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ВСТУП
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену із психології
призначається для студентів напряму підготовки 6.030102 Психологія соціальнопсихологічного факультету. Вона вміщує три частини: тестові завдання з дисциплін
«Вікова

психологія»,

«Диференційна

психологія»,

«Загальна

психологія»,

«Математичні методи у психології», «Соціальна психологія», «Експериментальна
психологія» (згідно навчального плану) та професійно-орієнтоване завдання, яке
узагальнює і систематизує теоретичні знання з перерахованих вище психологічних
дисциплін і конкретизує їх в напрямку прикладного застосування.

ЗМІСТ
Загальна характеристика програми державного екзамену
Програма державного екзамену включає:
I. Перелік розділів і тем.
II. Список необхідної літератури. Перелік базових методик до курсу.
III. Приклад професійно-орієнтованих завдань.
IV. Критерії оцінювання знань та вмінь студентів.
I. Перелік розділів і тем
Державний екзамен для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
напряму підготовки 6.030102 «Психологія» передбачає оцінку знань та умінь
студентів з таких курсів:
- диференційна психологія
- загальна психологія
- математичні методи у психології
- соціальна психологія
- вікова психологія
- експериментальна психологія
«Диференційна психологія»
1. Диференційно-психологічна парадигма вивчення людини. Предмет та завдання
диференціальної психології. Дослідження індивідуальних відмінностей в ранніх психологічних
теоріях. Передумови виникнення диференціальної психології: експериментальна психологія і
біологія. Основні диференціально-психологічні конструкти. Диференційно-психологічна
парадигма у вивченні людини. Організм – тілесний фактор індивідуальності. Індивід –
передумова особистості. Особистість – психологічний носій соціальних властивостей.
Індивідуальність – інтегральна біопсихосоціальна характеристика людини. Людина як суб’єкт
взаємодії зі світом.
2. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу. Принципи формального підходу
до індивідуальності: принцип ієрархічності; принцип інваріантності; принцип координації;
принцип індивідуальної єдності. Компоненти структури індивідуальності. Елементи
індивідуальності та їх інтеграція в цілісну структуру. Ендофактори та екзофактори у
детермінації міжіндивідуальної варіативності. Класифікація методів диференційної психології.
Загальнонаукові методи. Психогенетичні методи. Методи аналізу документів. Власне
психологічні методи. Нормативний напрямок. Поняття про нормальний розподіл даних.
Кореляційно-факторний напрямок. Розподіл індивідуальних відмінностей. Особливості
нормального розподілу. Відхилення від нормального розподілу. Умови, які впливають на
розподіл: вибірка; засоби вимірювання; спеціальні фактори. Проблеми вимірювання ступеня
змінюваності.
3. Взаємодія факторів спадковості і середовища як основна передумова індивідуальних
відмінностей. Фактор спадковості як обмежуюча умова розвитку організму. Поняття
оточуючого середовища: пренатальне середовище; соціальне середовище. Взаємовплив
спадковості і середовища. Найбільш поширені помилкові стереотипи щодо впливу спадковості і
середовища: спадковість супроти вродженого; схожість з батьками; успадкування набутих
ознак; спадковість, середовище і змінюваність. Поведінка, що не є результатом научіння
(тропізми, рефлекси, інстинкти). Тілобудова і поведінка. Селективне виведення. Дослідження
нормативів поведінки. Дослідження структурних факторів у розвитку поведінки. Дослідження
впливу на поведінку минулого досвіду. Статистичний аналіз родових відмінностей і схожості.
Біологічні аспекти статевої диференціації.
4. Диференційно-психологічні аспекти темпераменту. Історико-психологічний аналіз поняття
темперамент. Типологія темпераменту. Властивості нервової системи як передумова
темпераменту. Розвиток темпераменту в контексті психогенетичних і лонгітюдних досліджень.
Конституціональні теорії темпераменту. Типологія Е. Кречмера. Типологія У. Шелдона. Вчення
І.П. Павлова про чотири типи темпераменту. Психологічні теорії темпераменту. Типологія
К.Г. Юнга. Уявлення про темперамент Г. Айзенка. Акцентуації темпераменту за К. Леонгардом.
Властивості нервової системи як альтернативу типу ВНД у теорії Теплова-Небиліцина.
Структура темпераменту в теорії В.М. Русалова. Сила нервової системи: як реактивність; як
витривалість. Рухливість – інертність і лабільність нервових процесів. Баланс нервових
процесів. Статево-вікові особливості прояву властивостей нервової системи: зміна сили
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нервової системи; зміна рухливості нервової системи; зміна балансу нервової системи.
„Довільні” і „мимовільні” методики вивчення властивостей нервової системи. Спостереження й
опитування при дослідженні властивостей нервової системи. Шляхи підвищення надійності
діагностики типологічних особливостей проявів властивостей нервової системи.
Здібності та інтелект у структурі індивідуальності. Проблема задатків, здібностей та
інтелекту у диференційній психології. Загальні інтелектуальні здібності. Характеристика
текстологічних підходів до інтелекту. Стійкість інтелектуальних вимірювань. Інтелект у структурі
індивідуальних властивостей. Спадковість і середовище у в детермінації інтелектуальних
відмінностей. Критерії та ступені важкості розумової відсталості. Поняття обдарованості,
таланту і геніальності. Схильність до певного виду діяльності. Співвіднесення схильностей зі
здібностями і обдарованістю. Загальні і спеціальні здібності. Зв’язок здібностей і обдарованості
зі схильністю до певного виду діяльності. Компенсація здібностей. Діяльність як умова
вимірювання здібностей та обдарованості. Методи вивчення феномену геніальності:
біографічний аналіз; вивчення випадків; статистичне дослідження; аналіз висновків тесту на
визначення розумового коефіцієнту; лонгітюдне дослідження.
Особливості статевих і вікових відмінностей. Статеві відмінності у прояві властивостей
нервової системи і темпераменту. Статеві відмінності в емоційні сфері. Відмінності у здібностях
чоловіків і жінок. Особистісні відмінності чоловіків і жінок. Гендерні особливості поведінки.
Групові психологічні відмінності. Групові відмінності: методологія і методи дослідження.
Статеві відмінності: біологічна еволюція і соціальні традиції. Гендерні стереотипи. Критерії
відмінностей між соціальними групами. Етнічна самосвідомість й етнічні переваги.
Національний характер.
Диференційно-психологічні
аспекти
характеру.
Місце
характеру
у
структурі
індивідуальності. Характер та інші властивості індивідуальності. Структура характеру. Зв’язок
характеру і темпераменту. Поняття про Я-концепцію. Поняття про самооцінку. Основні
структурні компоненти характеру. Типологічна модель О.Ф. Лазурського. Типологічна модель
Е. Фромма. Типологічна модель Е. Шострома. Типологічна модель К. Леонгарда. Типологічна
модель О. Є. Лічко. Психологічні типологічні моделі.
Особистісні фактори поведінкових відмінностей. Особистість: диференційно-психологічний
аспект. Концепція особистісних рис. Теорії особистісних факторів. Ієрархічна організація
особистості. Формально динамічна модель особистості. Функціональна особистість. Концепція
особистісних рис (Г. Олпорт, Г. Айзенк). Теорії особистісних факторів (Р. Кеттелл, Модель
Великої П’ятірки). Формально-динамічна модель особистості. Інтра- та інтеріндивідуальний
статус особистості. Проблема слабкості індивідуальних відмінностей.
Диференційно-психологічні аспекти навчальної діяльності. Типологічні особливості і
успішність виконання різних розумових дій. Типологічні особливості і навчальна діяльність.
Індивідуальні детермінанти процесу навчання і шкільна успішність. Пізнавальні стилі в учбовій
діяльності. Індивідуальні детермінанти процесу навчання і шкільної успішності. Основні
навчальні стратегії. Диференційна психологія навчання. Стилі педагогічної діяльності:
емоційно-імпровізаційний;
емоційно-методичний;
розмірковуюче-імпровізаційний;
розмірковуюче-методичний. Стилі спілкування і керівництва вчителями учнів: авторитарний;
демократичний; ліберальний. Психолого-педагогічні особливості опитування учнів вчителями з
різними стилями керівництва. Адекватність оцінювання вчителями учнів.
Диференційно-психологічні
аспекти
професійної
діяльності.
Диференційнопсихофізіологічні аспекти становлення професіонала. Монотонна діяльність і типологічні
особливості. Діяльність в екстремальних умовах. Стилі професійної діяльності. Інтелектуальна
компетентність в процесі здобуття вищої освіти. Вибір професії і тип особистості. Суб’єктивні
установки, продуктивність праці й задоволеність працею. Статеві особливості професійної
діяльності. Статеві особливості професійної кар’єри.
Диференційно-психологічні аспекти педагогічної діяльності. Статеві відмінності у
навчально-виховній діяльності. Стилі діяльності, що характеризують підготовку вчителя до
уроку. Стилі спонукання учнів до навчання. Стилі подачі навчального матеріалу.

