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ВСТУП 

 

Фундамент професійної підготовки психолога складає комплекс наукових 

знань про факти, закономірності та механізми психіки людини, становлення її 

як особистості в реальному соціокультурному середовищі, що актуалізує 

значущість практичної кваліфікації майбутнього психолога. Практикум із 

загальної психології передбачає ознайомлення студентів з методами і 

методиками отримання психологічної інформації; вироблення вміння 

проводити експериментальні дослідження; спостерігати й аналізувати власну 

поведінку та поведінку інших людей.  

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної 

програми навчання студентів першого та другого курсів зі спеціальності 053 

«Психологія» за основними модулями «Методи дослідження професійної 

придатності», «Методи дослідження психічних процесів» та «Методи 

дослідження особистості». Кожний із змістових модулів містить практичні 

заняття та самостійну роботу студентів. Практичні заняття включають перелік 

методик, за якими студенти повиннні провести дослідження та написати звіт за 

такою структурою: назва, мета, матеріали, дані про обстежуваного (вік, стать, 

професія), інструкція, процедура дослідження (хід досліду, отримані результати 

та розрахунки), висновки (аналіз отриманих результатів). До кожного звіту 

обов’язково докладаються стимульні матеріали, за якими оцінюється 

правильність обробки та аналізу результатів.  

Метою навчальної дисципліни є усвідомлення студентами сутності знань 

про методи наукового пізнання взагалі й психологічного дослідження зокрема, 

про застосування цих методів у дослідженні психічних явищ, соціальної 

поведінки; формування необхідних навичок для проведення психологічних 

досліджень і створення бази для вивчення інших психологічних дисциплін. 

Завданнями навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів з 

емпіричними методами психології, відпрацювання конкретних методик 

дослідження психічних процесів та методів дослідження особистості; 
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вироблення у студентів практичних умінь та навичок щодо проведення 

самостійних досліджень; сприяння дослідницькій діяльності, розвиток 

самостійності й відповідальності студентів. За результатами опанування 

навчальної дисципліни «Практикум з загальної психології» бакалаври 

набувають інтегральних, загальних і фахових компетентностей.  

Інтегральні компетентності: здатність розв’язувати наукові та 

практичні проблеми у сфері психології, застосувати психологічні знання та 

уміння в процесі навчання, оволодіння основами професії. 

Загальні компетентності: здатність застосовувати набуті знання у 

практичних ситуаціях професійної діяльності; знання та розуміння предметної 

області та специфіки професійної діяльності психолога; навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вчитися й оволодівати 

сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності: здатність використовувати валідний і 

надійний психодіагностичний інструментарій; здатність самостійно аналізувати 

та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки 

та рекомендації; здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та 

дотримуватися норм професійної етики. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: методики дослідження професійної придатності; методики 

вивчення й оцінювання особливостей відчуттів, сприймання, пам’яті, уваги, 

уяви та уявлень, мислення, емоцій, вольових якостей, здібностей. 

уміти: проводити психологічні дослідження, інтерпретувати й 

узагальнювати їх результати; застосовувати на практиці конкретні методики, 

проводити математичну обробку емпіричних даних та їх психологічний аналіз; 

застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних завдань, для 

допомоги у складних життєвих ситуаціях з урахуванням закономірностей та 

кризових періодів життя особистості; науково аналізувати соціально значущі 

проблеми і процеси, факти та явища суспільного життя. 
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1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРАКТИКУМ З ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» 

 

№ 

по

р. 

 

Тема  

Кількість годин 

Практ. 

зан. 

Сам. 

роб. 

I семестр. Змістовий модуль 1  

1 Методики дослідження професійної придатності 20 40 

I семестр. Змістовий модуль 2 

2 Методики вивчення й оцінювання особливостей 

відчуттів 

6 24 

3 Методики вивчення й оцінювання особливостей 

сприймання 

14 26 

II семестр. Змістовий модуль 1 

4 Методики вивчення й оцінювання особливостей пам’яті 20 32 

II семестр. Змістовий модуль 2 

5 Методики вивчення й оцінювання особливостей уваги 4 18 

6 Методики вивчення й оцінювання особливостей 

мислення 

10 20 

7 Методики вивчення й оцінювання особливостей уяви 6 20 

III семестр. Змістовий модуль 1 

8 Методики вивчення й оцінювання особливостей емоцій 10 16 

9 Методики вивчення й оцінювання вольових якостей 8 16 

10 Методики вивчення й оцінювання темпераменту 10 20 

III семестр. Змістовий модуль 2 

11 Методики вивчення й оцінювання характеру 10 14 

12 Методики вивчення й оцінювання здібностей 12 14 

Усього: 130 260 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1−10 

Тема. Методики дослідження професійної придатності 

Мета: усвідомити важливість професійного самовизначення особистості, 

з’ясувати особливості та правильність власного вибору професії. 

План 

1. Визначення понять «професія» та «спеціальність». 

2. Проблема професійного самовизначення. 

3. Методи діагностики професійних здатностей особистості. 

Теми рефератів 

1. Проблема життєвого самовизначення у психології. 

2. Методи діагностики професійних схильностей особистості. 

3. Основні сфери професійної діяльності психологів. 

4. Психологічні вимоги до особистості психолога. 

Основні поняття і терміни: професія, спеціальність, професійне 

самовизначення, методи психологічного дослідження: спостереження, експеримент, 

бесіда, анкетування, тестування. 

Короткі теоретичні відомості. По першому питанню з’ясовуємо 

розрізнення понять «професія» і «спеціальність». Професію визначаємо як вид 

трудової діяльності, що виник у результаті суспільного розподілу праці та вимагає для 

її виконання здібностей, теоретичних знань і практичних навичок. Посаду 

розглядаємо як коло обов’язків, прав і відповідальність працівника. Спеціальність 

– це конкретний, історично складений вид праці (трудової діяльності), що 

систематично виконується спеціалістом і дає йому засоби існування, причому 

наявні у нього знання, уміння, навички удосконалюються в процесі роботи, але 

можуть бути недостатніми для іншої спеціальності; підтип професії, що 

визначається подальшим розподілом праці у її межах (наприклад, професія – 

лікар; спеціальність – терапевт, педіатр, дерматолог, уролог, стоматолог, 

хірург). Отже, професія – це група споріднених спеціальностей.  
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Друге питання розпочинаємо з розгляду професійного самовизначення як 

поступового формування готовності індивіда до усвідомленої та самостійної 

побудови, коригування та реалізації перспектив власного професійного 

розвитку, знаходження особистісно значущого сенсу в конкретній професійній 

діяльності. Важливим є повне розуміння власних прагнень стосовно обраної 

професії, уміння зіставляти свої (за В. Синявським): 

− «хочу» – бажання, прагнення, інтереси, ціннісні орієнтації; 

− «можу» – пізнавальні та інтелектуальні можливості (планування та 

розгортання програми, інформаційне забезпечення); 

− «маю» – стійкі психофізіологічні, характерологічні та фізичні 

властивості (виконавча і регуляторна сторони діяльності особистості); 

− «потрібно» – суспільний  попит на професію, що обирається. 

У третьому питанні звертаємо увагу на різноманітність методів 

психологічного дослідження: спостереження за школярами на уроках, де 

фіксується ступінь активності учнів, а також їхні відповіді; бесіди, що 

проводяться з метою виявлення внутрішніх проблем учня та труднощів 

професійного вибору; анкетування; тестів, метою яких є об’єктивне 

вимірювання психологічних особливостей особистості та поведінки. 

Необхідним є пояснення практичної спрямованості практикуму з загальної 

психології, оволодіння арсеналом запропонованих методик. 

Робота з методиками: анкета визначення професійних намірів, ДДО          

(за Є. О. Клімовим), визначення формули професії (за М. С. Пряжніковим), 

визначення типу особистості  (за Дж. Холландом), тест структури інтересів і 

схильностей (СІС), опитувальник професійної готовності (ППГ за Л. 

Кабардовою), тест «Художник – Мислитель», тест «Чи комунікабельні ви?», 

опитувальник професійних установок підлітків (за І. М. Кондаковим), 

опитувальник «Якорі кар’єри» (за Е. Шейном). 

Література: [2, 4, 8, 11, 15, 18, 25, 29]. 
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Самостійна робота № 1 

Тема. Діагностика придатності до професії психолога 

1. Тест «Квадрат інтересів». 

2. Активізуюча профорієнтаційна методика «Будь готовий»                                  

(за М. С. Пряжніковим). 

3. Методика «Карта інтересів». 

4. Визначення сфер професійних переваг особистості (методика                

Л. Йовайши). 

Література: [25, 26, 27, 30]. 

