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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Втілення в життя гуманістичних принципів потребує широкого 
використання результатів досліджень психологічної науки. Необхід-
ною умовою цього є цілеспрямована підготовка молодих спеціалістів-
психологів до практичної діяльності, що здійснюється в Міжрегіо-
нальній Академії управління персоналом.

Мета курсу “Психологічний спецпрактикум по спецкурсам” — 
ознайомити студентів з технологією психологічного дослідження, 
сформувати у них уміння та навички практичного використання су-
часних методів загальної психології, встановлення психологічного 
діагнозу та визначення проблем, які ускладнюють розвиток особис-
тості.

Вивчення дисципліни “Психологічний спецпрактикум по спецкур-
сам” сприятиме практичній підготовці психологів з надання ними 
психологічної допомоги окремим людям, організаціям, установам у 
вирішенні різноманітних проблем життєдіяльності у складних еконо-
мічних та соціально-психологічних умовах, що склалися в Україні.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ПСИХОЛОГІЧНИЙ СПЕЦПРАКТИКУМ ПО СПЕЦКУРСАМ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

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

1 Спостереження як метод психологічних досліджень у різних 
психологічних галузях

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 різних
галузях психології
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1 2

6 Метод експертного оцінювання в різних галузях
психологічної науки

7 Метод контент-аналізу у психологічних дослідженнях 

Змістовий модуль ІІ. Особливості використання методів 
дослідження психічних явищ у різних галузях психології

8 Можливості використання психодіагностичних методів 
у курсі експериментальної психології

9 Використання методів психодіагностики в соціальній
психології

10 Експериментально-психологічні методи дослідження
у віковій психології

11 Особливості діагностики у педагогічній психології

12 Емпіричні дослідження у диференціальній психології

13 Особливості дослідження у військовій психології 

14 Особливості психодіагностичного дослідження 
в економічній психології

Разом годин: 135
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ЗМІСТ
дисципліни 

“ПСИХОЛОГІЧНИЙ СПЕЦПРАКТИКУМ ПО СПЕЦКУРСАМ”

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

Тема 1. Спостереження як метод психологічних досліджень  
у різних психологічних галузях

Теоретична частина
Спостереження як метод дослідження психологічних проблем у 

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

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: ознайомлення студентів із загальною послідовністю дій при 

спостереженні типів поведінки студентів під час спілкування (за схе-
мою 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: формування уміння аналізувати вплив експерименталь-

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

Література [5; 17; 19; 21; 22; 27; 51]
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Тема 3. Метод тестування в різних галузях психологічних 
знань

Теоретична частина
Сутність та особливості методу тестування; вимоги до методу тес-

тування; типи психодіагностичних тестів. 
Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: розвиток уміння складати завдання для тестування нав-

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

Тема 4. Інтерв’ю як метод психодіагностичного дослідження

Теоретична частина
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: розвиток уміння складати запитання вільного інтерв’ю на 

виявлення особливостей впливу навчання у вищому навчальному за-
кладі на розвиток особистості. 

Лабораторна робота № 2
Мета: формування уміння складати план проведення стандар-

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

Лабораторна робота № 3
Мета: закріплення уміння аналізувати помилки при виконанні ла-

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

Тема 5. Специфіка використання методу анкетування 
у різних галузях психології

Теоретична частина
Загальна характеристика методу письмового опитування; види 

запитань в анкеті; основні правила складання анкет; класифікація 
запитань за їх змістом та формою. 
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Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: розвиток уміння складати запитання анкети на тему “Дум-

ки студентів про викладачів вищих навчальних закладів”.
Лабораторна робота № 2
Мета: формування навичок формулювання та редагування запи-

тань 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. 

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: ознайомлення із загальною послідовністю дій під час екс-

пертного оцінювання впливу умов навчання студентів на динаміку 
ступеня їх втомлюваності протягом робочого тижня.

Лабораторна робота № 2
Мета: формування уміння здійснювати експертне оцінювання 

якостей особистості керівника та характеристик стилів та способів 
управління (за методикою Ю. П. Платонова).

