стей особистості керівника та характеристик стилів і способів управ-
ління (за методикою Ю. П. Платонова).

Література [8–10; 17; 21; 49; 51]

Тема 7. Метод контент-аналізу в психологічних 
дослідженнях

Теоретична частина
Сутність контент-аналізу; особливості застосування методу кон-

тент-аналізу; можливості застосування методу в психологічних до-
слідженнях.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Розвивати вміння виділяти категорії аналізу в конкретному 

тексті та зіставляти підсумки власної роботи з даними інших студен-
тів.

Лабораторна робота № 2
Мета: Закріпити навички виконання контент-аналізу на матеріалі 

методики (незавершених речень Б. Форера). 
Література [2; 6–8; 17; 21; 49; 51; 52]

Змістовий модуль ІІ. Дослідження пізнавальних процесів 
особистості

Тема 8. Особливості дослідження відчуттів 
 психофізіологічними методами

Теоретична частина
Методи дослідження відчуттів, їх характеристика; специфіка про-

ведення дослідження відчуттів; типові помилки у дослідженні від-
чуттів людини. 

Практична частина
Лабораторна робота № 1
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Мета: Сформувати вміння досліджувати динаміку абсолютних 
порогів світлової чутливості за умов темнової адаптації (за допомо-
гою адаптометра)

Лабораторна робота № 2
Мета: Ознайомити із загальною послідовністю експерименталь-

них дій з визначення абсолютних порогів слухової чутливості (за до-
помогою аудиометра)

Лабораторна робота № 3
Мета: Закріпити вміння визначати зорові просторові пороги роз-

різнення (точність окоміру)
Література [2; 6; 8; 10; 11; 27; 28; 31]

Тема 9. Особливості дослідження сприймання людини
Теоретична частина
Методи та методики дослідження сприймання; специфіка прове-

дення різних видів сприймання; особливості інтерпретації результа-
тів дослідження сприймання людини.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Ознайомити з процедурою дослідження особливостей 

сприймання форми при пасивному та активному осяганні.
Лабораторна робота № 2
Мета: Сформувати вміння вимірювати обсяг сприймання люди-

ни.
Лабораторна робота № 3
Мета: Закріпити вміння визначати геометричні ілюзії зорового 

сприймання.
Література [1; 6; 8; 27; 29; 32–34]

Тема 10. Експериментальне дослідження особливостей пам’-
яті людини

Теоретична частина
Методи та методики дослідження пам’яті, їх характеристика; осо-

бливості вивчення процесів пам’яті; специфіка емпіричного дослід-
ження різних видів пам’яті.

Практична частина
Лабораторна робота № 1



9

Мета: Ознайомити із загальною послідовністю експерименталь-
них дій при дослідженні обсягу короткочасної пам’яті.

Лабораторна робота № 2
Мета: Сформувати вміння досліджувати особливості безпосеред-

нього та опосередкованого запам’ятовування.
Лабораторна робота № 3
Мета: Сформувати навички дослідження факторів, що впливають 

на збереження матеріалу в пам’яті.
Література [2; 6; 8; 10; 11; 27; 28; 31]

Тема 11. Експеритентально-психологічні методи 
дослідження мислення та мовлення людини

Теоретична частина 
Характеристика методів дослідження мислення та мовлення осо-

бистості; порядок проведення емпіричного дослідження особливо-
стей мислення; типові помилки при дослідженні мислення та мов-
лення особистості та шляхи щодо їх запобігання.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Ознайомлення з процедурою проведення дослідження на 

визначення лабільності-ригідності мислительних процесів за допо-
могою методики “Словесний лабіринт”.

