
Дата  

за 

розкладом 

Час за 

розкладо

м, 

академічн

а група, 

форма 

навчання 

Прізвище викладача, 

назва курсу, 

вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

16.03.2020 12.30 

25 прпс, 

Рашковська І.В. 

Психодіагностика 

Лабораторне. Тема 

8,9.Методики діагностики 

уявита особливості їх 

застосування. 

Методики діагностики 

мислення. 

Психодіагностикапізнаваль

ногорозвиткудитини 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. 

 

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 
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http://psychic.at.ua/publ/psikhodiagnostyka/ujava/metodika_verbalna_fantazija_movna_ujava/22-1-0-35
mailto:Psyhologilona@gmail.com


23.03.2020 12.30,  

25 прпс 

Рашковська І.В. 

Психодіагностика 

 

Лабораторне.. 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.  

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 
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30.03.2020 12.30,  

25 прпс 

Рашковська І.В. 

Психодіагностика 

 

Лабораторне.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. 
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mailto:Psyhologilona@gmail.com


3. Твір –есе « Вплив типу темпераменту на моє 

життя» 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, опрацювати 

лекцію. В зазначений час задати запитання викладачу. 

Psyhologilona@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:Psyhologilona@gmail.com