Література [8–10; 17; 21; 49; 51]

Тема 7. Метод контент-аналізу у психологічних 
дослідженнях

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

ду контент-аналізу; можливості застосування цього методу у психо-
логічних дослідженнях.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: розвиток уміння виокремлювати категорії аналізу в конк-

ретному тексті та порівнювати підсумки власної роботи з даними ін-
ших студентів.
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Лабораторна робота № 2
Мета: закріплення навичок виконання контент-аналізу на ма-

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

Змістовий модуль II. Особливості використання методів 
дослідження психічних явищ у різних 
галузях психології

Тема 8. Можливості використання психодіагностичних 
методів у курсі експериментальної психології

Теоретична частина
Особливості використання кореляційного аналізу у психологіч-

них дослідженнях; процедура визначення коефіцієнта лінійної та 
рангової кореляції.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: ознайомлення із загальною послідовністю дій при визна-

ченні коефіцієнта лінійної кореляції між двома рядами показників.
Лабораторна робота № 2
Мета: формування уміння визначати коефіцієнт рангової кореля-

ції між узагальненими показники успішності школярів (“відмінник”, 
“трієчник” та ін.) та характеристиками виконання ними тесту розу-
мового розвитку (ШТРР).

Лабораторна робота № 3
Мета: розвиток уміння визначати статистично вірогідні показни-

ки кореляції змінних на основі тесту-опитувальника батьківського 
ставлення (А. Варга, В. Столін).

Лабораторна робота № 4
Мета: формування навичок визначення за допомогою коефіцієнта 

лінійної кореляції показників ретестової надійності тесту інтелекту.
Література [2; 4; 5; 6; 8; 11; 15; 16; 33]
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Тема 9. Використання методів психодіагностики в соціальній 
психології

Теоретична частина
Методи та методики дослідження особливостей соціально-психо-

логічних явищ; особливості інтерпретації результатів дослідження 
соціально-психологічних явищ людини.

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

спілкування студентів за допомогою методу спостереження (карта 
спостереження Р. Бейлза).

Лабораторна робота № 2
Мета: ознайомлення з процедурою проведення та інтерпретації 

методу референтометрії.
Лабораторна робота № 3
Мета: формування уміння використовувати методику оцінювання 

психологічної атмосфери в колективі А. Л. Фідпера.
Лабораторна робота № 4
Мета: формування уміння використовувати метод бесіди для виз-

начення особливостей спілкування особистості.
Лабораторна робота № 5
Мета: формування навичок проведення ділової гри “Публічний 

виступ”. 
Лабораторна робота № 6
Мета: закріплення навичок визначення стиля управління колек-

тивом (В. П. Захарова та А. Л. Журавльова).
Література [2; 6; 8; 10; 11; 27; 28; 31]

Тема 10. Експериментально-психологічні методи  
дослідження у віковій психології

Теоретична частина 
Особливості дослідження особистості; специфіка проведення ем-

піричного дослідження психічних особливостей різних вікових кате-
горій; типові помилки дослідження у віковій психології та шляхи їх 
запобігання.



10

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: ознайомлення з процедурою проведення дослідження особ-

ливостей уваги дітей молодшого шкільного віку.
Лабораторна робота № 2
Мета: формування уміння працювати з методикою досліджен-

ня особливостей письмової мови у школярів середніх та старших 
класів.

Лабораторна робота № 3
Мета: формування навичок дослідження особливостей тривож-

ності дітей шкільного віку за допомогою методики Філліпса.
Лабораторна робота № 4
Мета: закріплення навичок роботи з методикою дослідження інте-

лектуальної лабільності старшокласників.
Література [1; 2; 4; 10; 11; 16; 27; 32; 34]

Тема 11. Особливості діагностики у педагогічній психології

Теоретична частина
Особливості застосування методів і методик дослідження в педа-

гогічній психології; специфіка інтерпретації результатів дослідження 
у педагогічній психології.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: ознайомлення з процедурою оцінювання творчих характе-

ристик візуального мислення (за методикою Е. П. Торренса, модифі-
кованою М. О. Холодною).

Лабораторна робота № 2
Мета: формування уміння досліджувати особливості мотивації 

учіння у школярів.
Лабораторна робота № 3
Мета: формування навичок дослідження показників зацікавле-

ності студентів під час навчальних занять на основі методу спосте-
реження.

