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Цілі навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни полягає в ознайомленні студентів із 

неекспериментальними методами психологічних досліджень, такими як спостереження, 

опитування, тестування, тести-опитувальники, проективні методики, техніка семантичного 

диференціалу, контент-аналізу,  метод „репертуарних ґраток”. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з теоретичними засадами 

використання того чи іншого методу, сферами його застосування та проведення студентами 

на лабораторних заняттях і самостійно досліджень за допомогою основних методів сучасної 

психологічної науки. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студенти повинні бути 

сформовані наступні компететності: 

інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій 

та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

загальні:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

спеціальні (фахові): 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики  

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

Програмні результати навчання: 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних 

явищ в контексті професійних завдань 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робитити самостійні висновки  за результатами 

власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, 

у тому числі демонструвати лідерські якості. 

Студенти повинні: 

знати: 

- основні методи психологічних досліджень та їх різновиди, методологічні засади їх 

створення і застосування; 

- етичні принципи психологічного дослідження 

- процедурні аспекти проведення психологічного дослідження; 

- особливості застосування психодіагностичних методик у відповідності з віковими 

характеристиками обстежуваних; 

- основні види репрезентативності тестових даних; 

- особливості створення дослідницьких інструментів 

вміти: 

- проводити адекватний відбір психодіагностичних стандартизованих і 

нестандартизованих методик відповідно до якостей, що досліджуються; 

- обробляти, інтерпретувати і представляти результати психологічного дослідження; 

- планувати і проводити вільне і стандартизоване спостереження, опитування (анкетування 

та інтерв'ю), аналіз продуктів діяльності;  

- працювати з стандартизованими опитувальниками, проективни¬ми методиками і власне 

тестами; 

- проводити інтегральне дослідження особистості чи групи на основі поєднання 

різнотипних методик; 



- складати програми психопрофілактичної роботи з використанням неексперимнтальних 

методів дослідження 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування 

 програмних результатів навчання та компетентностей  

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Практикум із загальної психології» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 

дисциплін, як «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності» 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня 

мотивація здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, 

залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і 

сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння 

значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і 

викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання 

здобувачів вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння 

доводити і відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, 

культури ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних 

занять (лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної 

дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які 

винесені на самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, 

підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і 

науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо.  

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1. 

Характеристика основних методів психологічного дослідження  (спостереження, 

експеримент, психологічне тестування, опитування, аналіз продуктів діяльності) і сфер їх 

застосування. Етика в дослідженні. Розробка програми дослідження, її складові. Методологія 

наукового дослідження. Поняття генеральної і вибіркової сукупності. Етапи дослідження. 

Кількісний та якісний аналіз результатів дослідження. Оформлення звіту за результатами. 

 

Змістовий модуль 2 

Сфери застосування методу спостереження. Особливості його використання у 

соціально-психологічному дослідженні та профілактичній роботі. Види спостереження. 

Операціоналізація понять і реєстрація даних при стандартизованому спостереженні. 

Розробка схеми спостереження за невербальними проявами афіліації і таблиці реєстрації 

даних спостереження. Визначення умов і терміну виконання завдання зі спостереження за 

парами із наявністю та відсутністю проявів афіліації. 

 

Змістовий модуль 3 

Тести опитувальники та особливості їх використання у соціально-психологічному 

дослідженні та профілактичній роботі. 

Проективні методи та особливості їх використання у соціально-психологічному 

дослідженні та профілактичній роботі. 

Теоретичні засади і призначення техніки семантичного диференціалу Ч.Осгуда. 

Можливі види об'єктів. Способи побудови шкал семантичного диференціалу. Семантичні 

профілі. Проведення тестування за методикою «Семантичний диференціал». Трифакторна 

модель СД. Інтерпретація результатів за шкалами „Оцінки”, „Сили”, „Активності”. Сфери 



застосування методики. Шкали З.Байеса, Р.Бентлера і А.Лавойе. Можливості застосування 

невербальних шкал. 

 

Змістовий модуль 4 

Використання опитування як самостійного і допоміжного методу психологічного та 

соціально-психологічного дослідження. Переваги і недоліки кожного з видів опитування. 

Робота студентів у підгрупах з 3-4 осіб: складання плану бліц-інтерв'ю з обраної 

проблематики. Проведення пілотажного дослідження (інтерв'ю з членами інших підгруп) та 

внесення коректив у порядок і формулювання питань. Підготовка більш розгорнутого плану 

для відеоінтерв'ю 

Аналіз продуктів діяльності як основний і допоміжний метод психологічного 

дослідження. Сфери застосування методу. Особливості проведення дослідження в 

індивідуальній і груповій психодіагностиці. Контент-аналіз як вид аналізу продуктів 

діяльності. Призначення контент-аналізу на сучасному етапі. Етапи контент-аналітичного 

дослідження. Кількісні і якісні одиниці контент-аналізу. Шляхи інтерпретації результатів; 

застосування факторного аналізу при інтерпретації. Розробка кодувальної інструкції. 

Ознайомлення зі способами кодування. 

 

Змістовий модуль 5 

Характеристика феномену міжособистісних відносин, їх основних видів та механізмів 

функціонування. Процеси групової динаміки і завдання з їх вивчення. Психологічний клімат 

в групі. Основні підходи до діагностики міжособистісних та міжгрупових взаємин. 

Дослідження уявлень суб’єкта про себе та ідеальне „Я”; вивчення взаємовідносин у групі в 

ході тестування. Обробка результатів та побудова особистісного профілю. Характеристика 

основних факторів та типів ставлення до оточуючих. 

