
Лекція № 3 

Психодіагностичний метод.  Класифікація психодіагностичних методів. 

Мета:  

 Сформувати у студентів систематизований комплекс знань про 

психодіагностичний метод та його види.  

 Розвинути вміння студентів орієнтуватися в основних підходах 

психодіагностичного методу.  

 Сформувати у студентів знання про особистісні та інтелектуальні 

опитувальники. 

Завдання: 

1. Визначити поняття «методу» та «методики», ознайомитися з видами 

методів.  

2. Розглянути основні підходи психодіагностичного методу.  

3. Розглянути види особистісних та інтелектуальних опитувальників.  

План: 

1. Метод та його види.  

2. Основні підходи психодіагностичного методу. 

3. Особистісні та інтелектуальні тести. 

1.  Метод та його види.  

Від інших видів діагностики (технічної, медичної, професійної) 

психодіагностичний метод відрізняється об'єктом, предметом і методами. 

Метод – широкий клас методик, що володіє спорідненням основного 

технологічного прийому або теоретичної системи подань. 

Методика – конкретна, приватна процедура, або система дій, 

призначена для одержання інформації про конкретну психічну властивість 

(предмет дослідження), у конкретного контингенту випробуваних (об'єкт), 

для рішення певних завдань (ціль дослідження). 



Загальноприйнятий розподіл дослідницьких методів на описові 

(неекспериментальні) і експериментальні. 

Неекспериментальний метод утворює  різні методики: спостереження, 

бесіду, вивчення продуктів діяльності. 

Експериментальний метод ґрунтується на спрямованому створенні 

умов, що забезпечують виділення досліджуваного фактора й реєстрацію змін, 

допускається активне втручання експериментатора в діяльність 

випробуваного. На основі цього методу будуються численні для психології 

методики лабораторного й природного експерименту, а також особливий 

їхній різновид - формуючий експеримент. 

Основною особливістю психодіагностичного методу є його 

вимірювально-іспитова спрямованість. Це стає можливим шляхом 

проходження певними вимогами, характерними для психодіагностичного 

методу. 

Одна з найважливіших вимог – стандартизація інструмента виміру, в 

основі якої лежить поняття норми. 

Будь-яка діагностична методика повинна відповідати вимогам 

надійності й валідності. Поняття надійності, валідності й норми є тими 

трьома китами, на яких спочиває розробка й застосування діагностичних 

методик.  

Тверді вимоги пред'являються  й до процедури дослідження (точне 

дотримання інструкцій, суворе дотримання способу надання стимульного 

матеріалу, обмеження в часі й неприпустимість втручання 

експериментатора). 

2.  Основні підходи психодіагностичного методу. 

Психодіагностичний метод— це метод дослідження в психології. Він 

має відповідну специфіку стосовно традиційних методів дослідження— 



неекспериментальний (описовий) і експериментальний. Основна особливість 

психодіагностичного методу — його вимірювально-випробувальна 

скерованість, за рахунок якої досягається кількісна й якісна кваліфікація 

явища, що вивчають. Це можливо в результаті виконання відповідних вимог. 

Важлива вимога психодіагностики — стандартизація 

інструментальних замірів, в основу яких покладено поняття норми, оскільки 

індивідуальну оцінку, наприклад, успішність виконання того чи іншого 

завдання можна отримати тільки шляхом зіставлення з результатами інших 

суб'єктів дослідження. Не менш суттєві для психодіагностичного методу 

вимоги до надійності та валідності інструмента заміру, а також жорстка 

регламентація процедури обстеження (виконання інструкції, чітко визначені 

способи пред'явлення стимульного матеріалу, невтручання дослідника в 

діяльність досліджуваного). Задача, сформульована психодіагностичним 

методом, не обмежується кваліфікацією психічного явища, яке вивчають, 

обов'язковою є його інтерпретація. 

Психодіагностичний метод має три основні підходи, які практично 

охоплюють всю множину діагностичних методів (тестів). 