Лабораторна робота № 2
Мета: Формування вміння роботи з методикою дослідження осо-

бливостей наочно-образного мислення “Піктограма”.
Лабораторна робота № 3
Мета: Формування навичок дослідження з методикою вивчення 

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

Література [1; 2; 4; 10; 11; 16; 27; 32; 34]

Тема 12. Особливості діагностики уяви особистості
Теоретична частина
Особливості застосування методів і методик дослідження уяви; 

специфіка інтерпретації результатів дослідження особливостей уяви.
Практична частина
Лабораторна робота № 1
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Мета: Ознайомлення з процедурами оцінювання яскравості — чіт-
кості уявлень (за методом саморанжування)

Лабораторна робота № 2
Мета: Формування вміння досліджувати особливості просторо-

вих уявлень.
Лабораторна робота № 3
Мета: Закріплення навичок роботи з методиками щодо вивчення 

особливостей творчої та репродуктивної уяви. 
Література [1; 4; 6; 10; 11; 13; 16; 33]

Тема 13. Емпіричні дослідження особливостей уваги
Теоретична частина
Можливості застосування методів та методик дослідження уваги; 

особливості організації та інтерпретації результатів вивчення уваги.
Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Ознайомлення з процедурою дослідження характеристик 

вибірковості уваги методом коректурної проби.
Лабораторна робота № 2
Мета: Формування вмінь використання методик вимірювання 

стійкості та концентрації уваги.
Лабораторна робота № 3
Мета: Закріплення вміння досліджувати переключення уваги (за 

допомогою таблиць Шульте).
Література [2; 4; 5; 7; 15; 16; 34]

Змістовий модуль ІІІ. Дослідження емоційно-вольових станів 
особистості

Тема 14. Особливості дослідження емоцій та почуттів 
людини

Теоретична частина
Характеристика методів дослідження емоцій та почуттів людини.
Труднощі у застосуванні методів та методик вивчення емоційної 

сфери особистості.
Практична частина
Лабораторна робота № 1
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Мета: Ознайомлення з процедурою дослідження рівня тривожно-
сті (за методикою Філліпса).

Лабораторна робота № 2
Мета: Формування вміння працювати із методикою дослідження 

самооцінки емоційного стану особистості.
Лабораторна робота № 3
Мета: Формування навичок працювати із методами візуальної 

психодіагностики (за методикою розпізнавання емоцій з виразу об-
личчя).

Література [2; 4; 6; 8; 10; 17; 29; 34]

Тема 15. Особливості психодіагностичного дослідження 
вольової сфери особистості

Теоретична частина
Методи та методики дослідження волі людини, їх загальна харак-

теристика. Організація, проведення та інтерпретація результатів до-
слідження особливостей волі людини.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Ознайомлення з послідовністю проведення дослідження 

динаміки розвитку вольових якостей людини.
Лабораторна робота № 2
Мета: Формування вміння вивчати особливості сили волі особи-

стості.
Лабораторна робота № 3
Мета: Закріплення навичок роботи з методиками дослідження са-

моконтролю як показника волі особистості.
Література [15; 23; 27; 31; 33; 34]

Змістовий модуль I�. Дослідження індивідуально- 
психологічних особливостей особистості

Тема 16. Психодіагностичні методи дослідження 
особливостей нервової системи та типу 
темпераменту

Теоретична частина
Психодіагностичні можливості застосування методів та методик 

дослідження особливості нервової системи та темпераменту; типові 
помилки у їх використанні та у мови попередження і подолання.
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Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Ознайомлення з роцедурою проведення дослідження ек-

страверсії — інтроверсії та нейротизму (на основі опитувальника  
Г. Айзенка).

Лабораторна робота № 2
Мета: Формування вміння визначати властивості нервової систе-

ми за психомоторними показниками (за методикою Ільїна)
Лабораторна робота № 3
Мета: Закріпити навички працювати із тепінг-тестом.

Література [4; 10; 17; 23; 27; 34]

Тема 17. Особливості дослідження характеру особистості
Теоретична частина
Характеристика методів вивчення особливостей характеру особи-

стості; основні етапи емпіричного дослідження; помилки психолога 
на етапі інтерпретації даних.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Формування вміння працювати за методикою С. Шмішека 

про визначення типів акцентуації характеру.
Лабораторна робота № 2
Мета: Формування навичок застосування патохарактерологічно-

го діагностичного опитувальника А. Є. Лічко.
Лабораторна робота № 3
Мета: Закріплення навичок працювати за методикою К. Юнга 

щодо визначення типології характеру. 
Література [4; 6; 10; 11; 15; 28; 34]

Тема 18. Психодіагностичні дослідження здібностей 
особистості

Теоретична частина
Техніка проведення дослідження особливостей здібностей люди-

ни; помилки при організації та проведенні емпіричного дослідження 
та шляхи їх уникнення або подолання.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
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Мета: Розвиток вміння організації та проведення дослідження на 
визначення комунікативних та організаторських схильностей (мето-
дика “КОС-2”).

