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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра психології особистості та соціальних практик. Подшивайлова Лідія 

Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Психодіагностика з основами 

математичної статистики» 

Курс: 2-й 

Спеціальність: 053 Психологія 

Форма проведення: письмова (у формі електронного тесту). Тестування 

проводиться в електронному навчальному курсі: «Психодіагностика з основами 

математичної статистики (2 курс, ПС, денна)» за посиланням 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16635 у системі Moodle. 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: тест (40 балів). Передбачає визначення якості володіння 

базовими поняттями, виявлення здатності до аналізу, синтезу, конкретизації й 

узагальнення змісту навчальної дисципліни. Тест складається із 40 тестових питань. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Перелік допоміжних матеріалів: зразок тестового питання «Переведення 

показників різних методик у єдину кількісну шкалу: 

а) є важливим для можливості співставлення кількісних результатів емпіричного 

дослідження та їх статистичної обробки; 

б) ускладнює розуміння дослідником завдань та інтерпретацію результатів 

психологічного дослідження; 

в) забезпечує надійність та валідність методики; 

г) не впливає на результат психологічного дослідження». 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Історія психологічних випробувань. Джерела психодіагностики як науки. 

2. Розвиток психодіагностики в 20 столітті. Психотехніка й педологія. 

3. Психодіагностика як наука і як психодіагностична діяльність. 

4. Предмет і структура психодіагностики. 

5. Принципи психодіагностики. 

6. Особливості методів психодіагностики й різні підстави класифікації 

психодіагностичних процедур. 

7. Тест як основний інструмент психологічної діагностики, його теоретичне й 

емпіричне обґрунтування, класифікації тестів. 

8. Основні діагностичні підходи й диференціація дослідницького методу. 

9. Специфіка психодіагностичних завдань, що визначають обмеження у  

використанні психодіагностичних методів. 

10. Поняття психологічного діагнозу й психодіагностичний процес. 

11. Області застосування психодіагностики. 

12. Основи диференціальної психометрії. 

13. Вимоги до психодіагностичних методик. 

14. Вимоги до користувачів психодіагностичних процедур і міжнародні  

професійно-етичні стандарти практичного психолога. 



15. Критерії ефективності психологічного тесту. 

16. Основні етапи конструювання тесту 

17. Надійність тесту. 

18. Валідність тесту. 

19. Риса як інтегральна диспозиційна стратегія поведінки особистості. 

20. Психодіагностика конституціональних диспозицій. 

21. Вимір соціально обумовлених диспозицій. 

22. Патохарактерологічна діагностика. 

23. Проблема вірогідності особистісних опитувальників. 

24. Діагностика загальних і спеціальних здібностей. 

25. Інтелект: передумови й детермінанти. 

26. Інтелект і особистість. 

27. Моделі структури інтелекту. 

28. Тести інтелекту, їх види. 

29. Мотиваційні явища як об’єкт психодіагностики. 

30. Індикатори мотивації. 

31. Вимір мотивації досягнення. 

32. Проективні методи виявлення мотивації. 

33. Діагностика динаміки значеннєвих утворень індивідуальної свідомості. 

34. Самосвідомість як об’єкт психодіагностики. 

35. Методи психодіагностики самосвідомості. 

36. Класифікація методик психодіагностики міжособистісних взаємин. 

37. Діагностика міжособистісних взаємин на основі суб’єктивних переваг. 

38. Діагностика міжособистісних взаємин за методикою Т. Лірі. 

39. Проективні методи діагностики міжособистісних взаємин. 

40. Проективні методики, їхні види. 

41. Теоретичне обґрунтування проективного підходу до діагностики особистості. 

42. Роль і завдання математичної статистики у психодіагностиці. 

43. Параметри розподілу ознаки. 

44. Методи виявлення розходжень у групах досліджуваних у рівні досліджуваної ознаки. 

45. Призначення та алгоритм вирахування Q-критерію Розенбаума. 

46. Призначення та алгоритм вирахування критерію S Джонкіра. 

47. Методи оцінки вірогідності зрушення в значеннях досліджуваної ознаки «до» 

та «після» впливу. 

48. Призначення та алгоритм вирахування Т-критерію Вілкоксона. 

49. Призначення та алгоритм вирахування критерію φ-кутового перетворення Фішера. 

50. Призначення коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. 

51. Сутність та призначення дисперсійного аналізу. 

 

Екзаменатор      ___________          кандидат психологічних наук, 

                                 підпис                доцент Л. І. Подшивайлова 

                                                                                   

Завідувач кафедри ____________       доктор психологічних наук, 

                                       підпис            професор О. П. Сергєєнкова 

 

 