 

Практична робота № 11−13 

Тема. Методики вивчення й оцінювання особливостей відчуттів 

Мета: ознайомлення зі змістом методик, набуття навичок самостійного 

дослідження відчуттів. 

План 

1. Установлення відмінності відчуттів від сприймання під час 

тактильного розпізнавання предметів. 

2. Дослідження зорових відчуттів. 

3. Визначення величини й оцінювання нижнього порога розрізнення 

м’язово-суглобових відчуттів. 

4. Дослідження рефлекторної природи відчуттів. 

Теми рефератів 

1. В. Вундт і його внесок у психологію. 

2. Етапи експериментального дослідження. 

3. Особливості обробки й узагальнення результатів дослідження. 

4. Філософські проблеми вимірювань. 

5. Кількісні діагностичні методи. 

6. Тести та їх використання у психології. 
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Основні поняття і терміни: відчуття, якість, інтенсивність, тривалість, 

екстероцептивні відчуття, інтероцептивні відчуття, пропріоцептивні відчуття, 

пороги чутливості, адаптація, взаємодія відчуттів, сенсибілізація, контраст 

відчуттів, синестезія, аналізатор. 

Короткі теоретичні відомості. Відчуття – це найпростіший психічний 

процес, що полягає у відображенні окремих властивостей предметів і явищ 

матеріального світу, а також внутрішніх станів організму під час безпосередньої 

дії подразників на аналізатори. 

Загальні властивості відчуттів: 

1) якість  відрізняє одне відчуття від іншого; 

2) інтенсивність – це кількісна характеристика відчуттів за силою; 

3) тривалість – визначається часом дії подразника на органи чуттів; 

4) локалізація – пов'язана з розташуванням подразника у просторі. 

Загальні закономірності відчуттів: пороги чутливості; адаптація; 

взаємодія відчуттів; сенсибілізація; контраст відчуттів; синестезія. 

Види відчуттів: 

1) екстероцептивні відчуття: контактні (смакові, тактильні); дистантні 

(зорові, слухові, нюхові); 

2) інтероцептивні відчуття: органічні відчуття; 

3) пропріоцептивні відчуття: кінестезичні та статичні відчуття. 

Література: [4, 6, 12, 17, 20, 21, 28]. 

 

Самостійна робота № 2 

Тема. Особливості відчуттів 

1. Зв'язок відчуттів із властивостями зовнішнього і внутрішнього 

середовища організму. 

2. Психофізіологічні механізми формування відчуттів. 

3. Зміна чутливості аналізаторів та її причини.  



 

 

 

12 

 

4. Проведення методик: «Визначення абсолютного порогу слухових 

відчуттів», «Визначення тактильних відчуттів за допомогою штангенциркуля». 

Література: [6, 12, 17, 20, 21, 28]. 

 

Практична робота № 14−20 

Тема. Методики вивчення і оцінювання особливостей сприймання 

Мета: ознайомлення зі змістом методик, набуття навичок самостійного 

дослідження сприймання. 

План 

1. Установлення рівня розвитку спостережливості. 

2. Дослідження сприймання коротких проміжків часу. 

3. Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних 

аналізаторів. 

4. Дослідження значення установки під час сприймання. 

5. Дослідження ілюзій сприймання. 

Теми рефератів 

1. Теорії вимірювання, їх аналіз. 

2. Значення фізіологічних моделей для пояснення психологічних 

процесів. 

3. Концепція Фехнера. 

4. Генезис сприймання. 

5. Пороги відчуття та їх вимірювання. 

7. Сприймання й оцінювання часу, їх онтогенез. 

8. Перцептивна організація людини. 

Основні поняття і терміни: сприймання, предметність, цілісність, 

структурність, константність, апперцепція, узагальненість, вибірковість, ілюзії, 

сприймання простору, сприймання руху, сприймання часу, галюцинація. 

Короткі теоретичні відомості. Сприймання – психічний процес, який 

відображає у свідомості людини предмети та явища в цілому під час їх 
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безпосередньої дії на аналізатори. Сприймання й відчуття є сенсорними 

процесами, тобто формами відображення чуттєвого пізнання. Однак на відміну 

від відчуттів, у процесах сприймання формується образ цілісного предмета 

засобом відображення всієї сукупності його властивостей. 

Фізіологічною основою сприймання є умовнорефлекторна діяльність 

внутрішньоаналізаторного та міжаналізаторного комплекса нервових зв’язків, 

які зумовлюють цілісність і предметність явищ, що відображаються. Саме тому 

сприймання являє собою результат діяльності системи аналізаторів. Первинний 

аналіз, який здійснюється в рецепторах,  доповнюється складною аналітико-

синтетичною діяльністю мозкових відділів аналізаторів. 

Загальні особливості сприймання: предметність, цілісність, 

структурність, константність, апперцепція, узагальненість, вибірковість, ілюзії. 

Види сприймання: 

1) за провідним аналізатором: зорове, слухове, смакове, нюхове, 

кінестезичне, дотикове сприймання; 

2) за формами існування матерії: сприймання простору, сприймання руху, 

сприймання часу. 

Література: [4, 6, 12, 14, 18, 19, 20]. 

 

Самостійна робота № 3 

Тема. Особливості сприймання 

1. Значення моторних компонентів у сприйманні. Сприймання як дія. 

2. Характеристика основних властивостей та особливостей сприймання. 

3. Проведення методик: «Дослідження сприймання просторових 

відношень і кмітливості за допомогою методики «Компаси», «Дослідження 

зорового сприймання приладової інформації і здатності швидкої і точної її 

оцінювання (методика «Шкали приладів»)», «Визначення властивості 

пізнавального контролю при його впливі на процес зорового сприймання», 

«Дослідження особливостей форми при пасивному і активному дотику».  

4. Література: [6, 12, 14, 18, 19]. 
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Практична робота № 21−30 

Тема. Методики вивчення і оцінювання особливостей пам’яті 

Мета: ознайомлення зі змістом методик, набуття навичок самостійного 

дослідження пам’яті. 

План 

1. Визначення обсягу короткочасного запам’ятовування за методикою 

Джекобсона. 

2. Дослідження опосередкованого запам’ятовування абстрактних понять. 

3. Дослідження процесу запам’ятовування слів. 

4. Дослідження переважаючого типу пам’яті. 

5. Методика «Ретроактивне гальмування». 

6. Дослідження обсягу логічної та механічної пам’яті. 

7. Методика «Мимовільне запам’ятовування». 

8. Дослідження асоціативної пам'яті. 

9. Дослідження обсягу словесно-логічної пам’яті. 

10. Методика дослідження обсягу короткотривалої пам’яті. 

11. Дослідження обсягу короткотривалої оперативної пам’яті. 

12. Дослідження мимовільної пам’яті. 

13. Методика «Продуктивність запам’ятовування» (за Н. А. Литовцевою). 

14. Методика  «Чи хороша у Вас пам’ять?» 

15. Методика «Продуктивність мимовільного запам’ятовування». 

Теми рефератів 

1. Мимовільне запам’ятовування і діяльність. 

2. Проблема пам’яті в психології. 

3. Основні теорії забування. 

4. Класичні підходи до вивчення вербального навчання і пам’яті. 

5. Підходи до вивчення вербального навчання і структури пам’яті з 

позицій теорії переробки інформації. 

6. Дослідження особливостей короткочасної пам’яті. 

7. Дослідження особливостей тривалої пам’яті. 
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Основні поняття і терміни: пам’ять, запам’ятовування, зберігання, 

відтворення, забування, мимовільна пам’ять, довільна пам’ять, оперативна 

пам’ять, короткочасна пам’ять, довготривала пам’ять, мнемонічні прийоми, 

ремінісценція, інтерференція, амнезія. 

Короткі теоретичні відомості. Пам’ять – це психічний процес, який 

відображає досвід людини завдяки запам’ятовуванню, зберіганню та 

відтворенню інформації. 

Види пам’яті:  

− за змістом матеріалу: образна, словесно-логічна, емоційна, рухова       

пам'ять; 

−  за особливостями мети діяльності: мимовільна та довільна; 

− за тривалістю закріплення та збереження матеріалу: оперативна 

пам’ять, короткочасна пам’ять, довготривала пам’ять.  

Процеси пам’яті: запам’ятовування, зберігання, відтворення, забування. 

Мнемонічні прийоми – прийоми полегшення запам’ятовування способом 

надання інформації іншого смислу та іншої структурної організації. Наприклад, 

запамʼятовування кольорів веселки: «Каждый Охотник Желает Знать, Где 

Сидит Фазан»; назв планет: «Морской Волк Замучил Молодого Юнгу, 

Совершенно Утомив Несчастного Подростка» (Меркурій, Венера, Земля, Марс, 

Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Платон). 

