
Перелік питань до іспиту 

 

1. Спостереження як метод психологічних досліджень у різних психологічних 
галузях. 

2. Класифікації методу спостереження. 
3. Типові помилки у психологічному спостереженні в різних галузях психології. 
4. Позитивні та негативні риси методу спостереження. 
5. Послідовність дій при спостереженні типів поведінки студентів під час 

спілкування (за схемою спостереження А. Залужного). 
6. Характеристика експерименту як основного методу психологічних 

досліджень. 
7. Види експерименту та їх характеристика. 
8. Причини викривлення експериментальних даних. 
9. Специфіка проведення квазіекспериментального дослідження в різних 

галузях психологічних знань. 
10. Аналіз впливу експериментальної ситуації на поведінку досліджуваних (на 

матеріалі дослідження сприйняття студентами нового матеріалу). 
11. Відмінність методу експерименту від квазіекспериментального 

дослідження. 
12. Шляхи ліквідації помилок експериментального дослідження. 
13. Метод тестування у різних галузях психологічних знань. 
14. Особливості застосування методу тестування в різних сферах психологічних 

знань. 
15. Вимоги до методу тестування. 
16. Основні характеристики якості вимірювання тестів. 
17. Особистісні тести та їх характеристика. 
18. Специфіка застосування міжособистісних тестів у соціальній психології. 
19. Надійність та валідність тестів, їх характеристика. 
20. Типи психодіагностичних тестів та їх характеристика. 
21. Особливості застосування методу тестування навчальних досягнень 

студентів І курсу спеціальності “Психологія”. 
22. Відмінність методу тестування від експерименту. 
23. Інтерв’ю як метод психодіагностичного дослідження. 
24. Особливості організації інтерв’ю в різних галузях психології. 
25. Етапи проведення нестандартизованого інтерв’ю. 
26. Вільне інтерв’ю на виявлення особливостей впливу навчання у вищому 

навчальному закладі на розвиток особистості. 
27. План проведення стандартизованого інтерв’ю. 
28. Специфіка використання методу анкетування у різних галузях психології. 
29. Характеристика методу письмового опитування. 
30. Види запитань в анкеті та їх характеристика. 
31. Психологічний тренінг як метод практичної психології. 
32. Класифікація в анкетах запитань за змістом та формою. 
33. Коучінг як вид сучасної психологічної практики.  



34. Коучінг як процес. Техніки коучінга. 
35. Метод експертного оцінювання в різних галузях психологічної науки. 
36. Причини порушення вірогідності результатів цього методу. 
37. Зв’язок методу експертного оцінювання з іншими методами. 
38. Оцінювання впливу умов навчання студентів на динаміку ступеня їх 

втомлюваності протягом робочого тижня. 
39. Експертне оцінювання якостей особистості керівника та характеристик стилів 

та способів управління (за методикою Ю. П. Платонова). 
40. Метод контент-аналізу у психологічних дослідженнях. 
41. Можливості застосування цього методу у психологічних дослідженнях. 
42. Виокремлення категорій аналізу в конкретному тексті та порівняння 

підсумків власної роботи з даними інших студентів. 
43. Контент-аналіз на матеріалі методики (незавершених речень Б. Форера). 
44. Особливості використання методів дослідження психічних явищ в різних 

галузях психології. 
45. Можливості використання психодіагностичних методів у курсі 

експериментальної психології. 
46. Особливості використання кореляційного аналізу у психологічних 

дослідженнях. 
47. Процедура визначення коефіцієнта лінійної та рангової кореляції. 
48. Визначення коефіцієнта лінійної кореляції між двома рядами показників. 
49. Визначення коефіцієнта рангової кореляції між узагальненими показникам 

успішності школярів (“відмінник”, “трієчник” та ін.) та характеристиками 
виконання ними тесту розумового розвитку (ШТРР). 

50. Визначення коефіцієнта рангової кореляції між характеристиками виконання 
ними тесту розумового розвитку (ШТРР). 

51. Визначення статистично вірогідних показників кореляції змінних на основі 
тесту-опитувальника батьківського ставлення (А. Варга, В. Столін). 

52. Розрахунок за допомогою коефіцієнта лінійної кореляції показників 
ретестової надійності тесту інтелекту. 

53. Методи та методики дослідження особливостей соціально-психологічних 
явищ. 

54. Особливості інтерпретації результатів дослідження соціальнопсихологічних 
явищ людини. 

55. Процедура дослідження особливостей спілкування студентів за допомогою 
методу спостереження (карта спостереження Р. Бейлза). 

56. Процедура проведення та інтерпретації методу референтометрії. 
57. Використання методики оцінювання психологічної атмосфери в колективі А. 

Л. Фідпера. 
58. Метод бесіди для визначення особливостей спілкування особистості. 
59. Хід проведення ділової гри “Публічні виступи”. 
60. Визначення стиля керівництва колективом (В. П. Захарова та Л. Журавльова). 
61. Експериментально-психологічні методи дослідження у віковій психології. 
62. Специфіка проведення емпіричного дослідження психічних особливостей 

різних вікових категорій. 



63. Типові помилки дослідження у віковій психології та шляхи їх запобігання. 
64. Проведення дослідження особливостей уваги дітей молодшого шкільного 

віку. 
65. Застосування методики дослідження особливостей письмового мовлення у 

школярів середніх та старших класів. 
66. Дослідження особливостей тривожності у дітей шкільного віку за 

допомогою методики Філліпса. 
67. Особливості методики дослідження інтелектуальної лабільності 

старшокласників. 
68. Особливості діагностики в педагогічній психології. 
69. Специфіка інтерпретації результатів дослідження в педагогічній психології. 
70. Оцінювання творчих характеристик візуального мислення (за методикою Е. 

П. Торренса, модифікованою М. О. Холодною). 
71. Дослідження особливостей мотивації учіння у школярів. 
72. Дослідження показників зацікавленості студентів під час навчальних занять 

на основі методу спостереження. 
73. Послідовність експериментальних дій з визначення професійних здібностей 

та схильностей у старшокласників (за допомогою методики “КОС-2”) 
74. Застосування методів та методик дослідження у диференціальній психології. 
75. Особливості організації та інтерпретації результатів вивчення психічних 

феноменів у диференціальній психології. 
76. Процедура дослідження індивідуальних характеристик мислення 

особистості. 
77. Використання методики вимірювання індивідуальних показників пам’яті. 
78. Дослідження індивідуальних особливостей сприйняття. 
79. Особливості дослідження у військовій психології. 
80. Характеристика методів дослідження у військовій психології. 
81. Труднощі у застосуванні методів та методик у військовій психології. 
82. Процедура дослідження рівня тривожності (на матеріалі методики Філліпса). 
83. Застосування методики дослідження самооцінки емоційного стану 

особистості. 
84. Методи візуальної психодіагностики (на матеріалі методики розпізнавання 

емоцій за виразом обличчя). 
85. Особливості психодіагностичного дослідження в економічній психології. 
86. Методи та методики дослідження сфер економічної психології, їх загальна 

характеристика. 
87. Організація, проведення та інтерпретація результатів дослідження в 

економічній психології. 
88. Проведення дослідження динаміки розвитку вольових якостей людини. 
89. Вивчення особливостей сили волі особистості. 
90. Використання методики дослідження самоконтролю як показника волі 

особистості. 
 


