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Завідувач кафедри практичної психології 

                                                                                      (О.М. Лозова) 



Формат екзамену: змішаний. Перший блок – письмово; другий та третій 

блоки – письмово (тезиси) з подальшим обговоренням з викладачем. 

 
Тривалість проведення – 1 год. 20 хв. 

 
 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 
 

Критерії оцінювання – кожний екзаменаційний білет включає в себе три 

блоки завдань. 

Перший блок – 5 тестових питань (відкритого та закритого типів). Кожне 

питання оцінюється в 2 бали. Всього за перший блок – 10 балів. 

Другий блок – теоретичне питання проблемного характеру. Студенту(-ці) 

пропонується обґрунтувати свою думку з приводу певного питання. 

Відповідь на питання має бути розгорнутою, демонструвати засвоєння знань 

з дисципліни, вміння аналізувати питання з різних підходів, навички аналізу, 

синтезу, узагальнення та інтерпретації інформації, має чітко 

прослідковуватися власний погляд на зазначене питання та його 

обґрунтування. Всього за другий блок – 10 балів. 

Третій блок – розв’язання задач. Студенту(-ці) пропонується вирішити дві 

задачі: психодіагностичну та психометричну. Всього за третій блок – 20 

балів. 

Вирішення психодіагностичної задачі передбачає уміння здійснювати підбір 

діагностичного інструментарію, адекватного меті та завданням 

психодіагностичного обстеження; уміння застосовувати діагностичні 

методики, адекватні психологічній ситуації та запиту; здатність оцінювати 

наслідки та доцільність використання на практиці психодіагностичних 

методик; вміння коректно оформлювати психодіагностичні документи 

(психодіагностичну програму, психодіагностичний висновок  тощо). 

Кількість балів – 10. 



Вирішення психометричної задачі передбачає засвоєння знань з психометрії 

та сформованість умінь планувати процес розробки та адаптації тестів, 

формулювати різні типи запитань в тестах, обґрунтовувати  найбільш 

доцільні види валідності та надійності для майбутнього тесту. Кількість балів 

– 10 балів. 

 
 

Перелік допоміжних матеріалів: психодіагностичні задачі, психометричні 

задачі. 

 
Приклад білету: 

І. Дайте відповіді на питання: 

1. Психодіагностичний процес – це … 

2. Зазначте дві методики діагностики тривожності в молодшому шкільному 

віці. 

3. Відображення в результатах тесту саме тієї властивості, для діагностики 

якої він призначений, характеризує тест як: 

а) надійний; 

б) валідний; 

в) достовірний; 

г) стандартизований. 

4. Тип темпераменту людини можна визначити за допомогою методики: 

а) опитувальник «16 PF» Р. Кеттелла; 

б) ПДО А.Є. Лічко; 

в) MMPI; 

г) EPI Г. Айзенка. 

5. Наявність правильної відповіді не передбачається в наступній групі тестів: 

а) тести інтелекту; 

б) особистісні опитувальники; 

в) тести спеціальних здібностей; 

г) тести досягнень. 



ІІ. Визначте і аргументуйте специфіку впливу змінних дослідження на його 

результати. Наведіть приклади доцільності та недоцільності використання 

результатів дослідження після виявленого впливу змінних. 

ІІІ. 1. Вчителька звернулася до дитячого психолога зі скаргою на погану 

поведінку і труднощі у навчанні дитини молодшого шкільного віку. Опишіть 

психодіагностичну програму щодо вказаного запиту. 

2. Дослідник вирішив сконструювати невербальний тест інтелекту для 

підлітків на 75 питань. Опишіть процедуру (етапи) конструювання такого 

тесту, зазначивши та обґрунтувавши: вид шкали для запитань тесту та 

результатів тесту; кількість питань та досліджуваних для пілотажного 

дослідження; найбільш прийнятний види валідності та надійності; склад та 

кількість досліджуваних вибірки стандартизації; можливий стандартизований 

показник. 

 
Орієнтовний перелік питань: 

Студент(-ка) має орієнтуватися в зазначених нижче питаннях для успішної 

відповіді на завдання екзамену. 

1. Психодіагностика як галузь психологічного знання, її  теоретичне і 

практичне значення. 

2. Предмет та завдання психодіагностики. 

3. Психодіагностика в структурі психологічної науки: міждисциплінарні 

зв’язки психодіагностики. 

4. Галузі психодіагностики. 

5. Історія виникнення та розвитку психодіагностики. 

6. Поняття психодіагностичного методу. Характеристика діагностичних 

підходів. 

7. Підходи до класифікації психодіагностичних методів. 

8. Тестування як метод психодіагностики. Межі застосування та види тестів. 

9. Базові вимоги до психодіагностичних методик. 

10.Вимоги до користувачів психодіагностичних методик. 



11. Анкетування як метод психодіагностики. 

12. Діалогічні методи (бесіда, інтерв’ю) психодіагностики. 

13.Уявлення про експеримент як метод психологічної діагностики. 

14.Професійно-етичні принципи в психодіагностиці. 