Література: [4, 6, 12, 14, 17, 19, 20, 21]. 

 

Самостійна робота № 4 

Тема. Особливості пам'яті 

1. Взаємодія різних видів пам’яті. 

2. Процеси та закономірності пам’яті. 

3. Індивідуальні особливості та типи пам’яті. 

4. Мнемонічні прийоми. 

5. Проведення методик: «Визначення типів пам’яті методом Г. Мюллера і 
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Ф. Шумана», «Вивчення образної пам’яті (методика «Пам’ять на образи»)», 

«Визначення впливу системи допоміжних засобів на запам’ятовування 

конкретних понять», «Дослідження довільного запам’ятовування і умов його 

продуктивності за методикою П. І. Зінченко»,  «Вивчення динаміки процесу 

заучування», «Порівняння процесів  згадування і впізнавання методом 

утриманих членів ряду і методом утриманих рядів». 

Література: [4, 6, 12, 14, 17, 19, 20, 21]. 

 

Практична робота № 31−32 

Тема. Методики вивчення і оцінювання особливостей уваги 

Мета: ознайомлення зі змістом методик, набуття навичок самостійного 

дослідження уваги. 

План 

1. Дослідження переключення уваги. 

2.  Методика «Віднімання». 

3. Дослідження концентрації уваги (тест П’єрона‒Рузера). 

4. Дослідження переключення уваги. 

5. Дослідження стійкості уваги і динаміки працездатності за таблицями 

Шульте. 

6. Методика «Визначення концентрації уваги». 

7. Методика «Визначення обсягу уваги». 

8. Методика «Розподіл уваги». 

Теми рефератів 

1. Основні характеристики уваги і можливості їх дослідження. 

2. Увага як рівень активності-бадьорості. 

3. Довільність у процесі уваги. 

4. Основні характеристики уваги, їх онтогенез. 

5. Структурування матеріалу і процес уваги. 

Основні поняття і терміни: увага, концентрація, стійкість, розподіл, 

переключення, коливання, обсяг, мимовільна увага, довільна увага, 
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післядовільна увага, зовнішня увага, внутрішня увага, групова увага, колективна 

увага, індивідуальна увага. 

Короткі теоретичні відомості. Увага – це спрямованість і 

зосередженість свідомості людини на певних об’єктах під час одночасного 

відволікання від інших. Увага не є самостійним психічним процесом, а формою 

організації пізнавальних процесів та умовою їх успішного перебігу. 

Види уваги: 

1)  за характером цільового спрямування та рівнем вольових зусиль: 

мимовільна увага, довільна увага, післядовільна увага; 

2)  за особливостями об’єктів уваги людини: зовнішня увага, внутрішня 

увага; 

3)  за формою організації уваги: групова увага, колективна увага, 

індивідуальна увага. 

Властивості уваги: обсяг, концентрація, стійкість, коливання, 

переключення, розподіл. 

Література: [4, 6, 12, 14, 17, 19, 20, 21]. 

 

Самостійна робота № 5 

Тема. Особливості уваги 

1. Різновиди та форми уваги. 

2. Властивості уваги. 

3. Неуважність та її причини. 

4. Проведення методик: «Оцінка стійкості і концентрації уваги за 

методикою «Переплутані лінії», «Дослідження характеристик довільної уваги 

методом інтелектуальної проби», «Дослідження обсягу, розподілу і 

переключення уваги за методикою «Розташування чисел», «Оцінка довільної 

зміни ступеня інтенсивності уваги, її періодичного підсилення чи послаблення». 

Література: [6, 12, 14, 17, 19, 20]. 

 



 

 

 

18 

 

Практична робота № 33−37 

Тема. Методики вивчення і оцінювання особливостей мислення 

Мета: ознайомлення зі змістом методик дослідження мислення та мови, 

набуття навичок самостійного дослідження мислення. 

План 

1. Дослідження аналітичності мислення. 

2. Методика «Виключення зайвого». 

3. Методика «Складні аналогії». 

4. Методика «Виділення  істотних ознак». 

5. Опитувальник «Стиль мислення». 

6. Вправа «Минулий досвід». 

7. Вправа «Гнучкість мислення». 

8. Визначення характеру вироблення та ступеня чутливості 

досліджуваного до установок, особливостей фіксування установки і наявності 

гнучкості чи ригідності мислення. 

9. Дослідження ригідності мовлення. 

10. Дослідження темпу усної мовної діяльності. 

Теми рефератів 

1. Дослідження мислительних процесів. 

2. Значення асоціацій у процесі мислення. 

3. Структура і динаміка процесу розв’язання завдань. 

4. Мислення як предмет експериментального дослідження. 

5. Динамічні особливості мовномислительних процесів. 

Основні поняття і терміни: мислення, поняття, судження, умовивід, 

практичне мислення, теоретичне мислення, репродуктивне мислення, творче 

мислення, наочно-дійове мислення, наочно-образне мислення, абстрактне 

мислення, аналітичне мислення, інтуїтивне мислення, мислительні операції, 

порівняння, абстракції, узагальнення, аналіз, синтез, конкретизація, 

класифікація, систематизація, евристика, інтелект, мова, мовлення. 
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Короткі теоретичні відомості. Мислення ‒ це психічний процес, який 

відображає суттєве в предметах і явищах у найбільш узагальненій та 

опосередкованій формі. Мислення виникає на підгрунті практичної діяльності з 

чуттєвого пізнання й далеко виходить за його межі, оскільки всіляка 

пізнавальна діяльність починається з відчуття та сприймання через пам’ять, і 

лише потім відбувається перехід до мислення у проблемній ситуації. 

Основними функціями мислення є:  

1) розуміння;  

2) розв’язання проблем і задач;  

3) цілеутворення, пов’язане з передбаченням;  

4) рефлексія. 

Логічні форми мислення: поняття, судження, умовивід. 

Види мислення: 

1) за характером завдань: практичне і теоретичне мислення; 

2) за ступенем новизни та оригінальності: репродуктивне мислення і 

творче мислення; 

3) за формою: наочно-дійове мислення, наочно-образне мислення,, 

словесно-логічне чи абстрактне мислення; 

4) за усвідомленістю: аналітичне мислення та інтуїтивне мислення. 

Мислительна дія виникає у процесі пізнання, теоретичної та практичної 

діяльності людини, є актом мислення, за яким розв’язується елементарне 

математичне, лінгвістичне, практичне чи інше завдання. 

Етапи мислительної дії: 

1) виникнення завдання; 

2) усвідомлення умови завдання; 

3) активізація асоціацій, які виникають зі змістом розв’язання завдання; 

4) відсів тих асоціацій, які далекі до розв’язання певної завдання; 

5) поява передбачення або гіпотези, плану розв’язання завдання; 

6) пошук методів розв’язання завдання; 

7) перевірка гіпотези, реалізація плану розв’язання завдання; 
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8) перевірка результату. 

Мислительні операції: порівняння, абстракції, узагальнення, аналіз, 

синтез, конкретизація, класифікація, систематизація. 

Евристика ‒ наука, що вивчає продуктивне творче мислення. 

Інтелект − загальна пізнавальна здібність, що визначає готовність людини 

до засвоєння та використання знань і досвіду, а також розумової поведінки у 

проблемних ситуаціях. Вимірюється інтелект за допомогою тестів. 

Мовлення − процес спілкування людей за допомогою мови. Функції 

мовлення: експресивність (виразність) та об’єктивація внутрішнього змісту 

психічного життя у вербальних засобах. 

Мова − розглядається у психології як система словесних знаків, яка 

опосередковує психічну (й найперше інтелектуальну) діяльність та реалізується 

у мовленні. Функції мови: сигніфікативна (означальна) та вираження змісту 

предмета інформації. 

Основними елементами мови є її словниковий склад і граматична будова. 

Словниковий склад ‒ це сукупність слів у кожній окремій мові. Слово як 

одиниця мови має два боки ‒ зовнішній звуковий (фонетичний) та внутрішній 

смисловий (семантичний). Обидва вони є продуктом тривалого суспільно-

історичного розвитку, їх єдність (однак не тотожність) і утворює слово. 

Мова характеризується своєю ієрархією. Причому на вершині ієрархії 

стоять речення. Речення складають словосполучення, які в водночас є 

сполученням слів.  

Види мовлення: 

1) за екстерiоризованiстю чи iнтерiоризованiстю:  

 

                 внутрішнє                    зовнiшнє  

                                                                                            

               письмове        усне 

                                       

                                           афективне     діалогічне   монологiчне 

2) за довiльнiстю: довiльне та мимовiльне; 
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3) за складністю психофізіологічних механізмів, якi забезпечують процес 

мовлення: хорове мовлення; ехолалiчне (просте повторення); мовлення – 

називання; комунікативне мовлення. 

