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1. Статус та структура дисципліни
Статус дисципліни

Обов’язкова

Код дисципліни в ОПП/місце ОК 22 //дисципліна професійної підготовки
дисципліни в ОПП
Курс/семестр

1 курс (І семестр)

О б с я г д и с ц и п л і н и ( з а г а л ь н а 105 годин /3,5 кредитів ЄКТС
кількість годин/ кількість кредитів
ЄКТС)
Кількість змістових модулів

2 модулі

Структура дисципліни

Лекції - 10 год
Практичні заняття – 70 год
Самостійна робота – 25 год

Мова викладання

українська

Форма навчання

Очна (або дистанційна згідно наказу)

2.

Опис дисципліни
Коротка анотація курсу, актуальність.
Основним фокусом програми є отримання знань з дисципліни «Експериментальна
психологія та психодіагностика», вивчення якої необхідне для успішного засвоєння
дисциплін професійної підготовки. Навчальна дисципліна «Експериментальна психологія та
психодіагностика» забезпечує отримання науково-психологічних знань щодо методів
психологічного дослідження та формування на цій основі професійних вмінь, що є важливим
елементом у професійній підготовці та майбутній діяльності лікаря-психолога. Дисципліна
розкриває нові можливості професійної діяльності лікаря-психолога завдяки формуванню
здатності правильно обирати різноманітні варіанти психологічної діагностики відповідно до
мети і завдань психологічного дослідження; сприяє вирішенню питань побудови та
організації психологічного до слідження, практичного використання методів
психодіагностики в умовах клініки.
Передреквізити. Вивчення дисципліни «Експериментальна психологія та
психодіагностика» базується на знаннях дисциплін: « й інтегрується з цими дисциплінами.
Мета курсу та його значення для професійної діяльності. Метою викладання
навчальної дисципліни «Експериментальна психологія та психодіагностика» є формування
науково-психологічних знань та практичних навичок студентів, вміння самостійно планувати
наукове, емпіричне та психодіагностичне дослідження, обирати валідні та надійні методи
дослідження психічних процесів i властивостей особистості, проводити, виявляти та вивчати
особистісні властивості, індивідуально-психологічні та психофізіологічні особливості
пацієнта, а також ознайомлення з методологічним забезпеченням психологічних емпіричних
досліджень, засвоєння методології, процедури i цілого спектра методик науковопсихологічного пошуку. Навчальна дисципліна «Експериментальна психологія та
психодіагностика» розкриває нові можливості професійної діяльності медичного психолога,
формує особливе бачення проблем хворої людини, а також дає можливість правильно

обирати різноманітні варіанти діагностики та лікування, психокорекційних стратегій та
впливів.
Постреквізити Вивчення дисципліни «Експериментальна психологія та
психодіагносика» закладає основи для вивчення студентами дисциплін: «що передбачає
інтеграцію викладання з цими дисциплінами та застосування знань з «Історії психології та
сучасних напрямків психології» в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.
3. Результати навчання.
• обґрунтовувати значення експериментальних та психодіагностичних принципів, методів та
прийомів для майбутньої професійної діяльності;
• визначати сучасний стан методичного забезпечення експериментальної психології та
психодіагностики;
• визначати особливості експериментального спілкування та способи контролю побічних
змінних;
• планувати валідне експериментальне та психодіагностичне дослідження;
• формулювати науковий апарат дослідження (об'єкт, предмет,гіпотезу) стосовно певного
психологічного явища;
• визначати процедуру проведення та організацію експериментального психодіагностичного
дослідження згідно з проблемою, що вивчається;
• обирати валідні та надійні методи і прийоми дослідження, складати репрезентативні
експериментальні групи;
• визначати причинно;наслідкові залежності між досліджуваними психологічними явищами• обирати i застосовувати психодіагностичні методики відповідно до предмета дослідження;
• використовувати методи психодіагностики в складанні анамнезу хворого;
• проводити психодіагностику особливостей перебігу психічних пpoцeciв, станів та
властивостей особистості;
• визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами в
діяльності та спілкуванні;
• опрацьовувати результати власних досліджень, адекватно та об'єктивно інтерпретувати та
узагальнювати їх з метою постановки психологічного діагнозу залежно від конкретного
завдання;
• кваліфіковано надавати психологічну допомогу людині на основі даних психодіагностики.
4. Зміст та логістика дисципліни
Модуль 1
Експериментальна
психологія.