Об'єктивний підхід — діагностика відбувається на підставі успішності 

(результативності) і способу (особливостей) здійснення діяльності. Суб'єкт 

дослідження, отримавши відповідне завдання або декілька завдань, починає 

інтенсивно працювати, дослідники стежать за процесом діяльності і 

враховують виробіток. Це відкритий спосіб. Є ще прихований спосіб. При 

прихованому способі випробування проводяться у формі тесту. Суб'єкт 

дослідження не здогадується про істинну мету перевірки. Він прагне 

досягнути позитивного результату в певному напрямі (наприклад, 

запам'ятати найбільшу кількість показників), психолога цікавить зовсім 

інший аспект (які дані та з якої галузі запам'ятав суб'єкт дослідження). 



Суб'єктивний підхід — діагностику проводять на основі відомостей, 

які повідомляють про себе, самоопис особливостей особистості, поведінка в 

певних ситуаціях. 

Проективний підхід — діагностують на підставі аналізу особливостей 

взаємодії зі зовнішньо нейтральним, безособистісним матеріалом, який стає 

об'єктом проекції. Суб'єкт дослідження повинен повідомити, які відчуття, 

почуття, спонукання викликають у нього запропоновані завдання. 

Для успішного застосування цих методів потрібна терпляча, 

довготривала перевірка отриманих результатів на практиці, щоб правильно їх 

інтерпретувати. Практичне використання цих методів для виконання 

виробничих завдань обмежене, бо для їхньої реалізації вимагається багато 

часу. 

3. Особистісні та інтелектуальні тести. 

Об'єктивний підхід до діагностики проявів людської індивідуальності 

привів до утворення двох типів методик (тестів), протиставлення яких стало 

традиційним. Це тести особистості й інтелекту. Особистісні тести спрямовані 

на замір неінтелектуальних особливостей особистості, а тести інтелекту 

визначають рівень інтелектуального розвитку. 

Тести особистості поділяють на об'єктивні тести дії та ситуативні. 

Об'єктивні тести дії досить прості, чітко структуровані процедури, які 

орієнтують обстежуваного на виконання якого-небудь завдання. Наприклад, 

тест замаскованих фігур (ТЗФ) EFT Віткіна, який призначений для вивчення 

перцептивного стилю особистості. Матеріал ТЗФ складається з 8 простих 

чорно-білих геометричних фігур, 23 кольорових складних фігур й однієї 

складної чорно-білої фігури. У кожній із складних фігур замаскована одна 

проста фігура. Тому накладаємо на контур простої фігури лінії так, щоб 

утворилась складна фігура, яка маскує її. Важливе значення має колір. 



Суб'єктові дослідження треба протягом п'яти хвилин знайти просту фігуру 

всередині складної. Індивідууми відрізняються своєю "залежністю від поля 

зору", цей показник досить стабільна величина, яка визначає перцептивний 

стиль особистості. "Залежність від поля зору" розуміють як перцептивний 

компонент досить широкого виміру особистості — узагальненого 

когнітивного стилю (або стилю пізнання). 

Експериментально доведено, що залежності - незалежності від поля 

тісно пов'язані з ефективністю навчання, особливостями міжособового 

спілкування, способами вирішення конфліктних ситуацій та іншими 

особистісними показниками (надійність 0,61—0,92). 

Особистісні опитувальники можна класифікувати за спрямованістю: 

а) рис особистості (як багатомірна, так і окремі шкали); б) типологічні; в) 

мотивів; г) інтересів; ґ) цінностей; д) установок. 

Особливість ситуативних тестів — введення суб'єкта дослідження в 

ситуації, що близькі до реальних, в яких виявляються особливості 

особистості. 

Тести інтелекту — це тести загальних здібностей. Наприклад, є 

батарея тестів: це шкала заміру інтелекту Веклера (WISC), тест структури 

інтелекту Амтхауера (TSI), шкільний тест розумового розвитку (ШТРР), 

прогресивні матриці Равена, короткий орієнтувальни й тест (КОТ), тест 

Айзенка тощо. 

Підведення підсумків: 

1. Розкрийте поняття «метод», «методика». 

2. Про які види методів ви дізналися? 

3. Назвіть основні підходи психодіагностичного методу. 

4. Охарактеризуйте особистісні та інтелектуальні тести.  

 



Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Тест як основний інструмент психодіагностики. 
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