«Загальна психологія»
1. Предмет психології. Визначення психології як науки: об’єкт та предмет вивчення.
Розмежування наукової та побутової психології Історія психологічних вчень: вчення про душу,
вчення про свідомість, наука про поведінку, наука про закономірності розвитку психіки. Поняття
про психіку, основні функції. Основні форми прояви психіки: психічні процеси, психічні стани,
психічні властивості та їх види.
2. Загальна психологія в системі наук. Структура сучасної психології. Галузі психології з
критеріями конкретної діяльності, розвитку та взаємодії особистості та суспільства. Теоретичні
та науково-практичні аспекти психології. Завдання сучасної психології. Розкриття принципів
психології: детермінізм, єдність свідомості і діяльності, розвиток психіки і свідомості в діяльності,
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системно-структурний, відображення. Методи психології. Основні методи: експеримент та
спостереження. Допоміжні методи: анкети, бесіда, інтерв’ю, психологічні тести, діагностичні
методи, вивчення продуктів діяльності.
3. Зв’язок психології з іншими науками. Місце психології в системі наукового знання: зв’язок з
природничими, гуманітарними та технічними науками. Зв’язок психології з медичними науками:
медициною, психіатрією. Зв’язок психології з технічними науками. Використання методів
математичної обробки для аналізу результатів психологічного дослідження. Зв’язок психології з
гуманітарними науками: мовознавство, літературознавство, суспільствознавство, історія,
економіка, юриспруденція тощо. Взаємозв’язок психології та педагогіки. Врахування
закономірностей психічного розвитку дитини у процесі організації навчально-виховного процесу.
Філософські принципи як методологічна основа психологічних досліджень.
4. Походження та історичний розвиток психіки тварин. Розвиток форм відображення дійсності.
Виникнення психіки як результат еволюції матерії. Особливості та види відображення
неорганічної матерії. біологічні форми відображення. Подразливість та чутливість як
передумови виникнення психіки. Розвиток психіки в філогенезі. Особливості відображення та
форми пристосування до середовища тварин на різних стадіях розвитку психіки: сенсорній,
перцептивній, інтелектуальній. Спілкування і „мова” тварин: Основні види та значення для
пристосування до умов середовища. Залежність психіки від середовища і будови органів
(ускладнення психічного відображення при ускладненні будови нервової системи). Суттєві
відмінності психіки людини і тварини: відмінності в емоційній сфері; відмінності мислення;
відмінності „мови”; відмінності у виконанні елементарної трудової діяльності; відмінності умов
розвитку.
5. Походження та історичний розвиток психіки людини. Психологічні теорії філогенезу психіки
людини. Умови переходу до вищої форми відображення – людської свідомості: біологічні
передумови виникнення людської свідомості; роль праці в виникненні людської свідомості.
Основні властивості психіки людини: умови розвитку та наявність свідомості.
6. Мозок і психіка. Рефлекторна природа психіки: психофізичні теорії психічного (вчення Декарта,
Сєченова); вчення Павлова про рефлекторну природу психічного: умовні та безумовні
рефлекси; вчення про дві сигнальні системи. Закони вищої нервової діяльності: іррадіації та
концентрації процесів збудження та гальмування, взаємної індукції збудження та гальмування.
Положення О.Р. Лурії про три блоки мозку і їх основні функції. Взаємодія енергетичного,
аналітичного та регуляторного блоків мозку як умова адекватного психічного відображення.
Функціональна асиметрія великих півкуль головного мозку.
7. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини. Психіка і свідомість. Функції свідомість
як вищий рівень психічного відображення Структура свідомості. Патологічні стани свідомості:
пригнічення свідомості, затьмарення свідомості. Проблема несвідомого в психології.
Класифікація несвідомих психічних явищ.
8. Будова та властивості нервової системи. Будова, функції та види нейронів. Аферентні і
еферентні нерви. Центральна нервова система: будова та функції спинного та головного мозку.
Відділи кори головного мозку та їх роль у функціонуванні психіки.
9. Загальна характеристика особистості. Поняття особистості у психології. Розмежування
понять „людина”, „індивід”, „особистість”, „суб’єкт”. „індивідуальність”. Співвідношення
біологічного і соціального у структурі особистості: структура особистості за С.Л. Рубінштейном;
структура особистості за О.Г. Ковальовим; структура особистості за К.К.Платоновим; структура
особистості за А.В.Петровським.
10. Активність і спрямованість особистості. Активність особистості і її життєва позиція.
Спрямованість особистості як система мотивів її поведінки. Усвідомлювані мотиви особистості:
інтереси, переконання, світогляд. Психологічний зміст та види. Неусвідомлювані мотиви:
установки, потяги.
11. Самосвідомість особистості. Самосвідомість особистості: функції, структура, розвиток.
Категорія „Я” в психології. Я-концепція та образ Я. Самооцінка та рівень домагань особистості.
Психологічний захист особистості. Механізми психологічного захисту. Активний та пасивний
психологічний захист.
12. Розвиток особистості. Поняття про розвиток. Рушійні сили розвитку особистості. Роль
спадковості у розвитку особистості. Становлення особистості в процесі соціалізації. Роль
активності у розвитку особистості. Культурно-історична теорія Л.С.Виготського.
13. Темперамент. Поняття про темперамент. Історичний зміст термінології у вченні про
темперамент. Вчення І.П. Павлова про фізіологічні основи темпераменту. Основні психічні
властивості,
що
характеризують
темперамент. Психологічні характеристики типів
темпераментів: реактивність, активність, пластичність, ригідність, екстраверсія, інтроверсія,
емоційна збудливість. Роль темпераменту в трудовій і навчальній діяльності.
14. Характер. Поняття про характер. Структура характеру. Акцентуація рис характеру. Природні і
соціальні передумови рис характеру. Формування характеру.
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15. Здібності. Поняття про здібності: визначення здібностей; структура здібностей; загальні,
спеціальні здібності. Кількісна і якісна характеристика здібностей. Природні передумови
здібностей. Здібності і спадковість. Формування здібностей. Рівні розвитку здібностей:
залежність розвитку здібностей від навчання; здібності і інтереси; талант, його походження і
структура; геніальність – вищий рівень розвитку здібностей. Здібності і завдання профорієнтації.