1 семестр
60 год/ 2 кредитів

Лекції № 1-5
Практичні заняття №№ 1-20
Теми для самостійного опрацювання
№№ 1-3

Модуль 2
Психодіагностика.

2 семестр
45 год/ 1,5 кредитів

Практичні заняття №№ 21-34

Дисципліна включає 35 тем, які поділені на 4 тематичні модулі.
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи експериментальної психології.
Тема 1. Історія становлення експериментальної психології як науки.
Тема 2. Наукове дослідження, його принципи та структура.
Тема 3. Класифікація методів дослідження в психології. Емпіричні методи в психології.
Змістовий модуль 2. Процедура та основні характеристики психологічного
експерименту.

Тема 4. Експеримент як основний метод експериментальної психології. Організаційнометодичне забезпечення експерименту.
Тема 5. Експериментальні змінні та способи їх контролю. Валідність, її види.
Тема 6. Експериментальна вибірка.
Тема 7. Експеримент як спільна діяльність досліджуваного та експериментатора. Етичні
принципи в психологічному експерименті.
Тема 8. Планування експерименту. Експериментальні та неекспериментальні плани.
Тема 9. Кореляційне дослідження. Типи кореляційного дослідження.
Тема 10. Психологічне вимірювання. Види вимірювальних шкал.
Тема 11. Інтерпретація та представлення результатів експерименту.
Змістовий модуль 3. Психодіагностика як наука. Психометричні основи
психодіагностики.
Тема 1. Історія розвитку психодіагностики як науки. Місце психодіагностики в системі
наукових знань. Соціальні та етичні аспекти психодіагностики.
Тема 2. Етапи психодіагностичного дослідження.
Тема 3. Тест як основний інструмент психодіагностики.
Тема 4. Психометричні основи психодіагностики. Проблеми конструювання та використання
психодіагностичних методик.
Тема 5. Наочне представлення результатів психодіагностичного дослідження.
Змістовий модуль 4. Психодіагностичні методи дослідження.
Тема 6. Методи дослідження уваги та сенсомоторних реакцій.
Тема 7. Методи дослідження пам’яті.
Тема 8. Методи дослідження пізнавальних психічних процесів. Дослідження мислення.
Тема 9. Психодіагностика здібностей та інтелекту.
Тема 10. Психодіагностичні методики вивчення темпераменту.
Тема 11. Методи дослідження властивостей та спрямованості особистості. Особистісні
опитувальники.
Тема 12. Дослідження особистості за 16-факторним особистісним опитувальником Кеттела.
Тема 13. Дослідження акцентуацій за опитувальником Шмішека. Дослідження акцентуацій
характеру у підлітків опитувальником ПДО
Тема 14. Дослідження рис особистості за тестом ММРІ. Шкали ММРІ.
Тема 15. Дослідження рис особистості за тестом ММРІ. Типи профілів. Інтерпретація
особистісного профілю за тестом ММРІ.
Тема 16. Психодіагностика емоційно-вольової сфери особистості.
Тема 17. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. Дослідження
мотиваційної сфери особистості.
Тема 18. Психодіагностика міжособистісних стосунків.
Тема 19. Поняття про проективні техніки в психодіагностиці. Види проективних методик.
Тема 20. Проективні техніки в психодіагностиці. Тест Люшера, ТАТ, САТ, тест Розенцвейга.
Тема 21. Психодіагностика в медичній психології.
Тема 22. Психодіагностика психосоматичних розладів.
Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів дисципліни.
Практичні заняття передбачають теоретичне обґрунтування основних питань теми та
засвоєння наступних практичних навичок:
1) Провести психодіагностичне дослідження уваги
2) Провести психодіагностичне дослідження пам’яті
3) Провести психодіагностичне дослідження мислення
4) Провести психодіагностичне дослідження темпераменту
5) Провести психодіагностичне дослідження характеру