Література: [4, 6, 12, 17, 19, 20, 22, 25]. 

 

Самостійна робота № 6 

Тема. Особливості мислення та мови 

1. Логічні форми мислення. 

2. Процес розв'язання завдань. 

3. Індивідуальні особливості мислення та мови. 

4. Інтелект людини. 

5. Проведення методик: «Визначення рівня розвитку аналітичності 

індуктивного мислення в умовах обмеженого часу», «Дослідження 

індивідуально-психологічних особливостей мислення за допомогою методики 

«відгадування загадок», «Визначення індивідуальних особливостей мислення за 

допомогою методики «Розуміння прислів’я», «Дослідження еготизму». 

Література: [6, 12, 17, 19, 20, 22, 25]. 

 

Практична робота № 38−40 

Тема. Методики вивчення й оцінювання особливостей уяви 

Мета: ознайомлення зі змістом методик, набуття навичок самостійного 

дослідження уяви. 

План 

1. Дослідження продуктивності уяви. 

2. Дослідження індивідуальних особливостей уяви. 

3. Дослідження творчої уяви. 

Теми рефератів 

1. Дослідження індивідуальних особливостей уяви. 

2. Фізіологічні основи процесів уяви. 

3. Аналітико-синтетичний характер процесів створення образів уяви. 
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4. Розвиток уяви у дітей. 

Основні поняття і терміни: уява, аглютинація, гіперболізація, типізація, 

схематизація, акцентування, активна уява, пасивна уява, мимовільна уява, 

довільна уява, репродуктивна уява, творча уява, художня уява, наукова уява, 

технічна уява. 

Короткі теоретичні відомості. Уява − це психічний процес, який 

відображає нове завдяки сполученню досвіду особистості та виконує функції 

прогнозування діяльності суб’єкта. 

Якщо основною метою відчуттів і сприймань є збір конкретних вражень 

про навколишній світ, а пам'яті − точне накопичення отриманого досвіду, то 

мислення й уява ‒ перетворення досвіду. Наявність цього творчого початку 

дозволяє вважати уяву та мислення єдиною мисленнєвою діяльністю. 

Водночас між цими пізнавальними процесами існують суттєві 

відмінності: уява ‒ це створення нових образів на основі досвіду, а мислення − 

це відображення суттєвого в предметах і явищах. Результатом уяви є образ, а 

результатом мислення - виражені у словах думки: судження та поняття. Однак 

ця відмінність є досить відносною: адже будь-який, навіть дуже фантастичний 

образ віддзеркалює реальну дійсність, а у продуктах мислення завжди існують 

елементи фантазії. Іспанський художник Ф. Гойя говорив, що фантазія, яка 

позбавлена розуму, творить страхіття; фантазія, поєднана з розумом, є матір'ю 

мистецтва та джерелом чудес. 

Процеси уяви: типізація, аглютинація, гіперболізація, схематизація, 

акцентування. 

Види уяви: 

1) активна уява та пасивна уява: 

а) безсвідома уява;  

б) із свідомим наміром; 

2) за докладанням свідомих вольових зусиль мимовільна уява та довільна 

уява:  

а) відтворююча (репродуктивна) уява;  
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б) творча уява; 

3) за змістом: художня уява, технічна уява, наукова уява. 

Література: [4, 6, 12, 17, 19, 20, 21]. 

 

Самостійна робота № 7 

Тема. Особливості уяви 

1. Дослідження уяви й уявлень у психології. 

2. Робота з методиками: «Наскільки багата ваша уява», «Вигадати 

розповідь», «Особливості творчої уяви», «Годинник», «Малюнок». 

Література: [6, 12, 17, 19, 21]. 

 

Практична робота № 41−45 

Тема. Методики вивчення й оцінювання особливостей емоцій 

Мета: ознайомлення зі змістом методик, набуття навичок самостійного 

дослідження емоцій. 

План 

1. Дослідження тривожності (за Ч. Д. Спілбергером і Ю. Л. Ханіним). 

2. Дослідження стресостійкості. 

3. Самопочуття – активність – настрій. 

4. Визначення рівня депресії. 

5. Діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів                    

(за В. Бойко). 

6. Методика дослідження емоційної спрямованості. 

7. Вправа «Когнітивне реструктурування». 

8. Дослідження настроїв за методикою «кольоропису». 

9. Вправа «Подолання тривожності». 

10.  Вправа «Амбівалентні почуття». 

Теми рефератів 

1. Залежність емоційного стану від характеру і мотивації. 

2. Особистість і вплив на неї емоцій. 
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3. Дослідження емоцій у психології. 

4. Емоції і пізнавальні процеси. 

5. Природа емоцій. 

6. Емоції та діяльність. 

Основні поняття і терміни: почуття, емоції, альтруїстичні емоції, 

комунікативні емоції, глоричні емоції, праксичні емоції, пугнічні емоції, 

романтичні емоції, гностичні емоції, гедонічні емоції, естетичні емоції, 

фрустрація, афект, настрій, пристрасть, любов, кохання, стенічні емоції, 

астенічні емоції, естетичні почуття, праксичні почуття, інтелектуальні почуття, 

моральні почуття, тривожність. 

Короткі теоретичні відомості. Почуття – це психічний процес, що 

відображає певне значення предметів, явищ для задоволення соціальних, духо-

вних потреб, які переживаються з позитивною, негативною чи індиферентною 

модальністю. 

Емоція – це психічний процес, що відображає у формі безпосереднього 

переживання значущих для індивіда предметів і явищ для задоволення 

біологічних, матеріальних потреб. 

Види емоцій. 

За безпосередністю чи опосередкованістю відображення дійсності: 

‒ прості емоції; 

‒ складні емоції. 

За суб'єктивною цінністю (за Б. І. Додоновим): 

‒ альтруїстичні емоції; 

‒ комунікативні  емоції; 

‒ глоричні емоції; 

‒ праксичні емоції; 

‒ пунічні (мобілізаційні) емоції; 

‒ романтичні емоції; 

‒ гностичні емоції; 
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‒ естетичні емоції; 

‒ гедонічні емоції; 

За характером впливу на діяльність: 

‒ стенічні емоції; 

‒ астенічні емоції. 

Види вищих почуттів за їх суспільним змістом: естетичні, праксичні, 

моральні, інтелектуальні. 

Література: [4, 6, 12, 17, 19, 20, 22, 28]. 

 

Самостійна робота № 8  

Тема. Особливості емоцій 

1. Вираження емоцій та почуттів. 

2. Виховання емоційної сфери особистості. 

3. Робота з методиками: «Дослідження емоційного відгукування 

(модифікований тест-опитувальник А. Мехрабіена і Н. Епштейна)», 

«Розпізнавання емоцій по виразу обличчя», «Метод незакінчених речень», 

проективна методика для діагностики шкільної тривожності, тест шкільної 

тривожності Філліпса, тест Розенцвейга (дитяча форма). 

Література: [6, 12, 17, 19, 22, 28]. 

 

Практична робота № 46−49 

Тема. Методики вивчення й оцінювання вольових якостей 

Мета: ознайомлення зі змістом методик, набуття навичок самостійного 

дослідження волі. 

План 

1. Дослідження суб’єктивного контролю (тест-опитувальник Є. Ф. Бажіна). 

2. Дослідження «сили волі». 

3. Методика «Чи рішучі ви?» 

4. Дослідження вольової саморегуляції. 

5. Вправа «Цілі життя». 
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6. Вправа «Суспільні цілі». 

7. Дослідження наполегливості. 

8. Дослідження імпульсивності (тест-опитувальник В. А. Лосенкова). 

Теми рефератів 

1. Джерело активності особистості. 

2. Мотивація як прояв потреб людини. 

3. Мотиваційна сфера та особистість. 

4. Соціальний конфлікт і мотивація. 

5. Дослідження вольових якостей людини в психології. 

6. Методи дослідження виконавчої дії. 

Основні поняття і терміни: воля, складний вольовий акт, простий 

вольовий акт, довільні дії, вольові дії, пізнавальні дії, психомоторні дії, боротьба 

мотивів, вольове зусилля, сила волі, базальні вольові якості, системні вольові 

якості, морально-ціннісні вольові якості, локус контролю, абулія, апраксія. 

Короткі теоретичні відомості. Воля – це психічний процес, спрямований 

на подолання труднощів у досягненні поставлених цілей. 

Фази складної вольової дії (за С. Л. Рубінштейном): 

‒ виникнення спонукання та попередня постановка мети; 

‒ стадія обміркування та боротьба мотивів; 

‒ прийняття рішення; 

‒ виконання прийнятого рішення. 