16. Зв’язок властивостей нервової системи та індивідуальних відмінностей. Зв’язок
фізіологічного та психологічного в індивідуальних відмінностях людини. Основні властивості
нервової системи: сила; врівноваженість; динамічність-рухливість, лабільність.
17. Діяльність. Активність і діяльність: а) потреба як джерело активності; б) види потреб. Поняття
про діяльність. Відмінність діяльності людини і поведінки тварини. Структура діяльності.
Керування дією та контроль за нею. Саморегуляція діяльності. Інтеріоризація та екстеріоризація
діяльності. Освоєння діяльності: а) виникнення навичок, їх структура; б) взаємодія навичок; в)
виникнення умінь; г) формування звичок; д) механізми оволодіння діяльністю.
18. Спілкування. Поняття про спілкування. Комунікативна сторона спілкування: а) види комунікації;
б)мовлення як процес спілкування за допомогою мови, його фізіологічні механізми; в) розвиток
мовлення у дітей. Характеристика інтерактивної сторони спілкування. Перцептивна сторона
спілкування. Психологічні механізми сприймання людини людиною. Спілкування і мовлення
вчителя. Зворотній зв’язок у спілкуванні. Соціально-психологічний тренінг спілкування і
психологічна служба в школі.
19. Міжособові стосунки в групах та колективах. Групи і їх класифікація. Колектив як вища
форма розвитку групи. Диференціація в групах і колективах. Інтеграція в групах і колективах.
20. Основні види діяльності людини. Ігрова діяльність. Навчальна діяльність. Трудова
діяльність.
21. Увага. Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги: а) вчення І.П. Павлова, О.О. Ухтомського; б)
сучасні дослідження фізіології уваги. Теорії уваги. Увага як регулятор психічної активності. Види
і форми уваги. Структура (властивості) уваги. Розвиток та виховання уваги.
22. Відчуття. Поняття про відчуття та сприймання, погляди на природу відчуттів. Рефлекторна
природа відчуттів. Загальні властивості і закономірності відчуттів: а) якість, інтенсивність,
тривалість відчуттів; б) пороги відчуттів; в) явище адаптації;явище синестезії і сенсибілізації; г
компенсаторні можливості відчуттів.
23. Сприймання. Поняття сприймання у психології. Фізіологічні основи сприймання. Характерні
особливості сприймання (предметність, цілісність, константність, узагальненість). Сприймання
як дія. Спостереження і спостережливість: а) роль моторних компонентів у сприйманні; б)
спостереження і умови його ефективності.
24. Види відчуттів та сприймання. Основні види відчуттів: екстероцептивні, інтероцептивні,
пропріоцептивні відчуття. Основні види сприймання за модальністю. Сприймання простору.
Сприймання руху. Сприймання часу.
25. Пам’ять. Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті. Види пам’яті. Запам’ятовування і його види.
Відтворення і його види. Уявлення пам’яті і їх особливості. Забування і збереження.
26. Мислення. Загальна характеристика мислення. Розумові дії та мислительні операції. Форми
мислення. Процес засвоєння понять. Процес розв’язування задач. Мислення та інтелект. Теорії
інтелекту.
27. Уява. Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Фізіологічні особливості процесів уяви.
Процес створення образів уяви: аглютинація, гіперболізація, акцентування, схематизація. Роль
уяви в ігровій діяльності дитини і творчій діяльності дорослого.
28. Індивідуальна особливості процесів пам’яті, мислення, уяви. Індивідуальні особливості в
процесах пам’яті. Типи пам’яті. Види мислення та його індивідуальні особливості. Якості розуму.
Види уяви та її індивідуальні особливості.
29. Емоції та почуття. Поняття про почуття та їх роль у практичній та пізнавальній діяльності.
Фізіологічні основи почуттів. Теорії емоцій та почуттів у психології: теорія В.Вундта; теорія
Джеймса-Ланге; інформаційна теорія П.В. Симонова.
30. Форми переживання почуттів. Основні форми переживання почуттів: емоційний фон; прості
емоції; настрій; афект; стрес. Основні емоціональні стани та їх зовнішній вираз. Теорія К. Ізарда.
31. Почуття та особистість. Розвиток емоційної сфери. Почуття і особистість. Вищі почуття та їх
види. Розвиток емоційної сфери.
32. Вираження емоцій у людини та тварини. Принципи аналізу виразних рухів людини та
тварини. Виникнення виразних рухів у філогенезі: рухи, що мають вроджені передумови; рухи,
що попередньо виконувалися довільно. Розвиток виразних рухів у немовлят. Особливості
виникнення окремих виразних рухів людини у процесі історичного розвитку.
33. Поняття про волю. Поняття волю. Основні види дій людини: мимовільні, довільні, вольові.
Структура вольового акту: простий вольовий акт; складний вольовий акт.
34. Вольова регуляція дій людини. Прийняття рішення. Формулювання наміру. Переборення
перешкод. Вольове зусилля.
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«Математичні методи у психології»
Основні поняття математичної статистики. Змінні та їх вимірювання. Вимірювальні шкали.
Генеральна сукупність та вибірка. Репрезентативність вибірки. Статистична значимість.
Залежність між змінними. Залежні та незалежні змінні. Статистичні таблиці та графіки.
Параметрична та непараметрична статистика.
Міри центральної тенденції та міри мінливості. Призначення мір центральної тенденції.
Мода та медіана. Середнє арифметичне: обчислення та властивості. Вибір міри центральної
тенденції. Призначення мір мінливості. Розмах та коефіцієнт осциляції. Дисперсія: обчислення
та властивості. Стандартне відхилення та коефіцієнт варіації.
Статистичні гіпотези. Психологічна і статистична гіпотези. Направлені і ненаправлені
статистичні гіпотези. Особливості перевірка статистичної гіпотези. Помилка І роду та рівень
значимості статистичного критерію. Помилка ІІ роду та потужність статистичного критерію.
Виявлення відмінностей у рівні прояву ознаки. Задача зіставлення і порівняння. U-критерій
Манна-Уітні. t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок. S-критерій Джонкіра. Алгоритм
вибору критерію порівняння
Оцінка достовірності зсуву значень. Задача дослідження змін. Критерій знаків (G). t-критерій
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Стьюдента для залежних вибірок. Критерій r Фрідмана. L-критерій тенденцій Пейджа.
Алгоритм вибору критерію оцінки змін.
Факторний аналіз. Мета факторного аналізу. Підготовка даних до факторного аналізу.
Інтерпретація результатів факторного аналізу. Задача про кількість факторів. Особливості
факторного аналізу. Місце факторного аналізу в структурі експерименту
Багатомірне шкалювання. Загальна мета багатомірного шкалювання. Підготовка даних до