6) Провести психодіагностичне дослідження інтелекту
7) Провести психодіагностичне дослідження міжособистісних стосунків
Самостійна робота студента передбачає підготовку до практичних занять та проміжних
контролів, вивчення тем для самостійної поза аудиторної роботи, написання рефератів,
підготовка презентацій, таблиць. Контроль засвоєння тем самостійної поза аудиторної роботи
здійснюється на проміжних контрольних заняттях та підсумковому контролі з дисципліни.
Індивідуальна робота включає опрацювання наукової літератури, підготовку оглядів з
наданих тем для презентації на засіданнях студентського наукового гуртка, виконання
науково-практичних досліджень, участь у профільних олімпіадах, науково-практичних
конференціях, конкурсах студентських наукових робіт.
Тематичні плани лекцій, календарні плани практичних занять, тематичний план самостійної
поза аудиторної роботи, обсяг та напрямки індивідуальної роботи опубліковані на сайті
кафедри.
Маршрут отримання матеріалів: Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом
післядипломної освіти/Студенту/Очна форма навчання/Медична психологія/1 курс/
Навчально-методичні матеріали/ або за посиланням https://www.vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-та-психіатрії#. Доступ до матеріалів здійснюється з корпоративного
акаунту студента s000XXX@vnmu.edu.ua.
5. Форми та методи контролю успішності навчання
Поточний контроль на практичних Методи: усне або письмове опитування, тестування,
електронне опитування, розв’язання ситуаційний
заняттях
задач.
Контроль засвоєння тематичного Методи: усне або письмове опитування, електронне
розділу дисципліни на проміжних тестування, розв’язання ситуаційних задач,
контрольних заняттях
контроль практичних навичок
Підсумковий семестровий контроль Згідно положення про організацію освітнього
(залік) по завершенню 3 семестру
процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(по силання https://www.vnmu.edu.ua/загільнаінформація/основні-документи )
Підсумковий контроль дисципліни Методи: усне опитування (згідно положення про
– диференційований залік
о р г а н і з а ц і ю о с в і т н ь о го п р о ц е с у у В Н М У
ім.М.І.Пирогова
(посилання https://www.vnmu.edu.ua/загільнаінформація/основні-документи )
Засоби діагностики успішності Теоретичні питання, тести, клінічно-орієнтовані
навчання
с и т у а ц і й н і з а вд а н н я , п р а к т и ч н і з а вд а н н я ,
демонстрація практичних навичок

6. Критерії оцінювання
Оцінювання знань здійснюється згідно Положення про організацію освітнього
процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання https://www.vnmu.edu.ua/загільнаінформація/основні-документи)

Поточний контроль

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок: 5
«відмінно», 4 «добре»,
3 «задовільно», 2 «незадовільно»

Проміжні розділові контролі

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок

Контроль практичних навичок

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок

Залік

За 200-бальною шкалою (середня арифметична оцінка
за семестр конвертується в бали)
Зараховано: від 122 до 200 балів
Не зараховано: менше 122 балів (див.Шкалу
оцінювання)

П і д с у м к о в и й к о н т р о л ь з Усне опитування (50-80 балів)
дисципліни
Оцінка за диференційований залік:
71-80 балів – «відмінно»
61-70 балів – «добре»
50-60 балів – «задовільно»
Менше 50 балів – «не задовільно»/не склав
Оцінювання дисциліни:

Поточна успішність – від 72 до 120 балів (конвертація
середньої традиційної оцінки за практичні заняття за
120-бальною шкалою): 60% оцінки за дисципліну
Підсумковий контроль – від 50 до 80 балів: 40% оцінки
за дисципліну
Індивідуальна робота – від 1 до 12 балів
Сумарно від 122 до 200 балів.