Фази простої вольової дії: 

‒ виникнення спонукання та усвідомлення мети; 

‒ досягнення мети. 

Класифікація вольових якостей: 

‒ первинні або базальні вольові якості; 

‒ вторинні чи системні вольові якості; 

Література: [4, 6, 13, 17, 19, 22, 23, 25]. 
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Самостійна робота № 9 

Тема. Особливості волі 

1. Класифікація вольових якостей особистості. 

2. Безвілля, його причини та запобігання. 

3. Робота з методиками: «Вивчення підпорядкованості мотивів дітей», 

«Методика О. В. Запорожця», «Вивчення довільної поведінки дітей», 

«Методика Б. Ф. Ельконіна». 

Література: [6, 12, 17, 19, 22, 23, 25]. 

 

Практична робота № 50−54 

Тема. Методики вивчення й оцінювання темпераменту 

Мета: ознайомлення зі змістом методик, набуття навичок самостійного 

дослідження темпераменту. 

План 

1. Дослідження типу темпераменту (тест-опитувальник Г. Айзенка). 

2. Експрес-методика Є. Жарикова. 

3. Дослідження властивостей темпераменту (тест-опитувальник                    

В. М. Русалова). 

4. Тест Стреляу. 

5. Психологічні вправи, спрямовані на розвиток особи залежно від 

темпераменту. 

Теми рефератів 

1. Проблеми методів дослідження особистості. 

2. Психологічні особливості агресивної поведінки. 

3. Дослідження рис особистості. 

4. Рівень домагань і його дослідження. 

Основні поняття: темперамент, холерик, сангвінік, меланхолік, 

флегматик, динамічність, ригідність, екстраверсія, інтроверсія, пластичність, 

лабільність, сензитивність, реактивність, активність, темп реакцій, емоційна 

збудливість, резистентність. 
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Короткі теоретичні відомості. Темперамент – сукупність індивідуальних 

особливостей, які характеризують динамічний та емоційний бік поведінки 

людини, її діяльності та спілкування. 

Уперше систематичні знання про динамічні характеристики людини і 

причини, які призводять до їх появи, можна знайти в працях античного лікаря 

Гіппократа (460−377 р./р. до н. е.). Він уважав, що темперамент людини 

визначається тим, яка з чотирьох рідин переважає в організмі. Якщо переважає 

жовч «холе», то людина – холерик; у разі переважання крові «сангвін» – 

сангвінік; якщо переважає чорна жовч «мелана холе», то темперамент є 

меланхолійним; у разі домінування слизу «флегма» людина є флегматиком. 

Таблиця 2.1 − Характеристика типів темпераментів 

Т
и

п
и

 т
ем

п
ер

ам
ен

ту
 

Холерик Сильний тип темпераменту, що виявляється в загальній рухливості й 

здатності віддаватися справі з виключною пристрастю, в бурхливих 

емоціях, різких змінах настрою, неврівноваженості. Людина мало 

розмірковує та швидко діє, у стосунках з людьми прямолінійна. 

Сангвінік  Сильний тип темпераменту, що характеризується рухливістю, 

високою психологічною активністю, різноманітністю міміки, 

чуйністю і товариськістю, врівноваженістю. Людина жвава, діяльна, 

легко пристосовується до зміни умов життя, комунікабельна. 

Почуття легко виникають і швидко змінюються. 

Меланхолік Слабкий тип темпераменту, якому властиві уповільненість рухів, 

стриманість моторики і мови, низький рівень психічної активності, 

легка ранимість, схильність глибоко переживати навіть незначні 

події, переважання негативних емоцій. Людина здебільшого губиться 

у нових умовах, із труднощами встановлює контакти з оточуючими, 

вона дещо замкнута. 

Флегматик Сильний тип темпераменту, пов’язаний з повільністю, інертністю, 

стійкістю в прагненнях і настроях, слабким зовнішнім виразом 

емоцій, низьким рівнем психічної активності. Людина стійка у своїх 

намірах та настроях, їй потрібен час для зосередження уваги та її 

переключення на інший об’єкт. 

Література: [4, 6, 12, 14. 19, 20, 22, 23, 25, 28]. 



 

 

 

29 

 

Самостійна робота № 10 

Тема. Особливості темпераменту 

1. Дослідження темпераменту в психології. 

2. Дослідження сили нервової системи (теппінг-тест). 

3. Робота з методиками.  

Література : [6, 12, 14, 19, 22, 23, 25, 28]. 

 

Практична робота № 55−59 

Тема. Методики вивчення й оцінювання характеру 

Мета: ознайомлення зі змістом методик, набуття навичок самостійного 

дослідження характеру. 

План 

1. Дослідження основних характерологічних тенденцій особистості. 

2. Дослідження схильності до ризику як риси характеру.  

3. Діагностика рівня емпатії (В. В. Бойко). 

4. Дослідження спрямованості особистості. 

5. Визначення трьох станів особистості. 

6. Дослідження загальної самооцінювання (за Г. М. Казанцевою). 

7. Патохарактерологічний опитувальник. 

Теми рефератів 

1. Характер і його вияви. 

2. Акцентуації характеру. 

3. Засоби формування характеру. 

Основні поняття і терміни: характер, структура характеру, типи 

характеру, провідні риси характеру, акцентуації рис характеру, мотивація 

досягнень. 

Короткі теоретичні відомості. Характер – це система стійких набутих 

властивостей особистості, які виявляються у ставленні людини до інших людей, 

до роботи, яка виконується, до предметів, навколишнього середовища, до себе 
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тощо. Пізнання характеру індивіда дозволяє із значною долею вірогідності 

передбачити його поведінку, а отже, дає можливість коригувати очікувані дії. 

Характер не є вродженим, формується у процесі соціалізації індивіда. Характер 

виявляється в декількох аспектах. Вияви характеру: 

− ставлення до інших людей; 

− ставлення до себе; 

− ставлення до справи; 

− ставлення до природи; 

− ставлення до речей. 

Деякі риси характеру можуть бути надмірно розвинені, вони яскраво 

виділяються на фоні інших рис. Таке явище називається в психології 

акцентуацією характеру та є крайнім варіантом психологічної норми. 

Акцентуації характеру – перебільшений розвиток окремих властивостей 

характеру на шкоду іншим, унаслідок чого погіршуються взаємовідносини з 

оточуючими людьми. 

Література: [4, 6, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 28]. 

 

Самостійна робота № 11 

Тема. Особливості характеру 

1. Суспільна природа особистості та її формування. 

2. Робота з методиками: «Багатофакторний особистісний опитувальник             

Р. Кеттела», «Опитувальник А. Басса–А. Даркі», «Методика експрес-

діагностики характерологічних особливостей особистості». 

Література: [4, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 28]. 

 

Практична робота № 60−65 

Тема. Методики вивчення й оцінювання здібностей 

Мета: ознайомлення зі змістом методик, набуття навичок самостійного 

дослідження здібностей. 
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План 

1. Тест «Q – сортування». 

2. Дослідження рівня домагань з використанням моторної проби 

Шварцландера. 

3. Методика «Таблиці Равена». 

4. Шкільний тест розумового розвитку. 

5. Тест загальних здібностей Г. Айзенка. 

Теми рефератів 

1. Задатки як природні передумови здібностей. 

2. Індивідуальні відмінності у здібностях людей. 

3. Формування і розвиток здібностей в онтогенезі. 

4. Здібності та особистість. 

5. Умови розвитку здібностей у дітей. 

Основні поняття і терміни: здібності, задатки, нахили, інтереси, структура 

здібностей, загальні здібності, спеціальні здібності, обдарованість, талант, геніальність. 

Класифікація людських здібностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 − Класифікація людських здібностей 

                       Спеціальні  

Загальні 

Розумові, 

розвинені 

пам’ять, 

мова, 

точність 

рухів і т.д. 

Теоретичні 

Схильність 

до  

абстрактно 

логічного 

мислення 

Практичні 

Схильність 
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практичних 
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до спіл- 

кування 
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здібність 

до сприй 
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я людей, 
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Навчальні  

Успішність 

засвоєння 

знань, умінь, 

навичок і т.д. 

Творчі  

Предметнi 

діяльнісні 

Успішність 

у створенні 

творів 

матеріальної 

й духовної 

культури 
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Короткі теоретичні відомості. Здібності – це індивідуально-психологічні 

особливості особистості, які забезпечують успіх у діяльності та спілкуванні, 

легкість оволодіння знаннями, навичками. Людина народжується з певними 

генетичними, анатомо-фізіологічними задатками, на ґрунті яких за певних 

соціальних умов у процесі діяльності та спілкування формуються здібності 

особистості. Здібність людини – це внутрішні умови її розвитку, які 

формуються в сукупності із задатками під впливом зовнішніх умов у процесі 

взаємодії людини з навколишнім середовищем. 