багатомірного шкалювання. Логіка багатомірного шкалювання. Проблема розмірності при
багатомірному шкалюванні. Інтерпретація результатів багатомірного шкалювання. Багатомірне
шкалювання та факторний аналіз. Реплікуюче багатомірне шкалювання.
Кластерний аналіз. Мета та методи кластерного аналізу. Підготовка даних до кластерного
аналізу. Деревоподібна кластеризація: пошук відстаней між об’єктами, стратегії кластеризації
та інтерпретація. Представлення результатів кластерного аналізу. Кластерний аналіз за
методом В.Ю. Крилова та Т.В. Острякової.
«Соціальна психологія»
Соціальна психологія: предмет, завдання, історія становлення та місце у системі
наукового знання. Визначення соціальної психології як науки, її місце серед інших наук.
Проблема предмету наукового пізнання як ключова для соціальної психології. Зв’язок
соціальної психології з циклом психологічних та соціальних наук. Завдання соціальної
психології.
Становлення соціальної психології як самостійної науки. Розробка соціально-психологічної
проблематики у межах філософії. “Психологія народів”, “психологія мас”. Роль
психоаналітичної теорії у становленні соціальної психології“. Теорія інстинктів соціальної
поведінки”. Експериментально-прикладний етап у розвитку соціальної психології: класична
теорія організації та управління; неокласична теорія організації та управління.
Експериментальний етап у розвитку соціально-психологічної науки: дослідження соціальної
фасилітації та соціальної взаємодії; роль “групової динаміки” К. Левіна у побудові емпіричної
методичної бази соціальної психології. Розвиток вітчизняної соціальної психології: розвиток
соціальної психології у Радянському Союзі; внесок українських вчених у становлення
соціальної психології.
Сучасна соціальна психологія в контексті реальних потреб суспільства (методологічні
проблеми та методи соціальної психології). Методологічні та методичні основи вітчизняної
соціальної психології: три рівні наукового пізнання; розробка програми соціальнопсихологічного дослідження; вимоги до отримуваної в ході дослідження інформації. Методичне
забезпечення соціально-психологічних досліджень: методи вивчення соціально-психологічної
реальності (за Б.Г.Ананьєвим); методи активного соціально-психологічного навчання (за
Ю.М.Ємельяновим) – дискусійні, ігрові методи та тренінг сенситивності. Основні напрямки та
теорії зарубіжної соціальної психології. Сучасна соціальна психологія в контексті реальних
потреб суспільства: загальна характеристика прикладної соціальної психології та основні
напрямки застосування прикладної соціальної психології.
Соціальна психологія у системі зарубіжного наукового знання. Біхевіористичний напрям:
класичні та неокласичні теорії (теорія оперантного научіння (Б.Скінера), соціально-когнітивна
теорія (А. Бандури). Когнітивний напрямок в соціальній психології: структуралізм Ж. Піаже,
теорія „соціальних уявлень /репрезентацій/” С. Московічі, Ж.-П.Кодол., Д. Жоделе та ін.
Психоаналітичний напрямок: соціально-психологічні теорії Шутца, К.Юнга, Е.Еріксона, К.Хорні
та ін. Гуманістичний напрямок: соціально-психологічні ідеї А.Маслоу, К.Роджерса та ін.
Соціально-екологічна теорія У.Бронфенбреннера. Школа групової динаміки: К.Левін,
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Л.Фестінгер, Р.Ліппіт, Р.Уайт. Соціометричний напрям (Д.Морено). Транзакційний напрям
(Е.Берн, Е.Кетріл, Ф.Кілпатрік, В.Ітельсон та ін.).
Проблема спілкування у соціальній психології. Місце спілкування у системі суспільних та
міжособистісних стосунків. Поняття спілкування у соціальній психології. Види спілкування.
Розвиток спілкування в онтогенезі. Стадії розвитку потреби у спілкуванні, за М.І. Лісіною.
Спілкування як форма вияву активності особистості. Єдність спілкування та діяльності.
Спілкування як обмін інформацією. Інтерактивна та перцептивна сторони спілкування.
Спілкування як обмін інформацією: структура спілкування, поняття про комунікацію та її
різновиди. Вербальні засоби комунікації, мова та мовлення; функції мови. Невербальні засоби
комунікації: оптико-кінетична, паралінгвістична, екстралінгвістичні системи; простір і час,
бар’єри спілкування: причини їх появи та засоби подолання. Інтерактивна сторона спілкування:
поняття інтеракції, типи взаємодії в процесі спілкування. Поняття соціальної перцепції:
специфіка дослідження соціальної перцепції, механізми міжособистісного сприймання, явище
каузальної атрибуції, зміст та ефекти міжособистісного сприймання.
Психологічний вплив на особистість та групу у процесі спілкування. Поняття
психологічного впливу на особистість і групу у соціальній психології. Міжособистісний вплив та
способи протистояння йому: психологічна конструктивність-неконструктивність впливу; види
психологічного впливу та протистояння йому(за О.В.Сидоренко). Види масового психологічного
впливу: зараження як спосіб психологічного впливу, умови появи паніки, навіювання і
наслідування як способи психологічного впливу, соціально-психологічні особливості моди і
чуток як способів психологічного впливу.
Соціально-психологічні особливості спілкування у класному колективі. Особливості
спілкування у шкільному класі. Інтимно-особистісне спілкування як провідна діяльність у
підлітковому віці. Специфіка спілкування підлітка з дорослими.
Соціально-психологічні особливості спілкування у конфліктних ситуаціях. Конфлікт як
ситуація зіткнення інтересів у спілкуванні. Конфлікти у міжособистісних відносинах, їх види та
підходи до їх вивчення. Конкуренція, співробітництво, переговори, посередництво, арбітраж у
взаєминах. Конфлікти та шляхи їх долання.
Феномен групи з погляду соціальної психології. Проблема групи в соціальній психології:
поняття соціальної групи, її соціально-психологічні характеристики; класифікація груп. Загальна
характеристика великих соціальних груп: основні характеристики великих соціальних груп;
психологічні особливості етнічних груп. Соціально-психологічні особливості великих груп:
характеристика організованих великих груп; особливості стихійних великих груп.
Мала група в контексті соціально-психологічного пізнання. Динамічні характеристики
малої соціальної групи. Поняття малої групи, її соціально-психологічні характеристики:
основні підходи до дослідження малої групи у сучасній соціальній психології; класифікація
малих груп; концепції і моделі розвитку малої групи. Динамічні процеси в малій групі: механізми
розвитку (ідеосинкразійний кредит лідера; нормативний вплив меншості; внутрігруповий
конфлікт; ефекти поляризації і зсуву до ризику); механізми стабілізації (конформність;