Ознайомлення зі специфікою застосування та структурою методики соціометрії. 

Проведення соціометричного дослідження з групою школярів чи студентів (кількість 

обстежуваних - не менше 15 осіб). Побудова соціометричної матриці, соціограми та 

індивідуальної соціограми лідера. Обрахування основних індексів. Загальні висновки. 

Ознайомлення з основними аспектами проведення методики референтометрії. 

Характеристика поняття „референтний”. Побудова таблиці зі списком якостей учасників та 

оцінкою їх вираженості (від 1 до 5). Обробка результатів, визначення референтометричного 

статусу. Проведення опитування з метою визначення ціннісно-орієнтаційної єдності групи. 

Обробка та інтерпретація результатів. Ознайомлення з провідними якостями особистості. 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

основна: 

1.Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. Санкт-Петербург, 

2001. 

2. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию : Учеб. пособие / Д. С. 

Горбатов. Самара, 2000. 

3. Мургулец Л. В. Методы социально-психологической диагностики личности. Москва, 2006. 

4. Практическая психодиагностика / Под ред. Райгородского Д. Я. Самара,1998. 

5. Скребец В. А. Социальная психодиагностика : учеб. пособие / В. А. Скребец. Киев,, 1999. 

 

додаткова: 

1. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Методы сбора информации 

в социологических исследованиях. Социологический опрос.  Организационно-

методологические проблемы. Опрос. Наблюдение. Эксперимент. Москва,1999. 

2. Франселла Ф. Новый метод исследования личности / Ф. Франселла, Д. Баннистер. Москва, 

1987 



3. Энциклопедия психологические тестов: Личность. Мотивация. Потребность / Редактор 

издания А. Карелин. Москва, 1997.  

4. Энциклопедия психологических тестов: Мотивационные, интеллектуальные, 

межличностные аспекты / Редактор издания А. Карелин. Москва, 1997. 

5. Энциклопедия психологических тестов: Общение. Лидерство. Межличностные отношения 

/ Редактор издания А. Карелин. Москва, 1997. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://lib.iitta.gov.ua   

2. http://pidruchnik.ws/   

3. http://psyfactor.org  

4. http://PsyLab.info    

5. http://psylib.kiev.ua  

6. http://www.nbuv.gov.ua/node/  

7. http://www.bronnikov.kiev.ua  

 

 

Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи у 

мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для 

оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної 

техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 

EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій 

(Microsoft Pover Point).. 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код та назва 

компетентності (згідно 

ООП) 

Код та назва програмного 

результату навчання 

Методи 

навчан

ня 

Методи 

оцінюван

ня 

результат

ів 

навчання 

ЗК1 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях 

ПР2 

Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

МН1 

МН2 

МН6 

МН7 

МО2 

МО10 

ЗК6 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

ПР4 

Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел 

МН2 

МН6 

МН7 

МО4 

МО9 

СК1 

Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології 

ПР2 

Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

МН1 

МН4 

МО2 

МО4 

МО10 

СК7 

Здатність аналізу-вати та 

ПР14 

Ефективно виконувати різні ролі у 

МН1 

МН2 

МО4 

МО6 

http://lib.iitta.gov.ua/
http://pidruchnik.ws/
http://psyfactor.org/
http://psylab.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/node/
http://www.bronnikov.kiev.ua/


системати-зувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації 

команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі 

демонструвати лідерські якості 

МН4 

МН7 

МО7 

МО9 

СК10 

Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

ПР4 

Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел 

МН1 

МН4 

МН5 

МО2 

МО5 

СК11 

Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР4 

Обґрунтовувати власну позицію, 

робитити самостійні висновки  

за результатами власних досліджень 

і аналізу літературних джерел 

МН2 

МН4 

МН7 

МО2 

МО8 

МО9 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання програмних завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота студентів.  

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени;  

МО2 –усне або письмове опитування 

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 –студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Практикум з загальної психології» 

Поточне тестування та самостійна робота 
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Модульни

й 

контроль1 

10 

Модульний 

контроль  2 

10 

Модульний  

контроль 3 

10 

Модульний  

контроль 4 

10 

Модульни

й  

контроль 

5 

10 

Коефіцієнт перерахунку:0,5 

 

Система та критерії оцінювання  

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми/виду діяльності може бути різний. 

Загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої 

освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 

критеріями: 

Суми 

балів 

за 100-

бально

ю 

шкало

ю 

Оцінк

а в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентнос

ті 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзаме

н 
залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 

особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без 

допомоги викладача знаходить і 

опрацьовує необхідну інформацію, 

вміє використовувати набуті 

знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні 

здібності 

Високий 

(творчий) 

відмінн

о 

зарахо

вано 

82-89 В дуже добре 

здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно 

розв'язує вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна 

Достатній 

(конструктивн

о-варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, загалом 

самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну 

діяльність; виправляти помилки, з-

поміж  яких є суттєві, добирати 

аргументи для підтвердження 

думок 

64-73 D задовільно 
здобувач вищої освіти відтворює 

значну частину теоретичного 

Середній 

(репродуктивн

задовіл

ьно 



матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень, за 

допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, 

виправляти помилки, з-поміж яких 

є значна кількість суттєвих 

ий) 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FХ 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестровог

о контролю 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального 

матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадо

вільно 

не 

зарахо

вано 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадо

вільно 

не 

зарахо

вано 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 

досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 

екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної діяльності.  

 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 

Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 

здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення 

якості освіти. Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил 

поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні 

рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність під час практичного заняття; (не)допустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Політика доброчесності 



Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 

 