Література: [1, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 19, 22, 23, 24]. 

 

Самостійна робота № 12 

Тема. Особливості здібностей 

1. Дослідження здібностей у психології. 

2. Дослідження розумових здібностей. 

3. Робота з методиками: «Дослідження розумових здібностей», 

«Опитувальник КОС», «Оцінювання педагогічних схильностей», огляд батареї 

тестів загальних здібностей. 

Література: [1, 3, 9, 12, 14, 19, 22, 23, 24]. 
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3 ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Таблиця 3.1 − Приклади орієнтовних завдань до змістових модулів 

1 Психіка – це: 

 

а) вища нервова діяльність; 

б) «душа»; 

в) процес активного відображення людиною 

об’єктивної реальності; 

г) поведінка людини. 

2 Методологія: а) є результатом процесу пізнання; 

б) визначає  засоби досягнення та побудови знань; 

в) є предметною підтримкою навчальної діяльності; 

г) процес, на протязі якого виникають нові форми 

поведінки та діяльності. 

3 Тривале і систематичне 

спостереження, вивчення одних 

і тих же людей, що дозволяє 

аналізувати психічний розвиток 

на різних етапах життєвого 

шляху і на цій основі 

формулювати певні висновки, 

називають дослідженням: 

а) пілотажним; 

б) лонгітюдним; 

в) порівняльним; 

г) комплексним. 

4 Психічний процес залежить від 

обумовлюючих його чинників 

згідно з принципом: 

а) індетермінізму; 

б) розвитку; 

в) детермінізму; 

г) системності. 

5 Поняття «самоспостереження» 

є синонімом терміну: 

а) інтроверсія; 

б) інтроекція; 

в) інтроспекція; 

г) інтроскопія. 

6 Якого року німецькі схоласти 

Р. Гокленіус і О. Кассман 

уперше ввели термін 

«психологія»? 

а) у 1879 році; 

б) у 1560 році; 

в) у 1620 році; 

г) у 1590 році. 

7 Здатність відображувати 

відображуване – 

розмірковувати над власними 

відчуттями, переживаннями, 

думками, тобто думати, 

аналізувати ‒ це: 

а) інтуїція; 

б) увага; 

в) рефлексія; 

г) мислення. 

8 Ким створена 1885 року перша 

в Росії психофізіологічна 

лабораторія? 

а) І. М. Павловим; 

б) В. М. Бехтерєвим; 

в) І. М. Сеченовим; 

г) П. К. Анохіним. 

9 Першим етапом у становленні 

психології як науки було: 

  

 

а) вивчення і пояснення феномену «душі»; 

б) вивчення свідомості; 

в) дослідження поведінки людини; 

г) вивчення природи психіки. 
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10 За допомогою 

експериментального методу 

перевіряються гіпотези про 

наявність: 

а) явища; 

б) причинно-наслідкового зв’язку між явищами; 

в) кореляції між явищами; 

г) системності явищ. 

11 Б. Г. Ананьєв відносить 

лонгітюдний метод 

дослідження до: 

а) організаційних методів; 

б) емпіричних методів; 

в) способів обробки даних; 

г) інтерпретаційних методів. 

12 Перша експериментальна 

психологічна лабораторія була 

відкрита В. Вундтом у: 

 

а) 1731 року; 

б) 1935 року; 

в) 1879 року; 

г) 1645 року. 

13 Необхідність вияву протиріч як 

джерела розвитку та 

саморозвитку психіки означає 

принцип: 

а) єдності психіки та діяльності; 

б) єдності змісту та форми; 

в) єдності та боротьби протилежностей; 

г) всезагальності. 

14 Психіка необхідна для: 

 

а) забезпечення регуляції діяльності та поведінки; 

б) забезпечення відображення оточуючого світу, його 

пізнання; 

в) забезпечення виживання організму; 

г) усі відповіді вірні. 

15 Метод опитування: 

 

а) використовує спеціально розроблені анкети; 

б) вимагає репрезентативної вибірки; 

в) дозволяє отримати повні дані про певну групу 

людей; 

г) усі відповіді вірні. 

16 

 

 

 

Пізнавальна діяльність ‒ це а) психічні процеси людини; 

б) процес відображення в мозку людини предметів і 

явищ дійсності на чуттєвому та абстрактному рівні; 

в) мозкова діяльність на підгрунті узагальнення 

отриманих відчуттів; 

г) відображення в мозку людини окремих 

властивостей предметів і явищ об’єктивної дійсності 

під час їх безпосередньої дії на органи чуття людини. 

17 Безпосередній емоційний 

стан,сильне, короткочасне 

збудження – це: 

 

а) стрес; 

б) афект; 

в) фрустрація; 

г) настрій. 

18 Метод експерименту належить 

до: 

 

а) організаційних; 

б) інтерпретаційних; 

в) емпіричних; 

г) методів обробки даних. 

19 Термін «емпірична психологія» 

в науку ввів: 

а) Р. Декарт; 

б) Г. Лейбніц; 

в) Х. Вольф; 

г) Аристотель. 

20 Сукупність завдань для 

психологічних вимірів – це: 

 

а) тест; 

б) інтерв’ю; 

в) соціометрія; 

г) бесіда. 
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21 До функцій психіки належать: 

 

а) аксіологічна; 

б) виховна; 

в) регуляторна; 

г) онтологічна. 

22 До теорій емоцій належать: 

 

а) концепція І. П. Павлова; 

б) інформаційна концепція П. В. Симонова; 

в) трудова теорія; 

г) релігійна теорія. 

23 Метод психології, що полягає у 

фіксації проявів поведінки і 

отриманні суджень про 

психічні явища: 

а) експеримент; 

б) спостереження; 

в) бесіда; 

г) аналіз продуктів діяльності. 

24 До організаційних методів 

психології відносять: 

 

а) комплексний метод;  

б) експеримент; 

в) аналіз продуктів діяльності; 

г) інтерпретаційні. 

25 Своєрідний емоційний стан, 

характерною ознакою якого є 

дезорганізація свідомості та 

діяльності у стані 

безнадійності, втрати 

перспективи – це: 

а) стрес; 

б) афект; 

в) фрустрація; 

г) настрій. 

26 Загальний емоційний стан 

людини, який характеризує її 

життєвий тонус протягом 

певного часу, – це: 

а) стрес; 

б) афект; 

в) фрустрація; 

г) настрій. 

27 Автором природного 

експерименту є: 

а) Д. Кемпбелл; 

б) А. Ф. Лазурський; 

в) В. Вундт; 

г) І. П. Павлов. 

28 Психічний процес свідомої та 

цілеспрямованої регуляції 

людиною своєї діяльності та 

поведінки з метою досягнення 

поставлених цілей:  

а) увага; 

б) мислення; 

в) уява; 

г) емоції. 

29 Для діагностики 

організаторських схильностей 

особистості використовують 

методику: 

а) КОС-2; 

б) «Завершення малюнку»; 

в) Н. Пряжнікова «Будь готов»; 

г) Д. Голланда. 

30 Для діагностики cпрямованості 

інтересів особистості у 29 

сферах діяльності 

використовують методику: 

а) КОС-2; 

б) «Карта інтересів»; 

в) Н. Пряжнікова «Будь готов»; 

г) Д. Голланда. 

31 Для визначення показника 

ступеня вираження нахилів до 

певного типу професії 

використовують методику: 

а) КОС-2; 

б) «Завершення малюнку»; 

в) Л. Йовайши; 

г) оцінювання розвитку вольових якостей. 

32 Для вивчення особливостей 

короткочасної пам’яті 

використовують методику: 

а) Джекобсона; 

б) ілюзія установки; 

в) дослідження опосередкованого запам’ятовування; 
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г) дослідження пізнавального контролю. 

33 Для вивчення особливостей 

сприймання використовують 

методику: 

а) визначення зорових просторових порогів 

розрізнення; 

б) ілюзія установки; 

в) дослідження пізнавального контролю; 

г) дослідження суб’єктивного контролю. 

34 Для встановлення значення 

системи допоміжних 

піктографічних знаків у 

розширенні обсягу понять 

використовують методику: 

а) дослідження безпосереднього та опосередкованого 

запам’ятовування абстрактних понять; 

б) дослідження переважаючого типу 

запам’ятовування; 

в) дослідження спостережливості; 

г) дослідження суб’єктивного контролю. 

35 Увага досліджується за 

допомогою методики:  

а) визначення зорових просторових порогів 

розрізнення; 

б) ілюзія установки; 

в) дослідження переключення уваги; 

г) дослідження суб’єктивного контролю. 