Шкала оцінювання дисципліни: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі Оцінка ЕСТS
види навчальної
діяльності

для диференційованого
заліку

для заліку

зараховано

180-200

А

відмінно

170-179,99

В

добре

160-169,99

С

141-159,99

D

задовільно

122-140,99

E

задовільно

0-121,99

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного
складання

0-121,99

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

7. Політика навчальної дисципліни
Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до сучасної наукової та
навчальної інформації, кваліфіковану консультативну допомогу під час вивчення дисципліни
та опанування практичними навичками. Політика кафедри під час надання освітніх послуг є
студентоцентрованою, базується на нормативних документах Міністерства освіти та
Міністерства охорони здоров’я України, статуті університету та порядку надання освітніх
послуг, регламентованого основними положеннями організації навчального процесу в ВНМУ
ім.М.І.Пирогова та засадах академічної доброчесності.
Дотримання правил розпорядку ВНМУ, техніки безпеки на практичних заняттях.
Інструктаж з дотримання правил техніки безпеки при перебуванні студентів в на території
психіатричної лікарні. Проведення інструктажу реєструється в Журналі інструктажу з
техніки безпеки. Студент, який не пройшов інструктаж, не допускається до практичних
занять.
Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен бути
підготовленим до практичного заняття. На заняття слід приходити вчасно, без запізнення.
Студент, який запізнився більше, ніж на 10 хвилин на заняття, не допускається до останнього
і повинен його відпрацювати в установленому порядку.
На практичних заняттях студент має бути одягнений в робочу форму (медичний
халат, змінне взуття). Студенти, які не мають робочої форми, не допускаються до заняття.
Студент повинен дотримуватись правил безпеки на практичних заняттях та під час
знаходження у приміщеннях кафедри. Під час обговорення теоретичних питань студенти
мають демонструвати толерантність, ввічливість та повагу до своїх колег та викладача.
Використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів. Використання
мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті допускається тільки під час
електронного тестування або опитування.
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має керуватись
Кодексом академічної доброчесності ВНМУ ім. М.І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/
загальна інформація/ Основні документи/ Кодекс академічної доброчесності).
При
порушенні норм академічної доброчесності під час поточного контролю студент отримує
оцінку «2» та повинен її відпрацювати своєму викладачу в установленому порядку протягом
двох тижнів після отриманої незадовільної оцінки.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку, установленому в
Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання https://
www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи) відповідно до порядку
відпрацювань пропущених занять та «2», (опублікованого на сайті кафедри https://
www.vnmu.edu.ua/ кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної
освіти#)
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в Положенні
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання https://
www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи). До підсумкового контролю
допускаються студенти, які не мають пропущених невідпрацьованих практичних занять та
лекцій та отримали середню традиційну оцінку не менше «3».
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та претензій до
викладача через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань та інших конфліктних
ситуацій, студент повинен подати спершу повідомити про свої претензії викладача. Якщо
конфліктне питання не вирішено, то студент має право подати звернення до завідувача
кафедри згідно Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І.
Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).

Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного навчання
регулюється Положенням про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім.
М.І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Основними навчальними платформами для проведення навчальних занять є Microsoft Teams,
Google Meets. Порядок проведення практичних занять та лекцій, відпрацювань та
консультацій під час дистанційного навчання оприлюднюється на веб-сторінці кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної
освіти/ Студенту або https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра медичної психології та психіатрії з
курсом післядипломної освіти / Новини).
Зворотній зв’язок з викладачем здійснюється через месенджери (Viber, Telegram,
WhatsApp), електронну пошту, або платформу Microsoft Teams в робочий час.
1. Навчальні ресурси
Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на сайті кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії#). Консультації
проводяться два рази на тиждень згідно графіку консультацій.
Основна література:
1. Психодиагностика: Учебное пособие / Под ред. Белоусовой А.К., Юматовой И.И.. - Рн/Д:
Феникс, 2018. - 256 c.
2. Бурлачук, Л. Психодиагностика / Л. Бурлачук. - спб.: Питер, 2018. - 384 c.
3. Глуханюк, Н.С. Психодиагностика: Учебник / Н.С. Глуханюк. - М.: Академия, 2018. - 272
c.
4. Каменская, В.Г. Психодиагностика ребенка: Уч. / В.Г. Каменская, Л.В. Томанов, О.А.
Драганова. - М.: Инфра-М, 2018. - 480 c.
5. Сыромятников, И.В. Психодиагностика: Учебное пособие / И.В. Сыромятников. - М.:
Альянс, 2016. - 640 c.
6. Туник, Е. Психодиагностика супружеских отношений / Е. Туник. - спб.: Питер, 2018. - 92
c.
7. Юматова, И.И. Психодиагностика: учебное пособие / И.И. Юматова. - рнд: Феникс, 2017. 254 c.
Допоміжна література:
1. І.О. Галян, І.М. Галян: Експериментальна психологія. - Видавництво «Академія» - 2012. 400 с.
2. С.Д. Максименко, Е.Л. Носенко. Експериментальна психологія - Видавництво «Центр
навчальної літератури», 2019. - 360 с.
3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд.- СПб.: Питер, 2008.- 384с.:
ил. - (Серия «Учебник для вузов»).
4. Клиническая патопсихология. Руководство для врачей и клинических психологов: В. М.
Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков — Санкт-Петербург, МОДЭК, МПСИ, 2009 г.- 624 с.
5. М. Крогерус, Р. Чеппелер. Книга тестов. - Издательство «Олимп Бизнес», 2017. - 208 с.
6. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. —2-ге вид., стереотип. — К. : Академвидав,
2011. — 464 с.
7. Собчик Л.Н. СМИЛ. Стандартизированный многофакторный метод исследования
личности. - СПб.: Речь, 2004. - 224 с.
8. Собчик Л.Н. МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест
Люшера. - СПб.: Речь, 2001. - 112 с.
9. Херсонский Б.Г. Метод пиктограмм в психодиагностике. - СПб.: Речь, 2003. - 120 с.

Інформаційні ресурси:
1. Електронна адреса сайту університету: http://vnmu.edu.ua
2. Електронна адреса сайту бібліотеки університету: http://library.vnmu.edu.ua
3. Всесвітня організація охорони здоров’я http://www.who.int/en/
4. Центр тестування https://www.testcentr.org.ua/uk/
5. МОЗ України https://moz.gov.ua/
6. Центр громадського здоров’я МОЗ України https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan
7. http://library.vsmu.edu.ua/
8. http://psy.vn.ua
9. library.univ.kiev.ua (Наукова бібліотека ім.. М.Максимовича).
10.library.vsmu.edu.ua/
11.nbuv.gov.ua (Національна бібліотека України).
12.nplu.kiev.ua (Національна Парламентська бібліотека України)
13.pidruchniki.com.
14.psychologies.ru
15.https://med.edu.ua/ukr/structure/Editorial_and_Publishing_Division.html
16.https://xn--80adi8aaufcj8j.xn--j1amh/testelex/subject/163
17.Psylab.info – Энциклопедия психодиагностики
18.psytests.org
19.https://periodicals.karazin.ua/pnmp/about
20.http://www.mps.kh.ua/
21.ukma.kiev.ua/ukmalib (Наукова бібліотека Національного університету “КиєвоМогилянська академія”)
2. Розклад та розподіл груп по викладачам опублікований на веб-сторінці кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії#).
3.

Питання до проміжних та підсумкового контролів дисципліни опубліковані на
веб-сторінці кафедри (https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-тапсихіатрії#).

Силабус з дисципліни «Експериментальна психологія та психодіагностика» обговорено та
затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психіатрії з курсом
післядипломної освіти (протокол № 1, від «27» серпня 2021 року).

Відповідальний за курс

___________

(Камінська А.О.)

(підпис)

Завідувач кафедри

___________
(підпис)

(Пшук Н.Г.)

