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2017 – 2018 навчальний рік 



Програма екзамену: «Психодіагностика з основами математичної 

статистики» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія». 

 

 

 
 

Розробники: Кочубейник Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, 

професор кафедри практичної психології; Гафіатуліна Анна Вікторівна, 

старший викладач кафедри практичної психології. 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри практичної психології 

Протокол від «29» серпня 2017 року, № 1. 

 

 

 
 

Завідувач кафедри практичної психології 

                                                                                  (О.М. Лозова) 



Формат екзамену: письмовий. 

 
 

Тривалість проведення – 13.20 годин. 

 
 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 
 

Критерії оцінювання – в білеті три завдання. 

Перше завдання – 5 тестових питань (10 балів) – письмово. 

Друге завдання – теоретичне питання (10 балів) – усно. 

Третє завдання – питання прикладного характеру (20 балів) – усно. 

a. Визначено зміст лише окремих компонентів статистичної моделі 

(1-5 балів) 

b. Визначено усі необхідні компоненти статистичної моделі, наявна 

чітка ідентифікація необхідного критерію (процедури) (6 – 10 

балів) 

c. Побудовано статистичну модель, що включає альтернативи для 

обраного критерії з огляду на зміст задачі (11-20 балів) 

 
Перелік допоміжних матеріалів: - 

 
 

Приклад білету: 

І. Дайте відповіді на питання: 

1. Назвіть основні підходи в психодіагностиці (за Л.Ф. Бурлачуком): 

а) суб’єктивний, об’єктивний, проективний; 

б) проективний, номотетичний, ідеографічний; 

в) особистістний, груповий, суспільний. 

 

2. До основних галузей психодіагностики відносяться: 

а) гендерна, вікова, етнічна; 

б) освітня, клінічна, професійна; 

в) дошкільна, шкільна, університетська. 

 
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. Тести досягнень - це група психодіагностичних методик, спрямованих на 

дослідження ... : 

 

а) інтелекту; 

б) мотивації та волі; 

в) досягнутого рівня розвитку навичок та знань. 

 
 

5. На якому з етапів психодіагностичного процесу психолог визначає мету 

дослідження: 

а) на етапі прийняття рішення; 

б) на етапі обробки даних та інтерпретації; 

в) на етапі збору даних. 

 

ІІ. Розкрийте поняття психодіагностичний висновок. Перерахуйте основні 

вимоги до складання психодіагностичного висновку. 

 

ІІІ. Дослідника цікавило, чи впливає рівень ситуативної тривожності 

особистості на концентрацію уваги. Виявилося, що один з емпіричних 

розподілів залежної змінної має за тестом Колмогорова-Смірнова показники 

KS 0,212, Sig 0,07, а другий - KS 0,012, Sig 0,200. Запропонуйте статистичні 

процедури, що дадуть можливість отримати відповідь на це питання. 

 

 
 

Орієнтовний перелік питань : 

1. Психодіагностика як галузь психологічного знання, її  теоретичне і 

практичне значення. 

2. Предмет та завдання психодіагностики. Галузі психодіагностики. 

3. Поняття психодіагностичного методу. Характеристика діагностичних 

підходів. 

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

5. Професійно-етичні принципи в психодіагностиці. 



6. Поняття та етапи психодіагностичного процесу. 

7. Форми постановки мети при організації психодіагностичного 

дослідження. 

8. Змінні, що впливають на психодіагностичний процес. 

9. Поняття та принципи складання психодіагностичних програм. 

10.Вимоги до психодіагностичного висновку. 

11.Особливості психодіагностики дошкільників. 

12.Базові принципи психодіагностики дітей і дорослих. 

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

діагностики. 

14. Етапи конструювання та адаптації тестів. 

15. Поняття шкали в психодіагностиці. Класифікація шкал. 

16.Основні типи тестових завдань та їх характеристики. 

17.Надійність тесту. Види та методи визначення надійності тесту. 

18.Валідність тесту. Види валідності. 

19. Поняття, цілі та види стандартизації тесту. 

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

21.Репрезентативність вибірок. Формування і контроль вибірок. 

