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ВСТУП 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами організації 
навчання на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної/заочної 
форми навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Проективні методики дослідження 
особистості» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу 
вибіркового блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань 
професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування 
системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування 
психіки. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних 
знань із суміжних курсів – «Загальна психологія», «Психологія особистості», 

«Диференційна психологія»  тощо.  
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України.  
Ключові слова: психодіагностика, проективні методики дослідження 

особистості, експресивні методи, імпресивні методи, адитивні методи 
інтерпретаційні методи психодіагностики особистості. 

 

Анотація 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Проективні методики 
дослідження особистості» є нормативним документом Національного 
університету водного господарства та природокористування, який розроблено 
кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 
«Психологія» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено 
згідно з вимогами системи організації навчання. Програма визначає обсяги 
знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу 
дисципліни «Проективні методики дослідження особистості», необхідне 
методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів. «Проективні методики дослідження особистості» є 
складовою частиною дисциплін психологічного циклу вибіркового блоку. Її 
вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців 
вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо 

закономірностей процесу функціонування психіки.  

 

Аbstract 

 

The work curriculum is made in accordance with the requirements of the credit-
module system of training organization on the basis of an educational and professional 

program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty 

"Psychology" of full-time/part-time education. 
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Interdisciplinary connections: "Projective methods of personality research" is the 

component of the disciplines of the psychological cycle of the optional block. Its study 

involves solving a number of tasks of professional training of specialists of higher 

qualification, in particular: mastering the system of knowledge about the regularities of 

the functioning of the psyche. Studying the course involves the availability of systematic 

and thorough knowledge of the related courses – «General psychology», «Personality 
psychology», «Differential psychology» and others like that. 

Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of 

higher education of Ukraine. 

Key words: psychodiagnosis, projective methods of personality research, 

expressive methods, impressive methods, additive methods, interpretative methods of 
personality psychodiagnosis. 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань 

 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна  
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

05 Соціально-

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність 

053 

«Психологія» 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 
 

Модулів – 2 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
немає                                           

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 90 год 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 год 

самостійної роботи 

студента – 5 год 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

12 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 
18 год. 6 год. 

Лабораторні 
0 год.  

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 
Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 0,3 

для заочної форми навчання – 0,1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета. Мета: оволодіння студентами практичними знаннями в сфері 
проективної психодіагностики, формування навичок грамотного застосування 
основних методів і процедур проективної психологічної діагностики, аналізу та 
інтерпретації отриманих даних, написання психологічного висновку і 
рекомендацій при вирішенні практичних завдань в різних галузях психології 
бізнесу, освіти. 

завдання: 
- надати можливість освоєння студентами найбільш поширених 

психодіагностичних методик («Малюнок людини», «Неіснуюча тварина», 
«Будинок. Дерево. Людина», «Малюнок сім'ї», «тест Люшера» і ін.); 

- сформувати професійні навички організації та проведення проектного 
психодіагностичного дослідження в індивідуальному і груповому форматі; 

- сформувати навички інтерпретації проективних психодіагностичних 
даних, написання психологічних висновків, постановки психологічного діагнозу 
і формулювання психологічних рекомендацій. 

В результаті освоєння дисципліни студент повинен: 

знати: 
- основні категорії і поняття проективної психологічної діагностики, 

основні діагностичні підходи; 
- методологію проективної психодіагностики, класифікації проективних 

психодіагностичних методів, їх особливості; 
- основні етапи проектного психодіагностичного дослідження і обробки 

результатів. 
вміти: 
- застосовувати методи проективної психологічної діагностики та 

інтерпретувати результати; 
- здійснювати процес проектованого психодіагностичного обстеження з 

дітьми, підлітками та дорослими, індивідуально і в групі; 
володіти: 
- стандартними проектними методами і технологіями, що дозволяють 

вирішувати психодіагностичні завдання; 
- здатністю здійснювати збір та первинну обробку інформації, результатів 

психодіагностичних спостережень і проективної діагностики; 
- здатністю застосовувати рекомендовані проектні методи і методики, що 

дозволяють вирішувати психодіагностичні завдання. 
Очікувані результати навчання:  

Розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті професійних завдань. Знаходження та 
аргументування власних способів вирішення психологічних задач і проблем у 
процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 
щодо їх розв’язання. Реалізація програми психопрофілактичних та 
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просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 
круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Основи проективних технологій дослідження 
особистості 

 

Тема 1. Предмет, історія та методологія проективних технологій вивчення 
особистості.  
Місце проективних методів в класичній та сучасній психодіагностиці. 
Психоаналітичне розуміння проекції. Захисні механізми. Феномен перенесення. 
Символічні способи вираження і позначення потреб. Теорія особистості З. 
Фрейда і підходи постфрейдистів як методологічні підстави проективних 
технологій дослідження особистості. Психодіагностична і психотерапевтична 
функції проективних технологій дослідження особистості. 
 

