
 

Час 

проведення 

заняття. 

група 

Прізвище 

викладача, 

назва курсу, 

вид заняття 

Тема Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email)                       

Кіль- 

кість 

балів 

 

Четвер 9.30, 

15пнмспр 

 

12.03 

 

Рашковська І.В. 

Психодіагностика 

 

 

 

Лекційно-практичне 1. Четвер 9.30, 

15пнмспр. 

 

 

 

 

1.Основні поняття психодіагностики. 

Етичний Кодекс психодіагноста. 

2.Формування психодіагностики як науки. 

Психологічне тестування. 

3.Історія розвитку психодіагностики: 

4.Особливості формалізованих методик. 

5.Малоформалізовані методики. 

6.Класифікація проективних методик. 

7.Математична статистика; види математико-

статистичного аналізу та межі їх придатності   

в психодіагностиці.  

Завдання 

1.Намалювати психодіагностику. 

Проаналізувти, думки, асоціації, слова, які 

виникають у ході роботи. 

2.Скласти словник термінів заняття 

3.Скласти табличку з історії 

психодіагностики.(Прізвище вченого, теорія , 

значення та вплив на хід розвитку 

 

10 

 

 



психодіагностики, якщо створв методики, 

то вказати які. 

4. Обрати проективну методику та 

провести самодіагностику. Описати. 

Джерела: 

http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52395/Lekz.pdf. 

https://fsc.bsu.by/wp-

content/uploads/2015/12/Konspekt-lektsij-po-

psihodiagnostike-1.pdf 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

Psyhologilona@gmail.com 

 

 

 

 

Четвер 9.30, 

15пнмспр 

 

19.03 

 

 

Рашковська І.В. 

Психодіагностика 

 

 

. 

Лекційно-практичне 2 Алгоритм 

психодіагностичного обстеження.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Процесуальні вимоги до 

психодіагностичного обстеження. 

2. Чинники об’єктивності 

психодіагностичних даних. 

3. Основні категорії тестової 

психодіагностики. 

4. Змінна особистості досліджуваного. 

5. Змінна особистості психодіагноста. 

 

Завдання 
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 1. Скласти словник термінів з теми 

Заняття 

2.Зробити короткий конспект по темі та 

презентацію (5-6 слайдів) « Процедура 

психодіагностичного обстеження» 

Джерела 

 

https://studfile.net/preview/5394067/page:15/ 
 

 Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

Psyhologilona@gmail.com 

 

Четвер 9.30, 

15пнмспр 

26.03 

 

 

Рашковська І.В. 

Психодіагностика 

 

Лекційно-практичне 3.Психодіагностика 

когнітивної сфери особистості. 

 

Особливості  психодіагностики 

когнітивної сфери особистості 

1.Методики діагностики уваги та особливості їх 

застосування. 

2. Методики діагностики уяви та особливості їх 

застосування. 

3.Психодіагностика уяви.  

4..Психодіагностика мислення.  

5..Методики психодіагностики пам”яті людей 

різних вікових груп. 

6.Психодіагностика відчуття і сприймання.  
 

 

Завдання 

1.  Скласти словник термінів з теми 

заняття 

2.Підібрати в папку методики з діагностики 

когнітивних процесів. 

3. Надати опис особливостей 

психодіагностики когнітивних процесів всіх 
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вікових груп. 

Джерела 
http://lib.iitta.gov.ua/8685/ 
 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

Psyhologilona@gmail.com 

 

 

 

Четвер 9.30, 

15пнмспр 

2.04 

 

Рашковська І.В. 

Психодіагностика 

 

Лекційно-практичне.4.Методики діагностики 

уяви та особливості їх застосування. 

Методики діагностики мислення. 

Психодіагностикапізнавальногорозвиткудитини 

в різніперіоди її життя 

 

 

 

1.Психодіагностика уяви.  

2.Врахування вікових особливостей при 

діагностиці уяви. 

3.Тест П. Торренса. Короткий тест «Заверши 

малюнок». 

4.Методика "Вербальнафантазія (мовнауява)" 

5.Психодіагностика мислення.  

6.Особливості проведення та методики 

діагностики сформованості і особливостей 

мисленнєвих операцій у людей різних 

вікових груп. 

7.Методики діагностики мови і мовлення 

дошкільника і молодшого школяра. 

8.Поняттявіковоїнорми.  

9.Принципивиборуметодівпсиходіагностики.  

10.Шкала Стенфорда-Біне.  

11.Тести А.Айзенка і Р.Кеттела.  

12.Тест Векслера 

Завдання 

1.Створити список методик для діагностики 

уваги. Роздрукувати їх та мати в папочці. 
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2.Створити словник термінів з теми 

заняття. 

3.Твір-есе «Роль уяви в житті людини» 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

Psyhologilona@gmail.com 

 

 

 

Четвер 9.30, 

15пнмспр 

9.04 

Рашковська І.В. 

Психодіагностика 

 

.  

Лекційно-практичне 5. Методики діагностики 

пам”яті та особливості їх застосування. 

Методики діагностики відчуття і сприймання та 

особливості їх застосування. 

 

 

 

1.Методики психодіагностики пам”яті людей 

різних вікових груп. 

2.Методики О.Р.Лурії,  О. Леонтьєва, 

3. Методика піктограми,  

4.Методика вибірковості уваги, зорової та 

слухової пам”яті.  

5.Тест Мейлі,  

6.Методика зорової ретенціїБентона,  

7.Методика відтворення візуальних 

репродукцій Векслера 

8.Психодіагностика відчуття і сприймання. 

9.Особливості дослідження сприймання 

дошкільника, молодшого школяра.  
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10.Особливості проведення психодіагностики 

сприймання у підлітковому, юнацькому і 

дорослому віці. 

11.Визначення модальності сприйняття. 

Завдання 

1. Створити словник термінів з теми 

заняття. 

2. Створити модель вивчення пам’яті з 

Указанням методик, які потрібно 

використовувати. 

3.Створити модель вивчення сприймання 

у різних вікових категорій людей з 

указанням методик.  

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу 

Psyhologilona@gmail.com 

 

Четвер 9.30, 

15пнмспр 

16.04 

Рашковська І.В. 

Психодіагностика 

 

Лекійно - практичне 6. Діагностика типу 

темпераменту 

 

1.Поняття темпераменту. Типологія.  

2.Методи психодіагностики темпераменту.  

3.Практичне застосування методик Стреляу, 

Айзенка, Русалова.  

Завдання 

1. Створити словник термінів з теми 

заняття. 

2. Створити в папці банк методик на 

тип темпераменту. 

 

3. Твір –есе « Вплив типу темпераменту 

на моє життя» 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 
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опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

Psyhologilona@gmail.com 

 

 

Понеділок  

12.30, 25 

прпс,  

23.04 

Рашковська І.В. 

Психодіагностика 

 

Лабораторне. Психодіагностика психічних 

станів особистості 

 

1. Методики вивчення психічних станів.  

2. Шкала тривожності Спілбергера-Ханіна.  

3. Діагностика психоемоційного стану за 

методикою Люшера.  

4. Діагностика стану дезадаптації за 

методикою ММРІ. 

5. Застосування на практиці методів і 

прийомів діагностики психічних станів 

особистості.  

6. Тест Люшера. Опитувальник 

Спілбергера-Ханіна. 

 

Завдання. 

1. Створити словник термінів з теми 

заняття. 

2. Роздрукувати та покласти в папку 

методики на визначення психічного 

стану. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

Psyhologilona@gmail.com 
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