Лабораторна робота № 2
Мета: Формування вміння застосовувати метод продуктів діяль-

ності (продукти образотворчої діяльності).
Література [4; 14; 18; 19; 30; 32]

Тема 19. Психодіагностичні методи дослідження 
мотиваційної сфери та саморегуляції

Теоретична частина
Специфіка застосування методів дослідження мотиваційної сфе-

ри та саморегуляції людини; особливості їх інтерпретації.
Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: Ознайомити з процедурою дослідження тесту-опитуваль-

ника А. Мехрабіана для вимірювання мотивації досягнення.
Лабораторна робота № 2
Мета: Формувати вміння використовувати шкалу оцінки мотива-

ції схвалення (Д. Крауна, Д. Маслоу).
Лабораторна робота № 3
Мета: Закріпити навички працювати над дослідженням мотива-

ційної сфери за допомогою методики “ТЮФ” А. Г. Шмельова.
Література [16; 25; 26; 29; 32–34]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Особливості використання методу спостереження.
2. Організація, проведення та особливості інтерпретації методу 

тестування.
3. Особливості застосування методу експеримент у загальній пси-

хології.
4. Специфіка використання контент-аналізу у психологічних до-

слідженнях.
5. Організація, проведення та особливості інтерпретації методу 

тестування.
6. Характеристика основних етапів експериментального дослід-

ження.
7. Особливості дослідження відчуттів у загальній психології.
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8. Специфіка вивчення особливостей сприймання людини.
9. Особливості інтерпретації результатів дослідження пам’яті.

10. Емпіричні дослідження особливостей мислення особистості.
11. Методи та методики вивчення уяви особистості.
12. Характеристика методів дослідження уваги людини.
13. Експериментальне вивчення емоцій та почуттів особистості.
14. Специфіка дослідження волі особистості.
15. Темперамент особистості та його експериментальне досліджен-

ня.
16. Організація, проведення та інтерпретація дослідження особли-

востей характеру людини.
17. Характеристика методів та методик дослідження здібностей 

особистості.
18. Особливості вивчення мотиваційної сфери особистості.
19. Організація, проведення та особливості інтерпретації методу 

анкетування.
20. Організація, проведення та особливості інтерпретації методу 

експертного оцінювання.
21. Види експериментів у психологічних дослідженнях.
22. Етапи проведення експерименту.
23. Помилки при експериментальному дослідженні та шляхи їх до-

слідження.
24. Умови ефективного проведення експерименту.
25. Сутність та особливості методу тестів.
26. Види психологічних тестів.
27. Умови ефективного проведення методу тестування.
28. Техніка проведення психологічного дослідження.
29. Загальна характеристика методу анкетування.
30. Види питань в анкеті (приклади).
31. Основні правила складання анкет.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

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

слідження.
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. Контент-аналіз як різновид методу вивчення продуктів діяль-

ності.
19. Зміст основних процедур контент-аналізу.
20. Труднощі при проведенні контент-аналізу.
21. Особливості використання схеми спостереження А. Залужно-

го. 
22. Аналіз впливу експериментальної ситуації на поведінку дослід-

жуваних (на матеріалі дослідження сприймання студентами 
нового матеріалу).

23. Особливості тестування навчальних досягнень студентів І кур-
су спеціальності “Психологія”.

24. Особливості дослідження відчуттів у загальній психології.
25. Характеристика методів дослідження уваги людини.
26. Темперамент особистості та його експериментальне досліджен-

ня.
27. Характеристика методів та методик дослідження здібностей 

особистості.
28. Види питань в анкеті (приклади).
29. Етапи проведення експерименту.
30. Особливості формулювання та редагування питань анкети.
31. Специфіка застосування контент-аналізу (на матеріалі методи-

ки незавершених речень Б. Форера).
32. Особливості дослідження динаміки абсолютних порогів світло-

вої чутливості в умовах темнової адаптації (за допомогою адап-
тометра).