сумісність і спрацьованість; згуртованість). Нормативний вплив у групі: вплив норм групової
більшості; вплив норм меншості. Керівництво і лідерство у малих групах: особливості
керівництва і лідерства у групі; теорії походження лідерства; стилі і типологія лідерства.
Прийняття групового рішення: прийняття рішення як теоретична проблема; прийняття рішення
як практична проблема.
Проблема прийняття групового рішення. Індивідуальні та групові рішення. Аналіз якості
групових рішень. Групові деформації. Етапи прийняття рішення.
Проблема соціалізації особистості у соціальній психології. Категорія особистості у
соціальній психології: розмежування понять „індивід”, „суб’єкт”, „індивідуальність” та
„особистість” у соціальній психології; соціально-психологічна структура особистості; соціальнопсихологічні теорії особистості. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості:
поняття „соціалізації особистості” у соціальній психології, його загальна характеристика;
основні інститути та етапи соціалізації сучасної особистості; механізми процесу соціалізації
особистості. Особистість у системі групових відносин: специфіка входження особистості в
групу; роль як реалізація статусу і позиції особистості.
Основні напрямки практичної соціальної психології у сфері взаємодії «вчитель-учень».
Конфліктність особистості та конфліктна особистість»: порівняти поняття. Особливості
спілкування в системі вчитель-учень. Комунікативні бар’єри у спілкуванні.
Особливості соціального розвитку сучасної особистості. Механізми соціального розвитку
особистості: єдність процесів наслідування, імітації та ідентифікації; статеворольова типізація;
соціальна оцінка бажаної моделі поведінки; конформність; негативізм. Стереотипи розуміння
соціального розвитку людини: стереотип обмеженості віку соціального розвитку людини;
стереотип абсолютизації дитинства; психологічний фаталізм; стереотип абсолютизації задатків
та здібностей людини; стереотип необмежених можливостей соціального розвитку людини.
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Моделі соціального розвитку особистості: еволюційна модель; кризова (стрибкоподібна)
модель; модель трьох фаз; модель гетерохронного розвитку.
«Вікова психологія»
Об’єкт і предмет, мета і завдання вікової психології. Структура вікової психології. Значення
В.П. Місце вікової психології в системі наук. Вік як основна категорія В.П.Методологічні засади
вікової психології. Принципи В.П. Історія розвитку вікової психології.
Методи вікової психології. Класифікація методів Б.Г. Ананьєва. Характеристика специфічних
методів вікової психології. Спостереження та експеримент як основні методи вікової психології.
Порівняльний аналіз.
Поняття про психічний розвиток. Розвиток і формування. Діалектико-матеріалістичне вчення
про психічний розвиток. Рушійні сили психічного розвитку. Суперечності психічного розвитку.
Фактори психічного розвитку. Роль спадковості та середовища у формуванні особистості.
Принципи та закономірності психічного розвитку. Показники психічного розвитку.
Кризи у розвитку особистості. Характеристика вікових криз.Теорія рекапітуляції (С. Холл).
Психодинамічний підхід (З. Фройд). Соціогенетичний підхід (Е. Еріксон). Когнітивний підхід
(Ж. Піаже). Рівні та стадії морального розвитку дитини (за Л.Кольбергом). Персонологічний
підхід (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс). Культурно-історичний підхід (Л.С. Виготський).
Концепція Д.Б. Ельконіна
Психологія пренатального розвитку. Особливості психічного розвитку немовляти. Фаза
новонародженості. Рефлекси та їх значення в житті людини. Криза новонародженості. Анатомофізіологічні особливості розвитку немовляти. Розвиток емоційної сфери у немовлят. Комплекс
пожвавлення. Розвиток пізнавальних процесів і моторики у немовлят. Спілкування з дорослими
та його вплив на розвиток дитини у віці немовляти.
Особливості психічного розвитку в ранньому дитинстві. Анатомо-фізіологічні передумови
психічного розвитку в ранньому дитинстві. Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві.
Провідна діяльність у ранньому дитинстві. Новоутворення. Прямоходіння та його значення для
розвитку дитини раннього віку. Розвиток психічних процесів в ранньому дитинстві. Розвиток
самосвідомості дітей раннього віку. Криза 3-х років.
Теорії ігрової діяльності. Вплив ігрової діяльності на розвиток дитини у дошкільному віці.
Загальна характеристика сюжетно-рольової гри. Складові ігрової діяльності. Взаємостосунки
дітей у грі.
Особливості психічного розвитку в дошкільному віці. Анатомо-фізіологічні передумови
психічного розвитку в дошкільному віці. Особливості розвитку пізнавальної сфери дошкільнят.
Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність дошкільників. Новоутворення дошкільного
віку. Пізнавальний та розумовий розвиток дошкільника. Розвиток особистості дошкільника.
Криза семи років. Психологічна готовність дитини до навчання у школі.
Загальна характеристика розвитку молодшого школяра. Анатомо-фізіологічні можливості
молодшого школяра. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Провідна діяльність
молодшого школяра. Розвиток самосвідомості молодшого школяра. Розвиток спонукальної
сфери молодшого школяра.
Особливості психічного розвитку в підлітковому віці. Підліткова криза у різних
психологічних теоріях. Криза підліткового віку. Анатомо-фізіологічна перебудова організму
підлітків та її вплив на психічний розвиток. Формування особистості підлітка. Особливості
взаємовідносин і спілкування підлітків з однолітками та дорослими. Розвиток пізнавальних
процесів у підлітковому віці. Особливості учбової та трудової діяльності підлітків.
Особливості психічного розвитку в юнацькому віці. Особливості анатомо-фізіологічного
розвитку у юнацькому віці. Розвиток самосвідомості і самооцінки юнаків. Особливості
формування світогляду у юнацькому віці. Спілкування юнаків з дорослими та однолітками.
Дружба і любов у юнацькому віці. Учіння, трудова діяльність та вибір професії у юнацькому віці.
Особливості психічного розвитку в період ранньої дорослості. Анатомо-фізіологічні
особливості періоду ранньої дорослості. Розвиток психічних процесів у період дорослості.
Психосоціальний розвиток у період дорослості (особистість, сім’я та робота; встановлення
близьких стосунків; батьківство; професійний шлях). Періодизації та задачі розвитку у дорослих
(Р. Хейвінгхерст, Е. Еріксон, Д. Левінсон, Р. Гулд). Кризи віку дорослості.
Особливості психічного розвитку у віці середньої дорослості. Фізичний розвиток