Лабораторна робота № 4
Мета: ознайомлення із загальною послідовністю експерименталь-

них дій з визначення професійних здібностей та схильностей у стар-
шокласників (за допомогою методики “КОС-2”)

Література [1; 4; 6; 10; 11; 13; 16; 33]
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Тема 12. Емпіричні дослідження у диференціальній психології

Теоретична частина
Можливості застосування методів та методик дослідження у ди-

ференціальній психології; особливості організації та інтерпретації 
результатів вивчення психічних феноменів у диференціальній пси-
хології.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: ознайомлення з процедурою дослідження індивідуальних 

характеристик мислення особистості.
Лабораторна робота № 2
Мета: формування уміння застосовувати методики вимірювання 

індивідуальних показників пам’яті.
Лабораторна робота № 3
Мета: закріплення уміння досліджувати індивідуальні особли-

вості сприйняття.
Література [2; 4; 5; 7; 15; 16; 34]

Тема 13. Особливості дослідження у військовій психології

Теоретична частина
Характеристика методів дослідження у військовій психології.
Труднощі у застосуванні методів та методик у військовій психо-

логії.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: ознайомлення з процедурою дослідження рівня тривож-

ності (на матеріалі методики Філліпса).
Лабораторна робота № 2
Мета: формування уміння працювати з методикою дослідження 

самооцінки емоційного стану особистості.
Лабораторна робота № 3
Мета: формування навичок роботи з методами візуальної психо-

діагностики (на матеріалі методики розпізнавання емоцій за виразом 
обличчя).

Література [2; 4; 6; 8; 10; 17; 29; 34]
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Тема 14. Особливості психодіагностичного дослідження 
в економічній психології

Теоретична частина
Методи та методики дослідження сфер економічної психології, їх 

загальна характеристика. Організація, проведення та інтерпретація 
результатів дослідження в економічній психології.

Практична частина
Лабораторна робота № 1
Мета: ознайомлення з послідовністю проведення дослідження ди-

наміки розвитку вольових якостей людини.
Лабораторна робота № 2
Мета: вивчення особливостей сили волі особистості.
Лабораторна робота № 3
Мета: закріплення навичок роботи з методиками дослідження са-

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

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Особливості використання психодіагностичних методів у курсі 
“Економічна психологія”.

 2. Особливості дослідження відчуттів психофізіологічними метода-
ми.

 3. Особливості дослідження сприйняття людини.
 4. Експериментальне дослідження особливостей пам’яті людини.
 5. Експериментально-психологічні методи дослідження мислення 

та мовлення людини.
 6. Особливості діагностики уяви особистості.
 7. Емпіричні дослідження особливостей уваги.
 8. Особливості дослідження емоцій та почуттів людини.
 9. Особливості психодіагностичного дослідження вольової сфери 

особистості.
 10. Психодіагностичні методи дослідження особливостей нервової 

системи та типу темпераменту.
 11. Особливості дослідження характеру особистості.
 12. Психодіагностичні дослідження здібностей особистості.
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 13. Психодіагностичні методи дослідження мотиваційної сфери та 
саморегуляції.

 14. Особливості використання психодіагностичних методів у курсі 
експериментальної психології.

 15. Використання методів психодіагностики в соціальній психології.
 16. Методи та методики дослідження особливостей соціально-психо-

логічних явищ.
 17. Особливості інтерпретації результатів дослідження соціально-

психологічних явищ людини.
 18. Методи психодіагностики та їх характеристика. 
 19. Труднощі застосування та їх інтерпретація.
 20. Проблеми реалізації проективного методу. 
 21. Процедура застосування та інтерпретація проективних графічних 

методів психології (методика “Дерево”).
 22. Експериментально-психологічні методи дослідження у віковій 

психології.
 23. Специфіка проведення емпіричного дослідження психічних особ-

ливостей різних вікових категорій.
 24. Типові помилки дослідження у віковій психології та шляхи їх за-

побігання.
 25. Особливості застосування методів і методик дослідження в педа-

гогічній психології.
 26. Специфіка інтерпретації результатів дослідження в педагогічній 