33. Особливості емпіричного дослідження визначення абсолютних 
порогів слухової чутливості (за допомогою аудиометра).
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34. Дослідження визначення зорових просторових порогів розріз-
нення (точність окоміру).

35. Дослідження особливостей сприймання форми при пасивному 
та активному осяганні.

36. Особливості вимірювання обсягу сприймання людини.
37. Визначення особливостей геометричних ілюзій зорового сприй-

мання та їх інтерпретація.
38. Дослідження обсягу короткочасної пам’яті. 
39. Вивчення особливостей безпосереднього та опосередкованого 

запам’ятовування.
40. Експериментально-психологічні методи дослідження мислен-

ня та мовлення людини.
41. Процедура проведення дослідження визначення лабільності-

ригідності мислительних процесів за методикою “Словесний 
лабіринт”.

42. Методика дослідження особливостей наочно-образного мис-
лення на основі методики “Піктограма”.

43. Вивчення індивідуально-психологічних особливостей мислен-
ня за допомогою методики “Відгадування загадки”.

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

45. Дослідження особливостей просторових уявлень особистості.
46. Методики вивчення особливостей творчої та репродуктивної 

уяви. 
47. Методи і методики дослідження уваги та їх загальна характери-

стика.
48. Особливості організації та інтерпретації результатів вивчення 

уваги.
49. Процедура дослідження характеристик вибірковості уваги ме-

тодом коректурної проби.
50. Методики вимірювання стійкості та концентрації уваги.
51. Дослідження особливостей переключення уваги (за допомогою 

таблиць Шульте).
52. Процедура дослідження рівня тривожності (на матеріалі мето-

дики Філліпса).
53. Методика дослідження самооцінки емоційного стану особисто-

сті.
54. Особливості застосування методів візуальної психодіагности-

ки (з методикою розпізнавання емоцій з виразу обличчя).
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55. Послідовність проведення дослідження динаміки розвитку во-
льових якостей людини.

56. Вивчення особливостей сили волі особистості.
57. Методика дослідження самоконтролю як показника волі осо-

бистості.
58. Психодіагностичні методи дослідження особливостей нервової 

системи та типу темпераменту.
59. Процедура проведення дослідження екстраверсії — інтроверсії 

та нейротизму (на основі опитувальника Г. Айзенка).
60. Визначення властивостей нервової системи за психомоторни-

ми показниками (за методикою Ільїна).
61. Специфіка роботи з тепінг-тестом.
62. Помилки психолога на етапі інтерпретації даних, спрямованих 

на дослідження особливостей темпераменту та характеру.
63.  Методика С. Шмішека щодо визначення типів акцентуації ха-

рактеру.
64. Особливості застосування патохарактерологічного діагностич-

ного опитувальника А. Є. Лічко.
65. Методика визначення типології характеру та аналіз результатів 

за К. Юнгом.
66. Психодіагностичні дослідження здібностей особистості.
67. Організація і проведення дослідження щодо визначення комуні-

кативних та організаторських схильностей (методика “КОС-2”).
68. Особливості застосовування методу продуктів діяльності (про-

дукти образотворчої діяльності).
69. Психодіагностичні методи дослідження мотиваційної сфери та 

саморегуляції.
70. Процедура дослідження тесту-опитувальника А. Мехрабіана 

для вимірювання мотивації досягнення.
71. Використання шкали оцінки мотивації схвалення (Д. Крауна, 

Д. Маслоу) в роботі психолога.
72. Дослідження мотиваційної сфери за методикою “ТЮФ” А. Г. 

Шмельова.
73. Особливості проведення дослідження на визначення видів па-

м’яті.
74. Специфіка застосування методу тестування.
75. Відмінності між тестуванням та анкетуванням.
76. Характеристика методів дослідження відчуттів.
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77. Характеристика методів та методик вивчення особливостей 
сприймання.

78. Можливі помилки під час реалізації методу контент-аналізу.
79. Характеристика помилок при проведенні спостереження.
80. Переваги та недоліки методу спостереження.
81. Характеристика лабораторного та природнього експерименту.
82. Загальна характеристика методів вивчення мовленнєвої діяль-

ності особистості.
83. Загальна характеристика видів психодіагностичних тестів.
84. Дослідження особливостей сприймання форми при пасивному 

та активному осяганні.
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