(психофізіологічні та морфо-функціональні зміни, клімакс та менопауза, сексуальність у
середньому віці).
Когнітивний розвиток в період середньої дорослості (плинний та кристалізований інтелект,
досвід та майстерність, зміна функцій інтелекту). Психосоціальний розвиток (задачі середнього
віку, міжособистісні стосунки, зміни у професійній сфері).
Особливості психічного розвитку у віці пізньої дорослості. Сучасні уявлення про старіння.
Теорії старіння. Анатомо-фізіологічні особливості людей літнього віку. Особливості психічних
процесів людей літнього віку. Психосоціальний розвиток у літньому віці. Допомога людям
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літнього віку. Смерть і помирання: психологічні аспекти. Вплив соціальних установок на
упереджене ставлення до людей літнього віку.
«Експериментальна психологія»
Становлення і розвиток експерименту в психології: предмет та завдання
експериментальної психології. Основні підходи до розуміння предмету експериментальної
психології. Завдання експериментальної психології. Передумови розвитку експериментальної
психології. Витоки експериментальної психології: розвиток експерименту в філософії.
Психофізіологія як емпірична база психологічних досліджень. Розвиток експериментальних
досліджень в психології. Вітчизняна експериментальна психологія.
Методологія науки. Нормативи наукового мислення: поняття про наукове мислення.
Принципи наукового мислення. Науковий метод та його характеристика. Поняття про
методологію науки. Рівні методології. Функції методології. Методологічні принципи експериментальної
психології.
Структура наукового дослідження: поняття про наукову проблему. Теорія як реконструкція
психологічної реальності. Теорія та її структура. Гіпотеза наукового дослідження.
Характеристика основних типів гіпотез.
Етичні та правові аспекти психологічних досліджень: експериментатор: його особистість і
діяльність. Особистість учасника та ситуація психологічного дослідження. Етичні аспекти
психологічних досліджень. Згода на участь у психологічному експерименті. Правове регулювання
психологічних досліджень. “Наукове шахрайство” та чистота експерименту.
Описові методи в психологічному дослідженні. Поняття про спостереження: класифікація
методів психологічного дослідження. Поняття про описові методи. Біографічний метод у
психологічному дослідженні. Аналіз продуктів діяльності. Архівний метод у психологічному
дослідженні. Бесіда, інтерв’ю та анкетування у психологічному дослідженні. Стандартизовані
опитувальники та тести як методи психологічного дослідження. Спостереження як метод
психологічного дослідження. Місце спостереження у психологічному експерименті.
Кореляційний та експериментальний підходи у психології. Поняття про кореляційне
дослідження: поняття про експериментальні та кореляційні дослідницькі плани. Специфіка
кореляційного дослідження, його відмінність від експерименту. Планування кореляційних досліджень.
Галузеві кореляційні дослідження.
Експеримент як метод психологічного дослідження: поняття про психологічний експеримент.
Види експерименту. Лабораторний та природній експерименти. Формуючий та констатуючий
експерименти. Реальний та ідеальний експерименти, “експеримент повної відповідності”. Структура
психологічного експерименту. Поняття про експериментальну гіпотезу. Залежна змінна в
експерименті. Незалежна змінна в експерименті. Експериментальна валідність: види валідності.
Фактори, що загрожують внутрішній валідності експерименту. Фактори, що загрожують зовнішній
валідності експерименту.
Галузеві експерименти в психології: експериментальні дослідження в загальній психології та
психофізіології. Розвиток людини: перспективи експериментального дослідження. Експерименти в
соціальній психології. Роль експерименту у медичній психології, психотерапії та консультуванні.
Експериментальні дослідження у сфері організаційної психології та психології праці.
Стратегії та плани експериментальних досліджень: стратегії експериментального дослідження.
Класифікація експериментальних планів. Поняття про якісні та кількісні експериментальні плани.
Поняття про внутрішньогрупові та міжгрупові експериментальні плани. Доекспериментальні,
квазіекспериментальні плани та плани істинних експериментів в психології. Поняття про плани з
однією незалежною змінною та про факторні плани. Плани експерименту з малим N. Факт і артефакт
у експерименті. Проблема контролю в експерименті. Контроль суб’єктивних впливів. Контроль ефекту
послідовності. Контроль константності умов. Контроль еквівалентності груп. Особливості контролю в
експериментах з маленьким N.
Дослідницька програма: поняття про дослідницьку програму. Постановка проблеми
експериментального дослідження. Теоретичний аналіз проблеми. Вибір змінних та формулювання
експериментальних гіпотез. Вибір стратегії та планів експериментального дослідження.
Деонтологічний аналіз психологічних досліджень. Згода на участь у психологічному дослідженні.
Аналіз ресурсів експерименту. Вибір та обґрунтування методів виміру експериментального ефекту
Протокол експерименту .
Аналіз та інтерпретація результатів експерименту: поняття про кількісний аналіз. Типи аналізу.
Статистична обробка експериментальних даних. Визначення середніх показників ознаки. Визначення
міри мінливості ознаки. Виявлення відмінностей в рівні прояву ознаки. Оцінка достовірності зсуву
значень. Виявлення відмінностей у розподілі ознак. Аналіз факторних експериментів. Використання
комп’ютеру для обробки експериментальних даних. Текстовий редактор Microsoft Word, табличний
редактор Microsoft Excel, пакет програм Statistica. Поняття про якісний аналіз та інтерпретацію
результатів експериментальних досліджень. Узагальнення результатів дослідження, формулювання
висновків.
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12. Узагальнення та представлення результатів експериментальних досліджень: поняття про
науковий стиль. Основні вимоги до мови наукового звіту. Структура та оформлення наукового звіту.
Вимоги до виступів з представлення результатів наукового дослідження. Відеозвіти та стендові
доповіді. Використання комп’ютеру для представлення результатів експерименту. Текстовий
редактор Microsoft Word, табличний редактор Microsoft Excel, редактор презентацій Power Point, пакет
програм Statistica. Статистичні таблиці. Графіки та функції. Діаграми, гістограми та малюнки у
представленні даних експерименту.
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ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ МЕТОДИК, ВПРАВ ТА ТЕХНІК ДО КУРСІВ