15. Поняття та етапи психодіагностичного процесу. 

16. Форми постановки мети при організації психодіагностичного 

дослідження. 

17. Класифікація діагностичних ситуацій за В.І. Дружиніним. 

18.Змінні, що впливають на психодіагностичний процес. 

19.Поняття та принципи складання психодіагностичних програм. 

20.Психологічний діагноз та психологічний прогноз. 

21. Вимоги до психодіагностичного висновку. 

22. Організація й проведення психолого-педагогічного обстеження. 

23.Особливості психодіагностики дошкільників. 

24. Базові принципи психодіагностики дітей і дорослих. 

25. Принципи та структура надання зворотнього зв’язку за результатами 

діагностики. 

26. Етапи конструювання та адаптації тестів. 

27.Методи конструювання тестів. 

28.Поняття шкали в психодіагностиці. Класифікація шкал. 

29.Основні типи тестових завдань та їх характеристики. 

30. Правила формулювання тестових завдань. Послідовність об’єднання 

завдань у тест. 

31. Аналіз завдань тесту: визначення індексу ефективності та 

дискримінативності. 

32. Надійність тесту. Чинники, що впливають на ступінь надійності тесту. 

33.Види та методи визначення надійності тесту. 

34.Валідність тесту. Види валідності. 

35.Поняття, цілі та види стандартизації тесту. 

36. Визначення тестової норми. Зміст і основні параметри тестових норм. 



37. Репрезентативність вибірок. Формування і контроль вибірок. 

38.Умови і процедури проведення тестів. 

39. Процедура обробки результатів тестових випробувань та представлення 

результатів тестування. 

40. Вимоги до психометричної підготовки психолога. 

41.Інтелект як конструкт вивчення у психодіагностиці. 

42.Факторні моделі структури інтелекту. 

43.Тести інтелекту: поняття, історія виникнення, межі застосування. 

44.Тести спеціальних здібностей: поняття, історія виникнення, межі 

застосування. 

45.Тести креативності: поняття, історія виникнення, межі застосування. 

46.Тести досягнень: поняття, історія виникнення, межі застосування. 

47.Невербальні тести інтелекту, їх особливості, переваги та недоліки. 

48.Вербальні тести інтелекту, їх особливості, переваги та недоліки. 

49. Перші  шкали інтелекту (шкала Біне-Сімона, шкала Стенфорд-Біне). 

Поняття про коефіцієнт інтелектуальності, IQ-показник. 

50. Можливості й обмеження застосування тесту структури інтелекту 

Амтхауера. 

51. Тест інтелекту Векслера (дитяча та доросла форми). 

52. Прогресивні матриці Равена. 

53. Культурно-вільний тест інтелекту Р. Кеттелла. 

54.Тести креативності П. Торренса. 

55. Тести креативності: Дж. Гілфорда, С. Медніка та інші. 

56. Тест дослідження інтелекту «Намалюй людину» Гудинаф-Харріса. 

57.Діагностика емоційного інтелекту. 

58.Діагностика когнітивної готовності дитини до школи. 

59.Діагностика емоційно-вольової готовності дитини до школи. 

60.Діагностика мотиваційної готовності дитини до школи. 

61.Діагностика соціальної готовності дитини до школи. 

62.Психодіагностика пізнавальних процесів молодшого школяра. 



63.Діагностика розвитку пам’яті у дорослої людини. 

64.Діагностика розвитку мислення у дорослої людини. 

65.Діагностика розвитку уваги у дорослої людини. 

66.Діагностика розвитку уяви у дорослої людини. 

67.Характеристика та види суб’єктивних тестів. 

68.Межі застосування, переваги та недоліки особистісних опитувальників. 

69.Класифікація особистісних опитувальників. 

70.Проблема достовірності та надійності даних особистісних 

опитувальників. 

71.16 PF опитувальник Р. Кеттелла. 

72.Характеристика опитувальника MBTI. 

73. Тест ММРI та його адаптовані варіанти (СМІЛ, СМОЛ, ММІЛ, Mini- 

mult). 

74. Особистісні опитувальники Г. Айзенка (MPI, EPI, EPQ). 

75.Діагностика тривожності: поняття конструкту, методики. 

76.Діагностика агресивності: поняття конструкту, методики. 

77. Діагностика конфліктності  та типів  поведінки в конфлікті: поняття 

конструкту, методики. 

78. Діагностика цінностей: поняття конструкту, методики. 

79. Діагностика рівня домагань особистості: поняття конструкту, методики. 

80.Діагностика мотивації та мотивів: поняття конструкту, методики. 

81. Діагностика самооцінки та рівня домагань особистості: поняття 

конструкту, методики. 

82. Діагностика міжособистісних стосунків: поняття конструкту, методики. 

83.Методика діагностики міжособистісних стосунків Т. Лірі. 

84. Метод соціометричних вимірювань. 

85. Поняття та історія виникнення проективного методу. 

86.Методологічна основа проективних методів. 

87.Межі застосування, переваги та недоліки проективних методів. 

88.Класифікація проективних методів. 
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