Тема 2. Особливості проективних технологій дослідження особистості.  
Невизначеність і однозначність в проективних методиках. Неструктурованість і 
інші особливості стимульного матеріалу проективних методів дослідження 
особистості. Переваги та недоліки проективних методів. Специфіка застосування 
і обмеження застосування проективних методів. Відмінні ознаки проектованого 
обстеження. Проблема достатньої кваліфікації психодіагноста при застосуванні 
проективних технологій дослідження особистості. Проблема переносу та 
контрпереносу в проективній психодіагностиці. 
 

Тема 3. Види проективних технологій дослідження особистості.  
Наявність різних підстав (критеріїв) класифікації видів проекції: усвідомленість, 
атрибутивність, захисний характер, структурованість. Класифікація 
проективних методик за Л.Франком: конститутивні, конструктивні, 
інтерпретативні, катартичені, рефрактивні. Класифікація видів проекції, види 
проекції Д.Холмс: симілятивна, атрибутивна, проекція «Панглосса і Кассандри», 
компліментарна. 
 

Тема 4. Практичне застосування проективних технологій дослідження 
особистості для вирішення різних практичних задач.  
Основні вимоги до застосування проективних методів в експертній, 
консультативній, психокорекційній та психотерапевтичній роботі. 
Психокорекційна і психотерапевтична робота на основі застосування 
проективних методик. Катарсис. Психодрама. Казка як сценарій життєвого 
шляху особистості. Проективний аналіз продуктів діяльності. Вплив відносин 
клієнта до психолога на результати тестування. Феноменологічне сприйняття 
клієнта. Робота з опором клієнта. Пояснення результатів тестування як метод 
психологічного консультування. Кататимно-імагінативний розвиток образів 
проективних малюнкових тестів як метод психологічного консультування. 
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Особливості проведення тестування і пояснення його результатів у клієнтів з 
різними домінуючими рисами особистості (тривожні, депресивні, нарцисичні, 
істеричні, шизоїдні пацієнти). 
 

Модуль 2 

 

Змістовний модуль 2. Окремі проективні методи психодіагностики 
особистості 

 

Тема 5. Експресивні методи психодіагностики особистості. 
Поняття і основні характеристики експресивних методів. Методики дослідження 
особистості «Будинок - Дерево - Людина», «Кінетичний малюнок сім'ї», 
«Людина під дощем», «Неіснуюча тварина», «Вільний малюнок» за К. Юнгом, 

«Автопортрет», «Аналіз ранніх дитячих спогадів» за А. Адлером (призначення, 
зміст, процедури проведення та обробки, інтерпретація). Розуміння змістовно-

смислової картини світу клієнта і особливостей його ставлення до самого себе за 
матеріалами експресивних проективних методик.  Психосоматична символізація 
і її симптоми в проективних малюнках. Особливості проведення тестування у 
дітей. 
  

Тема 6. Імпресивні методи психодіагностики особистості.  
Загальна характеристика імпресивних методів дослідження особистості. Тест 
Люшера і МЦВ Л. Собчик (загальний огляд). Теоретичні основи колірної 
психодіагностики. Структура і процедура тесту. Психогеометричний тест С. 
Делінгера, психологічна характеристика основних форм особистості. Основні 
можливості і проблеми діагностики імпресивних проектних методів. Специфіка 
застосування імпресивних методів дослідження при роботі з дітьми. 
 

Тема 7. Адитивні методи психодіагностики особистості.  
Специфіка адитивних проективних методів. Методики дослідження 
«Незакінчені речення», «Незакінчені розповіді», «Асоціативний тест К. Юнга» 
як інструменти аналізу системи уявлень. Опис тесту і процедура його 
проведення. Адаптація адитивних методик до вивчення різних властивостей 
особистості. 
 

Тема 8. Інтерпретаційні методи психодіагностики особистості.  
Поняття інтерпретаційних проективних методів. Огляд методик: ТАТ, САТ, 
РАТ, тест фрустраційної реакцій Розенцвейга, тест Сонді, «Чорнильні плями» Г. 
Роршаха, «Тест руки» Вагнера. Основні можливості і проблеми діагностики 
інтерпретативними проективними методами. Специфіка застосування методів 
інтерпретації при роботі з дітьми. 
 