Соціальна психологія
Експериментальна
психологія
Загальна психологія
Вікова психологія

Диференційна
психологія
Математичні методи у
психології

 Опитувальника Т. Лірі (в адаптації Л.М. Собчик)
 Стандартизована
процедура
планування
психологічних експериментів за Д. Кемпбелом
 Спостереження за Корніловою
 Соціометрія Дж.Морено
 Референтометрія
 Шкала оцінки психічного розвитку дитини В.
Манової-Томової (від 4 до 52 тижнів, від 1 до 3 років)
 Тест смисложиттєвих орієнтацій О.М. Лентьєва
 Методика
експрес-діагностики
властивостей
нервової системи за психомоторними показниками
Є.П. Ільїна
 Методика
багатофакторного
дослідження
особистості Р. Кеттелла (форма С)
 U-критерій Манна-Уітні
 критерій знаків
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III Приклад професійно-орієнтованого завдання
Ви працюєте психологом в школі, до Вас на консультацію прийшов класний
керівник 9 класу: «У нас у класі є дуже несимпатичний хлопець Юрій, він всіх
дратує, тому що зайнятий тільки собою, увесь час розповідає про свої успіхи, про
батьківську іномарку, про те, яка в них велика квартира і де він відпочиває: то на
Кіпрі, то на Гавайях. В класі з нього всі сміються, а мені дуже неприємно, хоч Юрій
і не мій друг, але я знаю, що він себе так поводить, бо в нього не має друзів. Як
мені бути в такий ситуації? Може поговорити з Юрієм чи як?»
Обов'язкова програма при виконанні завдання
1. Сформулюйте проблему у психологічних термінах (підберіть літературу,
проаналізуйте власний досвід у виконанні завдання, сформулюйте проблемні
моменти та шляхи їх усунення, складіть детальний план роботи психолога).
2. Вивчіть особливості особистості школяра Юрія. В ході дослідження
скористайтесь діагностичною процедурою Т. Лірі. Результати представте у
вигляді дискограми та якісного аналізу за факторами «домінуванняпідкорення» та «агресивність-дружність».
3. Змоделюйте фрагмент консультативної бесіди із Юрієм, де ви повідомляєте
йому отримані результати та надаєте рекомендації.
4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійноорієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.

Критерії оцінювання теоретичної частини (тестування)
Рівень завдання
Кількість завдань
І рівень
8
ІІ рівень
8
ІІІ рівень
7
ІV рівень
7
Всього:
30
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Сума балів
3
7
10
20
40

Критерії успішності виконання професійно-орієнтованого завдання
Додатково
до 10 балів



Використання програм Intel: Power Point (для створення мультимедійних презентацій),
MсExcel (для створення таблиць, діаграм та графіків), Statistika (для здійснення
статистичної обробки результатів, створення таблиць, графіків тощо).

46-50 балів



Проблема сформульована із використанням психологічних категорій в межах
специфіки завдання. У форматі діалогу продемонстровано уміння налагоджувати
контакт із клієнтом, укладати психологічний контакт, доречно використовувати
техніки проведення первинного інтерв’ю.
Визначено напрямки практичної роботи з обґрунтуванням. Наявний аналіз власного
досвіду виконання подібних завдань, що охоплює всі модулі і теми реально вивчених
дисциплін.
У переліку літератури акцентується увага на аналізі фахової, вузькоспеціалізованої
літератури, періодичних видань та інтернет-джерел із вказаної проблеми.
План виконання завдання відображає всі необхідні етапи роботи, використані методи і
процедури.
В описі проблемних моментів наявні вказівки на можливі причини їх виникнення,
представлений опис можливостей їх уникнення.
Бланки дослідження адаптовані до специфіки завдання, їх кількість відповідає запиту,
наявна правильно заповнена зведена таблиця.
Процедура проведення дослідження дотримана. Дослідження проведене правильно,
без помилок.
Кількісна та якісна обробка результатів виконані правильно та за усіма показниками.
Представлена інтерпретація результатів є вичерпною.
Програма надання психологічної допомоги включає консультативної бесіди, тренінгу
із використанням технік, методик психотерапевтичної роботи. Продемонстровано
уміння представляти результати дослідження клієнту, надавати психологічну
підтримку.
Самоаналіз містить підсумкову рефлексію позитивних моментів і програму
саморозвитку, яка передбачає виявлення основних труднощів під час виконання
завдань, план заходів і критеріїв саморозвитку.