36 Для визначення характеру 

вироблення та ступеня 

чутливості досліджуваного до 

установки та особливостей її 

фіксування використовують 

методику: 

а) дослідження аналітичності мислення; 

б) дослідження впливу установки на спосіб 

розв’язання завдань; 

в) дослідження ригідності мислення; 

г) дослідження суб’єктивного контролю. 

38 Для визначення рівня 

складності уяви, ступеня 

фіксованості уявлень, її 

гнучкості та оригінальності 

використовують методику: 

а) дослідження індивідуальних особливостей уяви; 

б) дослідження впливу установки на спосіб 

розв’язання завдань; 

в) дослідження творчої уяви; 

г) дослідження ригідності мовлення. 
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 4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ, ЗАЛІКУ 

1 семестр. Іспит 

1. Надайте загальну характеристику психології як науки. 

2. Охарактеризуйте розвиток та напрямки сучасної психології. 

3. Визначте предмет психології та її завдання. 

4. Обґрунтуйте основні принципи та категорії психології. 

5. Проаналізуйте поняття психіки, надайте характеристику її структури. 

6. Класифікація методів дослідження в психології. 

7. Охарактеризуйте експеримент та спостереження як основні методи 

дослідження в психології. 

8. Тести та їх використання у психології. 

9. Загальна характеристика психічних явищ. 

10.  Надайте коротку характеристику психічних процесів 

(психологічний зміст поняття «психічний процес», види психічних процесів, 

перелік психічних процесів). 

11.  Загальна характеристика пізнавальних процесів. 

12.  Надайте характеристику відчуттів: психологічний зміст, природа 

відчуттів, класифікація. 

13.  Охарактеризуйте види відчуттів. 

14.  Пороги відчуттів та їх вимірювання. 

15.  Охарактеризуйте явище адаптації. Взаємодія відчуттів. 

16.  Властивості (закономірності) відчуттів. Порівняльна 

характеристика відчуття та сприймання. 

17.  Надайте розгорнуту характеристику сприймання: психологічний 

зміст, природа сприймання, властивості. 

18.  Охарактеризуйте різновиди сприймання.  

19.  Феноменологія сприймання. 

20.  Індивідуальні особливості сприймання. 

21.  Пам’ять: психологічний зміст і феноменологія. Теорії пам’яті. 

22.  Охарактеризуйте різновиди пам'яті. 
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23.  Надайте розгорнуту характеристику процесів пам’яті: 

психологічний зміст процесів пам’яті, види запам'ятовування, види 

відтворення, «крива забування» за Г. Еббінгаузом. 

24.  Визначте основні закони та принципи розвитку пам’яті.  

25.  Індивідуальні особливості пам’яті. Засоби вдосконалення пам’яті.   

26.  Надайте оцінювання дослідження комунікативних та організаційних 

схильностей (тест-опитувальник КОС). 

27.  Типологія особистості та привабливого професійного середовища           

28.  Активізації професійного вибору і з’ясування професійних умінь за 

методикою М. Пряжнікова «Будь готовий». 

29.  Охарактеризуйте дослідження рівня розвитку спостережливості 

(методика «Завершення картинки»). 

30.  Дослідження спостережливості (методика «10 розрізнень»). 

31.  Діагностика cпрямованості інтересів особистості за допомогою 

методики «Карта інтересів».  

32.  Визначення показника ступеня вираження нахилів до певного типу 

професії за допомогою методики Л. Йовайши. 

33.  Визначення показника ступеня вираження нахилів до певного типу 

професії за допомогою методики ДДО (за Є. О. Клімовим). 

34.  Визначення загального рівня здібностей  (за Г. Айзенком). 

35.  Охарактеризуйте дослідження сили нервової системи (теппінг-тест). 

36.  Охарактеризуйте шкалу прогресивних матриць Равена. 

37.  Проективний тест егоцентричних асоціацій (ЕАТ). 

38.  Проаналізуйте встановлення відмінності відчуттів від сприймання під 

час тактильного розпізнавання предметів. 

39.  Діагностика розумового розвитку (ШТРР). 

40.  Охарактеризуйте дослідження особливостей форми під час пасивного 

і активного дотику. 

41. Дослідження сприймання просторових відношень і кмітливості за 

допомогою методики «Компаси». 
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42.  Охарактеризуйте дослідження зорового сприймання приладової 

інформації й здатності швидкого та точного оцінювання (методика «Шкали 

приладів») та точності сприймання часу (методика «Сприймання часу»). 

43.  Методика «Фігури Готтшальда». 

44.  Дослідження ідентифікації одновимірних та багатовимірних зорових 

стимулів. 

45.  Дослідження зорових відчуттів (кільця Ландольдта). 

46.  Визначення величини й оцінювання нижнього порога розрізнення 

м’язово-суглобових відчуттів. 

47.  Дослідження пізнавального контролю під час сприймання. 

48.  Вимірювання об’єму сприймання. 

49.  Геометричні ілюзії зорового сприймання (ілюзії Мюллера‒Лайера). 

50.  Дослідження ілюзій установки (ілюзії розміру, об’єму та ваги). 

2 семестр. Залік 

1. Охарактеризуйте види пам’яті. 

2. Індивідуальні відмінності  пам’яті. 

3. Процеси пам’яті та їх психологічна сутність. 

4. Умови ефективного мимовільного та довільного запам’ятовування. 

5. Поняття про мислення як пізнавальний процес. 

6. Види мислення, їх психологічна характеристика. 

7. Логічні форми мислення: поняття, судження, умовиводи. 

8. Операції мислення: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, 

узагальнення. 

9. Види уяви, їх значення у житті людини. 

10.  Уява, її суть та функції  в житті людини. 

11.  Основні властивості уваги. Неуважність та її причини. 

12.  Види уваги, їх відмінні особливості. 

13.  Загальна  характеристика  уваги. 

14.  Дослідження переключення уваги. 

15.  Дослідження концентрації уваги (тест П’єрона‒Рузера). 
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16.  Дослідження переключення уваги. 

17.  Дослідження стійкості уваги і динаміки працездатності за таблицями 

Шульте. 

18.  Методика «Визначення концентрації уваги». 

19.  Методика «Визначення обсягу уваги». 

20.  Методика «Розподіл уваги». 

21.  Визначення обсягу короткочасного запам’ятовування за методикою 

Джекобсона. 

22.  Дослідження опосередкованого запам’ятовування абстрактних понять 

23.  Дослідження процесу запам’ятовування слів. 

24.  Дослідження переважаючого типу пам’яті. 

25.  Дослідження обсягу логічної та механічної пам’яті. 

26.  Методика «Мимовільне запам’ятовування». 

27.  Дослідження асоціативної пам’яті. 

28.  Дослідження обсягу словесно-логічної пам'яті. 

29.  Дослідження обсягу короткотривалої оперативної пам’яті. 

30.  Дослідження мимовільної пам’яті. 

31. Методика «Продуктивність запам’ятовування» (за Н. А. Литовцевою). 

32.  Дослідження аналітичності мислення. 

33.  Методика «Виключення зайвого». 

34.  Методика «Складні аналогії». 

35.  Методика «Виділення  істотних ознак». 

36.  Опитувальник «Стиль мислення». 

37.  Визначення характеру вироблення та ступеня чутливості 

досліджуваного на установки, особливостей фіксування установки і наявності 

гнучкості чи ригідності мислення. 

38.  Дослідження ригідності мовлення. 

39.  Дослідження темпу усної мовної діяльності. 

40.  Дослідження продуктивності уяви. 

41.  Дослідження індивідуальних особливостей уяви. 
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42.  Дослідження творчої уяви. 

3 семестр. Іспит 

1. Надайте загальну характеристику емоцій, опишіть основні погляди на 

походження емоцій та їх значення в житті людини. 

2. Надайте загальну характеристику мовлення. Визначте його значення в 

житті людини. 

3. Охарактеризуйте поняття «самосвідомість особистості». Визначте 

основні умови її формування. 

4. Визначте взаємозв’язок між емоційною, вольовою та мотиваційною 

сферами особистості. У чому полягає вольова регуляція поведінки? 

5. Характер як основна характеристика особистості. Типологія 

характеру. 

6. Опишіть природу здібностей та визначте умови їх розвитку. 

7. Охарактеризуйте інтерес як мотиваційне утворення. Побудуйте 

класифікацію інтересів за різними критеріями: за змістом, широтою, рівнем 

розвитку тощо. 

8. Надайте характеристику мотивації як прояву потреб особистості. 

Побудуйте класифікацію мотивів.  

9. Опишіть еволюцію поняття «темперамент» в історії розвитку 

психологічних знань. Проаналізуйте основні підходи до вивчення 

темпераменту та його структури. 