22. Умови і процедури проведення тестів. 

23. Процедура обробки результатів тестових випробувань та представлення 

результатів тестування. 

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

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

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

27. Тести креативності. 

28. Діагностика когнітивної готовності дитини до школи. 

29.Діагностика емоційно-вольової готовності дитини до школи. 

30.Діагностика мотиваційної готовності дитини до школи. 

31.Діагностика соціальної готовності дитини до школи. 

32.Психодіагностика пізнавальних процесів. 



33. Характеристика та види суб’єктивних тестів. 

34. Межі застосування, переваги та недоліки особистісних опитувальників. 

35.Класифікація особистісних опитувальників. 

36.16 PF опитувальник Р. Кеттелла. 

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

mult). 

38. Діагностика тривожності: поняття конструкту, методики. 

39.Діагностика агресивності: поняття конструкту, методики. 

40. Діагностика конфліктності  та типів  поведінки в конфлікті: поняття 

конструкту, методики. 

41. Діагностика цінностей: поняття конструкту, методики. 

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

43. Діагностика самооцінки та рівня домагань особистості: поняття 

конструкту, методики. 

44. Діагностика міжособистісних стосунків: поняття конструкту, методики. 

45.Поняття та історія виникнення проективного методу. 

46.Межі застосування, переваги та недоліки проективних методів. 

47.Класифікація проективних методів. 

48.Основні параметри інтерпретації малюнкових проективних методик. 

49.Методика «Намалюй людину» К. Маховер. 

50. Методика «Неіснуюча тварина». 

51. Проективна методика «Будинок-дерево-людина». 

52.Діагностика дитячо-батьківських стосунків. 

53. Методика «Малюнок сім’ї». 

54. Проективна методика «Три дерева» Я.Л. Обухова. 

55.Проективна методика Рене Жиля «Фільм-тест». 

56.Тест фрустраційних реакцій Розенцвейга. 

57.Кольоровий тест Люшера. 

58.Тематичний апперцептивний тест, дитячий апперцептивний тест. 

59.Мета математичної обробки результатів психологічного дослідження. 



60. Методи збору даних. 

61. Поняття про вимірювання. 

62. Роль вимірювання у психології, джерела даних (самоспостереження, 

експертна оцінка, інструментальне вимірювання, об’єктивне тестування). 

63. Вимірювання як фіксація кількості, інтенсивності та тривалості. 

64. Номінативна шкала та її одиниці вимірювання. 

65. Порядкова шкала та її одиниці вимірювання. 

66. Інтервальна шкала та її одиниці вимірювання. 

67. Шкала рівних відношень та її одиниці вимірювання. 

68. Ознаки та змінні (неперервні, дискретні, категоріальні, дихотомічні). 

69.Табличне та графічне подання даних психологічного дослідження. 

70. Закони розподілу вибіркових характеристик. 

71. Способи формування вибіркових сукупностей. 

72. Статистична оцінка вибіркових характеристик. 

73. Визначення потрібної чисельності вибірки. 

74. Мала вибірка. Ступінь свободи варіації. 

75. Поняття про статистичні гіпотези. 

76. Основна (нульова) та альтернативна (конкуруюча) гіпотези. 

77. Спрямовані та неспрямовані гіпотези. 

78. Помилки першого та другого порядку при відхиленні чи прийнятті 

нульової гіпотези. 

79. Рівні статистичної значущості. 

80. Параметричні та непараметричні критерії перевірки статистичних 

гіпотез. 

81. Вісь статистичної значущості критерію. 

82. Перевірка статистичних гіпотез при виявленні відмінностей 

(співставлення) у рівні досліджуваної ознаки: Q-критерій Розенбаума. 

83. Перевірка статистичних гіпотез при виявленні відмінностей 

(співставлення) у рівні досліджуваної ознаки: U-критерій Манна-Уітні. 



 


	ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
	ПСИХОДІАГНОСТИКА З ОСНОВАМИ МАТЕМАТИЧНОЇ
	Перелік допоміжних матеріалів: -
	Орієнтовний перелік питань :