психології.
 27. Можливості застосування методів та методик дослідження у ди-

ференціальній психології.
 28. Особливості організації та інтерпретації результатів вивчення 

психічних феноменів у диференціальній психології.
 29. Характеристика методів дослідження у військовій психології.
 30. Труднощі у застосуванні методів та методик у військовій психо-

логії.
 31. Методи та методики дослідження сфер економічної психології, їх 

загальна характеристика.
 32. Організація, проведення та інтерпретація результатів досліджен-

ня в економічній психології.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Спостереження як метод психологічних досліджень у різних пси-
хологічних галузях. 

 2. Класифікації методу спостереження.
 3. Типові помилки у психологічному спостереженні в різних галу-

зях психології. 
 4. Позитивні та негативні риси методу спостереження.
 5. Послідовність дій при спостереженні типів поведінки студентів 

під час спілкування (за схемою спостереження А. Залужного).
 6. Характеристика експерименту як основного методу психологіч-

них досліджень.
 7. Види експерименту та їх характеристика.
 8. Причини викривлення експериментальних даних.
 9. Специфіка проведення квазіекспериментального дослідження в 

різних галузях психологічних знань.
 10. Аналіз впливу експериментальної ситуації на поведінку дослід-

жуваних (на матеріалі дослідження сприйняття студентами но-
вого матеріалу).

 11. Відмінність методу експерименту від квазіекспериментального 
дослідження.

 12. Шляхи ліквідації помилок експериментального дослідження.
 13. Метод тестування у різних галузях психологічних знань.
 14. Особливості застосування методу тестування в різних сферах 

психологічних знань.
 15. Вимоги до методу тестування.
 16. Основні характеристики якості вимірювання тестів.
 17. Особистісні тести та їх характеристика.
 18. Специфіка застосування міжособистісних тестів у соціальній 

психології.
 19. Надійність та валідність тестів, їх характеристика.
 20. Типи психодіагностичних тестів та їх характеристика. 
 21. Особливості застосування методу тестування навчальних досяг-

нень студентів І курсу спеціальності “Психологія”. 
 22. Відмінність методу тестування від експерименту. 
 23. Інтерв’ю як метод психодіагностичного дослідження.
 24. Особливості організації інтерв’ю в різних галузях психології.
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 25. Етапи проведення нестандартизованого інтерв’ю. 
 26. Вільне інтерв’ю на виявлення особливостей впливу навчання у 

вищому навчальному закладі на розвиток особистості.
 27. План проведення стандартизованого інтерв’ю для абітурієнтів на 

тему “Мотиви вступу до МАУП”.
 28. Специфіка використання методу анкетування у різних галузях 

психології.
 29. Характеристика методу письмового опитування.
 30. Види запитань в анкеті та їх характеристика.
 31. Основні правила складання анкет.
 32. Класифікація в анкетах запитань за змістом та формою. 
 33. Розробка анкети на тему “Думки студентів про викладачів вищих 

навчальних закладів”.
 34. Розробка анкети на тему “Співпраця викладачів та студентів”.
 35. Метод експертного оцінювання в різних галузях психологічної 

науки. 
 36. Причини порушення вірогідності результатів цього методу.
 37. Зв’язок методу експертного оцінювання з іншими методами. 
 38. Оцінювання впливу умов навчання студентів на динаміку ступе-

ня їх втомлюваності протягом робочого тижня. 
 39. Експертне оцінювання якостей особистості керівника та характе-

ристик стилів та способів управління (за методикою Ю. П. Пла-
тонова).

 40. Метод контент-аналізу у психологічних дослідженнях.
 41. Можливості застосування цього методу у психологічних дослід-

женнях.
 42. Виокремлення категорій аналізу в конкретному тексті та порів-

няння підсумків власної роботи з даними інших студентів.
 43. Контент-аналіз на матеріалі методики (незавершених речень  

Б. Форера). 
 44. Особливості використання методів дослідження психічних явищ 

в різних галузях психології.
 45. Можливості використання психодіагностичних методів у курсі 

експериментальної психології.
 46. Особливості використання кореляційного аналізу у психологіч-

них дослідженнях.
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 47. Процедура визначення коефіцієнта лінійної та рангової кореля-
ції. 