10.  Властивості темпераменту та його вплив на діяльність.  

11.  Надайте визначення волі як основної характеристики свідомості. 

Опишіть структуру вольового акту. 

12.  Визначте рівень домагань особистості. Охарактеризуйте його місце у 

структурі мотиваційної сфери особистості. 

13.  Надайте порівняльну характеристику понять «задатки», «здібності», 

«обдарованість», «геніальність», «талант». 

14.  Опишіть формування характерологічних рис особистості. Надайте 

характеристику акцентуацій характеру. 
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15.  Надайте порівняльну характеристику понять «людина», «індивід», 

«індивідуальність», «особистість».  

16.  Надайте розгорнуту характеристику процесів пам’яті: 

психологічний зміст процесів пам’яті, види запам’ятовування, види 

відтворення, «крива забування» за Г. Еббінгаузом. 

17.  Надайте згорнуту характеристику мислення: психологічний зміст, 

види, мислительні операції, форми мислення. 

18.  Надайте характеристику уяви: психологічний зміст, феноменологія, 

способи створення образів уяви.  

19.  Поняття про творчість. Творчість як розв’язування творчих завдань. 

Креативність як показник обдарованості. 

20.  Надайте характеристику уваги: психологічний зміст, види, 

властивості, розвиток  в онтогенезі.  

21.  Особливості взаємодії людини з навколишнім середовищем. 

Класифікація психічних станів. 

22.  Охарактеризуйте інтереси, ідеали і світогляд особистості як умови, 

що забезпечують цілісність, стійкість і спрямованість особистості. 

23.  Соціально-психологічна концепція розвитку особистості в групі. 

24.  Міжособистісне розуміння. Стадії та адекватність розуміння 

поведінки інших людей. 

25.  Психологічний зміст спілкування. Структура спілкування. Його 

функції, види, стилі. 

26.  Шкільний тест розумового розвитку (за Гуревичем) для вивчення 

особистості школяра. 

27.  Тест для визначення загальних здібностей (за Г. Айзенком). 

28.  Метод незакінчених речень. 

29.  Дослідження короткочасної зорової пам’яті (методика «Пам’ять на 

числа»). 

30.  Дослідження обсягу довільної короткочасної слухової пам’яті 

(методика «Слухова пам’ять»). 
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31.  Дослідження оцінювання короткочасної пам’яті (методика 

«Короткочасна пам’ять»). 

32.  Визначення обсягу короткочасного запам’ятовування за методикою 

Джекобсона. 

33.  Дослідження індексу короткочасної пам’яті (метод Л. С. Мучника і         

В. М. Смірнова). 

34.  Дослідження оперативної пам’яті (методика «Оперативна пам’ять»). 

35.  Вивчення образної пам’яті (методика «Пам’ять на образи»). 

36.  Визначення впливу системи допоміжних засобів на запам’ятовування 

конкретних понять. 

37.  Дослідження переважаючого типу запам’ятовування. 

38.  Оцінювання стану пам’яті, втомлюваності, активності уваги за 

методикою «Заучування 10 слів». 

39.  Дослідження довільного запам’ятовування і умов його 

продуктивності за методикою П. І. Зінченко. 

40.  Визначення характеру вироблення та ступеня чутливості 

досліджуваного до установок, особливостей фіксування установки і наявності 

гнучкості чи ригідності мислення. 

41.  Визначення рівня розвитку аналітичності індуктивного мислення в 

умовах обмеженого часу. 

42.  Дослідження рефлективності мислення. 

43.  Методика «Виключення понять». 

44.  Дослідження індивідуально-психологічних особливостей мислення за 

допомогою методики «Відгадування загадок». 

45.  Дослідження безпосереднього та опосередкованого запам’ятовування 

абстрактних понять. 

46.  Дослідження вибірковості уваги за методикою Мюнстерберга. 

47.  Дослідження концентрації уваги (тест П’єрона‒Рузера). 

48.  Оцінювання стійкості і концентрації уваги за методикою 

«Переплутані лінії». 
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49.  Дослідження стійкості уваги та динаміки працездатності за 

таблицями Шульте. 

50.  Дослідження продуктивності уяви. 

51.  Дослідження індивідуальних особливостей уяви. 

52.  Дослідження творчої уяви. 

53.  Дослідження ригідності мови. 

54.  Дослідження темпу усної мовної діяльності. 

55.  Дослідження еготизму. 

56.  Діагностика настроїв за методикою «кольоропису». 

57.  Дослідження тривожності (за Ч. Д. Спілбергером і Ю. Л. Ханіним). 

58.  Дослідження емоційного відгукування (модифікований тест-

опитувальник А. Мехрабіена і Н. Епштейна). 

59.  Дослідження суб’єктивного контролю (тест Є. Ф. Бажіна). 

60.  Дослідження наполегливості. 

61. Визначення рівня імпульсивності (тест-опитувальник В. Лосенкова). 

62. Дослідження властивостей темпераменту (тест В. М. Русалова). 

63.  Дослідження схильності до ризику (опитувальник О. Г. Шмельова). 

64.  Дослідження вольової саморегуляції (тест-опитувальник                     

О. В. Звірькова і Є. В. Ейдмана). 

65.  Дослідження характерологічних тенденцій особистості (за Т. Лірі). 

66.  Визначення рівня загальних розумових здібностей (КОТ). 

67.  Дослідження самооцінювання особистості методом ранжування. 

68.  Дослідження рівня домагань (моторна проба Шварцландера). 

69.  Визначення рівня егоцентричної спрямованості особистості. 

70.  Дослідження комунікативних та організаційних схильностей (КОС). 

71.  Тест-опитувальник Х. Смішека для вияву акцентуацій. 

72.  Проективний тест «Вільний малюнок». 

73.  Дослідження типу темпераменту (тест-опитувальник Г. Айзенка). 

74.  Дослідження сили нервової системи (теппінг-тест). 

75. Методика «Таблиці Равена».
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Основними видами контролю навчального процесу є поточний та 

семестровий. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою шкалою (див. таблицю 1), яка доповнюється оцінками за 

національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – 

ЕСТS. 

Таблиця 5.1 – Оцінювання знань студентів за шкалами оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

екзамен залік 

відмінно 

зараховано 

90 – 100 А відмінно 

добре 
82 – 89 В дуже добре 

74– 81 С добре  

задовільно 
64 – 73 D задовільно  

60 – 63 Е достатньо  

незадовільно 
не 

зараховано 

35 – 59 FX 

незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 
неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 

Основним завданням поточного контролю є перевірка та оцінювання: 

систематичності та активності роботи студента на аудиторних заняттях; 

виконання завдань, виданих для самостійної роботи; контрольних робіт, тестів, 

рефератів; відвідування студентом аудиторних занять, консультацій; розуміння 

та засвоєння матеріалу, набутих навичок та вмінь самостійно опрацьовувати 

матеріал, самостійно працювати з літературою та іншими джерелами, 

осмислювати та узагальнювати зміст теми та розділу, а також умінь усно чи 

письмово подавати матеріал у вигляді презентації, відповідей на запитання. 

Семестровий контроль проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового екзамену, заліку в терміни, установлені графіком 

навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

навчальною робочою програмою з дисципліни. 



 

 

 

46 

 

Таблиця 5.2 – Види контролю та нарахування балів 

          Вид контролю Максимальний бал 

на дисципліну (сума 

двох змістових модулів) 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

(два змістові модулі) 

Поточний та підсумковий контроль (два модулі 

у кожному семестрі) 

опитування − 10 балів; 

контрольні − 30 балів, 

тести − 10 балів 

60 0,6 

Робота студентів на практичних заняттях 

відвідування, підготовка до заняття − 14 балів, 

наявність конспекту занять − 3 бали, 

активність студента на практичних  

заняттях − 3 бали. 

20 0,2 

Іспит 20  

Усього 100*  

УМОВИ, ЗА ЯКИХ СТУДЕНТИ ОТРИМУЮТЬ  

МОЖЛИВІСТЬ НЕ СКЛАДАТИ ІСПИТ 

Студенту надається можливість не складати іспит, якщо за результатами 

поточного контролю він отримав не менше 60 балів. 

Студент може отримати семестровий бал без складання екзамену за 

згодою студента та викладача тільки за таких умов: 

1) своєчасно виконував усі навчальні завдання та своєчасно подавав їх 

викладачеві у встановлені терміни; 

2) не мав пропусків занять із неповажних причин і не більше 20 % 

пропусків лекційних занять із поважних причин. 

Якщо студент отримав за результатами поточного контролю від 75 до 80 

балів, то він автоматично отримує додаткові 15 балів. 
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