41-45 балів















Проблема сформульована із використанням психологічних категорій в межах
специфіки завдання. У форматі діалогу продемонстровано уміння налагоджувати
контакт із клієнтом, укладати психологічний контакт.
Визначено напрямки практичної роботи з обґрунтуванням.
Наявний аналіз власного досвіду виконання подібних завдань, що охоплює всі модулі і
теми реально вивчених дисциплін.
У переліку літератури представлені не лише підручники, посібники і словники, але й
фахова, вузькоспеціалізована література із вказівкою на основні тези, що стосуються
проблеми.
План виконання завдання відображає всі необхідні етапи роботи, використані методи і
процедури.
В описі проблемних моментів наявні вказівки на можливі причини їх виникнення,
представлений опис можливостей їх уникнення.
Бланки дослідження адаптовані до специфіки завдання, їх кількість відповідає запиту,
наявна правильно заповнена зведена таблиця.
Процедура проведення дослідження дотримана. Дослідження проведене правильно,
без помилок.
Кількісна та якісна обробка результатів виконані правильно та за усіма показниками.
Представлена інтерпретація результатів є вичерпною.
Програма надання психологічної допомоги включає консультативної бесіди, тренінгу
із використанням технік, методик психотерапевтичної роботи.
Самоаналіз містить підсумкову рефлексію позитивних моментів і програму
саморозвитку, яка передбачає виявлення основних труднощів під час виконання
завдань і план заходів для саморозвитку.
Завдання оформлено відповідно до вимог.
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36-40 бали















31-35 бали












26-30 балів














Проблема сформульована із використанням основних психологічних категорій в
межах специфіки завдання.
Визначено напрямки практичної роботи з обґрунтуванням.
Наявний аналіз власного досвіду виконання подібних завдань, що охоплює всі модулі
реально вивчених дисциплін.
У переліку літератури представлені підручники і посібники і словники, основні тези
яких прив’язані до завдання. Використання фахової та періодичної літератури є
обмеженим.
План виконання завдання відображає всі необхідні етапи роботи без вказівки на
ресурси.
В описі проблемних моментів наявні вказівки на можливі причини їх виникнення, але
відсутній опис можливостей їх уникнення.
Бланки дослідження адаптовані до специфіки завдання, їх кількість відповідає запиту,
зведена таблиця заповнена з окремими помилками.
Процедура проведення дослідження дотримана.
Кількісна та якісна обробка результатів виконані правильно та за усіма показниками.
Зроблено
інтерпретацію
результатів.
Інтерпретація
містить
узагальнену
характеристику досліджуваного явища, визначено закономірності та тенденції його
розвитку.
Опис підсумкового етапу в цілому відображає результати досліджень.
Зміст та форми психологічної допомоги представлені неповно, хоча наявні тези
консультації.
Самоаналіз неповний. Програма саморозвитку частково відображає специфіку
завдання.
У тексті є незначні стилістичні та граматичні помилки.
Завдання оформлено відповідно до вимог.
Проблема сформульована із використанням основних психологічних категорій
безвідносно до специфіки завдання.
Визначено напрямки практичної роботи з обґрунтуванням.
Наявний аналіз власного досвіду виконання подібних завдань, але він не охоплює всі
модулі реально вивчених дисциплін.
У переліку літератури представлені здебільшого підручники і посібники, основні тези
яких прив’язані до завдання.
План виконання завдання є фрагментарним і відображає всі необхідні етапи роботи без
вказівки на ресурси.
В описі проблемних моментів відсутні вказівки на можливі причини їх виникнення.
Бланки дослідження не адаптовані до специфіки завдання, їх кількість відповідає
запиту, зведена таблиця заповнена з окремими помилками.
Процедура проведення дослідження дотримана. Є помилки у процедурі проведення
дослідження, які не вплинули на результати.
Є поверхневий протокол дослідження, заповнений власноруч дослідником.
Кількісна та якісна обробка результатів виконані правильно, але поверхово.
Зроблено інтерпретацію результатів, яка є розширеним варіантом якісного аналізу.
Опис підсумкового етапу не презентує повною мірою результати досліджень.
Зміст та форми психологічної допомоги представлені неповно.
Самоаналіз неповний. Програма саморозвитку не прив’язана до специфіки завдання.
У тексті є незначні стилістичні та граматичні помилки.
Завдання оформлено відповідно до вимог.
Проблема сформульована із використанням основних психологічних категорій
безвідносно до специфіки завдання.
Визначено напрямки практичної роботи без обґрунтування.
Наявний аналіз власного досвіду виконання подібних завдань, але він не охоплює всі
реально вивчені дисципліни.
У переліку літератури представлені здебільшого підручники і посібники, основні тези
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яких слабо прив’язані до завдання.
План виконання завдання є фрагментарним і відображає лише очевидно необхідні
етапи без вказівки на ресурси.
 Проблемні моменти не передбачені.
 Бланки дослідження не адаптовані до специфіки завдання, їх кількість не відповідає
запиту, зведена таблиця заповнена помилково.
 Процедура проведення дослідження дотримана. Є помилки у процедурі, які не
вплинули на результати.
 Є поверхневий протокол дослідження, заповнений власноруч дослідником.
 Кількісна та якісна обробка результатів виконані правильно, але поверхнево.
 Зроблено інтерпретацію результатів, яка є повторенням якісного аналізу.
 Опис підсумкового етапу не презентує повною мірою результати досліджень.
 Зміст та форми психологічної допомоги представлені некоректно або неповно.
 Самоаналіз неповний. Програма саморозвитку відсутня.
 У тексті є незначні стилістичні та граматичні помилки.
 Завдання оформлено відповідно до вимог.
Є помилки у процедурі проведення, які вплинули на результат дослідження.



0-25 балів
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