 48. Визначення коефіцієнта лінійної кореляції між двома рядами по-
казників.

 49. Визначення коефіцієнта рангової кореляції між узагальненими 
показникам успішності школярів (“відмінник”, “трієчник” та ін.) 
та характеристиками виконання ними тесту розумового розвитку 
(ШТРР).

 50. Визначення коефіцієнта рангової кореляції між характеристика-
ми виконання ними тесту розумового розвитку (ШТРР).

 51. Визначення статистично вірогідних показників кореляції змін-
них на основі тесту-опитувальника батьківського ставлення  
(А. Варга, В. Столін).

 52. Розрахунок за допомогою коефіцієнта лінійної кореляції показ-
ників ретестової надійності тесту інтелекту.

 53. Методи та методики дослідження особливостей соціально-психо-
логічних явищ.

 54. Особливості інтерпретації результатів дослідження соціально-
психологічних явищ людини.

 55. Процедура дослідження особливостей спілкування студентів за 
допомогою методу спостереження (карта спостереження Р. Бейл-
за).

 56. Процедура проведення та інтерпретації методу референтометрії.
 57. Використання методики оцінювання психологічної атмосфери в 

колективі А. Л. Фідпера.
 58. Метод бесіди для визначення особливостей спілкування особис-

тості.
 59. Хід проведення ділової гри “Публічні виступи”.
 60. Визначення стиля керівництва колективом (В. П. Захарова та 

Л. Журавльова).
 61. Експериментально-психологічні методи дослідження у віковій 

психології.
 62. Специфіка проведення емпіричного дослідження психічних особ-

ливостей різних вікових категорій.
 63. Типові помилки дослідження у віковій психології та шляхи їх за-

побігання.
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 64. Проведення дослідження особливостей уваги дітей молодшого 
шкільного віку.

 65. Застосування методики дослідження особливостей письмового 
мовлення у школярів середніх та старших класів.

 66. Дослідження особливостей тривожності у дітей шкільного віку за 
допомогою методики Філліпса.

 67. Особливості методики дослідження інтелектуальної лабільності 
старшокласників.

 68. Особливості діагностики в педагогічній психології.
 69. Специфіка інтерпретації результатів дослідження в педагогічній 

психології.
 70. Оцінювання творчих характеристик візуального мислення (за 

методикою Е. П. Торренса, модифікованою М. О. Холодною).
 71. Дослідження особливостей мотивації учіння у школярів.
 72. Дослідження показників зацікавленості студентів під час нав-

чальних занять на основі методу спостереження.
 73. Послідовність експериментальних дій з визначення професійних 

здібностей та схильностей у старшокласників (за допомогою ме-
тодики “КОС-2”)

 74. Застосування методів та методик дослідження у диференціальній 
психології.

 75. Особливості організації та інтерпретації результатів вивчення 
психічних феноменів у диференціальній психології.

 76. Процедура дослідження індивідуальних характеристик мислен-
ня особистості.

 77. Використання методики вимірювання індивідуальних показни-
ків пам’яті.

 78. Дослідження індивідуальних особливостей сприйняття.
 79. Особливості дослідження у військовій психології.
 80. Характеристика методів дослідження у військовій психології.
 81. Труднощі у застосуванні методів та методик у військовій психо-

логії.
 82. Процедура дослідження рівня тривожності (на матеріалі методи-

ки Філліпса).
 83. Застосування методики дослідження самооцінки емоційного ста-

ну особистості.
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 84. Методи візуальної психодіагностики (на матеріалі методики роз-
пізнавання емоцій за виразом обличчя).

 85. Особливості психодіагностичного дослідження в економічній 
психології.

 86. Методи та методики дослідження сфер економічної психології, їх 
загальна характеристика. 

 87. Організація, проведення та інтерпретація результатів досліджен-
ня в економічній психології.

 88. Проведення дослідження динаміки розвитку вольових якостей 
людини.

 89. Вивчення особливостей сили волі особистості.
90.  Використання методики дослідження самоконтролю як показни-

ка волі особистості.
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