
Питання до заліку 

 

1. Загальна характеристика методів психології.  

2. Метод спостереження та його загальна характеристика.  

3. Типові помилки в психологічному спостереженні.  

4. Умови ефективного проведення спостереження. 

5. Поняття про метод експерименту.  

6. Види експериментів у психологічних дослідженнях.  

7. Етапи проведення експерименту.  

8. Помилки при експериментальному дослідженні та шляхи їх дослідження.  

9. Умови ефективного проведення експерименту.  

10. Сутність та особливості методу тестів.  

11. Види психологічних тестів.  

12. Умови ефективного проведення методу тестування.  

13. Техніка проведення психологічного дослідження.  

14. Загальна характеристика методу анкетування.  

15. Види питань в анкеті (приклади).  

16. Основні правила складання анкет. 

17. Умови ефективного проведення анкетування.  

18. Контент-аналіз як різновид методу вивчення продуктів діяльності.  

19. Зміст основних процедур контент-аналізу.  

20. Труднощі при проведенні контент-аналізу.  

21. Особливості використання схеми спостереження А. Залужного.  

22. Аналіз впливу експериментальної ситуації на поведінку досліджуваних 

(на матеріалі дослідження сприймання студентами нового матеріалу).  

23. Особливості тестування навчальних досягнень студентів І курсу 

спеціальності “Психологія”. 



24. Особливості дослідження відчуттів у загальній психології.  

25. Характеристика методів дослідження уваги людини.  

26. Темперамент особистості та його експериментальне дослідження.  

27. Характеристика методів та методик дослідження здібностей особистості.  

28. Види питань в анкеті (приклади).  

29. Етапи проведення експерименту.  

30. Особливості формулювання та редагування питань анкети.  

31. Специфіка застосування контент-аналізу (на матеріалі методики 

незавершених речень Б. Форера).  

32. Особливості дослідження динаміки абсолютних порогів світлової 

чутливості в умовах темнової адаптації (за допомогою адаптометра).  

33. Особливості емпіричного дослідження визначення абсолютних порогів 

слухової чутливості (за допомогою аудиометра).  

34. Дослідження визначення зорових просторових порогів розрізнення 

(точність окоміру).  

35. Дослідження особливостей сприймання форми при пасивному та 

активному осяганні.  

36. Особливості вимірювання обсягу сприймання людини.  

37. Визначення особливостей геометричних ілюзій зорового сприймання та 

їх інтерпретація.  

38. Дослідження обсягу короткочасної пам’яті.  

39. Вивчення особливостей безпосереднього та опосередкованого 

запам’ятовування.  

40. Експериментально-психологічні методи дослідження мислення та 

мовлення людини.  

41. Процедура проведення дослідження визначення лабільностіригідності 

мислительних процесів за методикою “Словесний лабіринт”.  

42. Методика дослідження особливостей наочно-образного мислення на 

основі методики “Піктограма”.  

43. Вивчення індивідуально-психологічних особливостей мислення за 

допомогою методики “Відгадування загадки”.  



44. Процедура оцінювання яскравості-чіткості уявлень (за методом 

саморанжування).  

45. Дослідження особливостей просторових уявлень особистості.  

46. Методики вивчення особливостей творчої та репродуктивної уяви.  

47. Методи і методики дослідження уваги та їх загальна характеристика. 

48. Особливості організації та інтерпретації результатів вивчення уваги.  

49. Процедура дослідження характеристик вибірковості уваги методом 

коректурної проби.  

50. Методики вимірювання стійкості та концентрації уваги.  

51. Дослідження особливостей переключення уваги (за допомогою таблиць 

Шульте).  

52. Процедура дослідження рівня тривожності (на матеріалі методики 

Філліпса). 

53. Методика дослідження самооцінки емоційного стану особистості. 

54. Особливості застосування методів візуальної психодіагностики (з 

методикою розпізнавання емоцій з виразу обличчя). 

55. Послідовність проведення дослідження динаміки розвитку вольових 

якостей людини.  

56. Вивчення особливостей сили волі особистості.  

57. Методика дослідження самоконтролю як показника волі особистості.  

58. Психодіагностичні методи дослідження особливостей нервової системи 

та типу темпераменту.  

59. Процедура проведення дослідження екстраверсії — інтроверсії та 

нейротизму (на основі опитувальника Г. Айзенка).  

60. Визначення властивостей нервової системи за психомоторними 

показниками (за методикою Ільїна).  

61. Специфіка роботи з тепінг-тестом.  

62. Помилки психолога на етапі інтерпретації даних, спрямованих на 

дослідження особливостей темпераменту та характеру.  

63. Методика С. Шмішека щодо визначення типів акцентуації характеру.  



64. Особливості застосування патохарактерологічного діагностичного 

опитувальника А. Є. Лічко.  

65. Методика визначення типології характеру та аналіз результатів за К. 

Юнгом.  

66. Психодіагностичні дослідження здібностей особистості.  

67. Організація і проведення дослідження щодо визначення комунікативних 

та організаторських схильностей (методика “КОС-2”).  

68. Особливості застосовування методу продуктів діяльності (продукти 

образотворчої діяльності).  

69. Психодіагностичні методи дослідження мотиваційної сфери та 

саморегуляції.  

70. Процедура дослідження тесту-опитувальника А. Мехрабіана для 

вимірювання мотивації досягнення.  

71. Використання шкали оцінки мотивації схвалення (Д. Крауна, Д. Маслоу) 

в роботі психолога.  

72. Дослідження мотиваційної сфери за методикою “ТЮФ” А. Г. Шмельова.  

73. Особливості проведення дослідження на визначення видів пам’яті.  

74. Специфіка застосування методу тестування.  

75. Відмінності між тестуванням та анкетуванням.  

76. Характеристика методів дослідження відчуттів.  

77. Характеристика методів та методик вивчення особливостей сприймання.  

78. Можливі помилки під час реалізації методу контент-аналізу.  

79. Характеристика помилок при проведенні спостереження. 

80. Переваги та недоліки методу спостереження.  

81. Характеристика лабораторного та природнього експерименту.  

82. Загальна характеристика методів вивчення мовленнєвої діяльності 

особистості.  

83. Загальна характеристика видів психодіагностичних тестів.  

84. Дослідження особливостей сприймання форми при пасивному та 

активному осяганні 