Тема 9. Сучасні можливості розвитку проективної психології.  
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Проблема розуміння і дослідження процесу психотерапії і сучасні можливості 
поглиблення проектованого дослідження. Метааналіз проективних методів: нові 
підходи до їх класифікації та конструювання. Проблема створення нових 
проектних методик 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л п с.р

. 

л п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 13 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1.  Основи проективних технологій дослідження особистості 
 

Тема 1. Предмет, історія та методологія 
проективних технологій вивчення 
особистості.  

10 1 2 7 13 2 1 10 

Тема 2. Особливості проективних технологій 
дослідження особистості.  

10 1 2 7 11  1 10 

Тема 3. Види проективних технологій 
дослідження особистості.  

11 2 2 7 12  2 10 

Тема 4. Практичне застосування проективних 
технологій дослідження особистості для 
вирішення різних практичних задач.  

11 2 2 7 12  2 10 

Разом за змістовим модулем 1 42 6 8 28 48 2 6 40 

 

Модуль 2. 
Змістовний модуль 2.  Окремі проективні методи психодіагностики особистості 

Тема 5. Експресивні методи психодіагностики 
особистості. 

9 1 2 6 8   8 

Тема 6. Імпресивні методи психодіагностики 
особистості.  

9 1 2 6 8   8 

Тема 7. Адитивні методи психодіагностики 
особистості.  

9 1 2 6 8   8 

Тема 8. Інтерпретаційні методи 
психодіагностики особистості. 

11 2 2 7 8   8 

Тема 9. Сучасні можливості розвитку 
проективної психології.  

10 1 2 7    10 

Разом за змістовим модулем 2 48 6 10 32 32   42 

Усього годин на весь курс навчання 90 12 18 60 90 2 6 82 
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1 Тема 1. Предмет, історія та методологія проективних технологій вивчення 
особистості.  

2 

2 Тема 2. Особливості проективних технологій дослідження особистості.  2 

3 Тема 3. Види проективних технологій дослідження особистості.  2 

4 Тема 4. Практичне застосування проективних технологій дослідження 
особистості для вирішення різних практичних задач.  

2 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

5 Тема 5. Експресивні методи психодіагностики особистості. 2 

6 Тема 6. Імпресивні методи психодіагностики особистості.  2 

7 Тема 7. Адитивні методи психодіагностики особистості.  2 

8 Тема 8. Інтерпретаційні методи психодіагностики особистості.  2 

9 Тема 9. Сучасні можливості розвитку проективної психології. 2 

 Усього 18 

 

6. Самостійна робота 
 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1. Предмет, історія та методологія проективних технологій вивчення 
особистості.  

2 

2 Тема 2. Особливості проективних технологій дослідження особистості.  2 

3 Тема 3. Види проективних технологій дослідження особистості.  2 

4 Тема 4. Практичне застосування проективних технологій дослідження 
особистості для вирішення різних практичних задач.  

2 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2  

5 Тема 5. Експресивні методи психодіагностики особистості. 2 

6 Тема 6. Імпресивні методи психодіагностики особистості.  2 

7 Тема 7. Адитивні методи психодіагностики особистості.  2 

8 Тема 8. Інтерпретаційні методи психодіагностики особистості.  2 

9 Тема 9. Сучасні можливості розвитку проективної психології. 2 

 Усього 18 

 

Звіт за СР у вигляі опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 
викладаються на лекціях. Самостійна робота передбачає підготовку рефератів 
та інформаційних повідомлень.; роботу з конспектами, методичними 
розробнками, посібниками, підручнкками, періодичною та монографіною 
науковою літературою з веденням записів та конспектуванням, складання 
словника навчальної дисципліни, розробку тестових завдань та мультимедійних 
презентацій. Складання плану соціально-психологічного тренінгу, підбір 
відповідних вправ, залежно від виду якості, яку потрібно відтренувати.   
Творчий план авторського соціально-психологічного тренінгу залежно від 
вікового періоду.  

 

 

8. Методи навчання 

– пояснювально-ілюстративні 
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– репродуктивні 
– проблемні 
– частково-пошукові (евристичні) 
– дослідницькі 
– наочні 
–словесні 
–практичні 
–інтерактивні  

–навчально-ділові ігри 

– тренінги,  
–розв’язування психологічних завдань та аналіз різноманітних 

психологічних проблемних ситуацій, які виникають при взаємодії різних 
психічних явищ у ході поведінки та діяльності людини, а також  

–самостійне проведення психологічних досліджень та ін. 

 

9. Методи контролю 

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 
Засобами поточного контролю є: 

1. Усне опитування на практичних заняттях 

2. Тестові завдання 

3. Оцінка індивідуальних письмових завдань  

4. Оцінювання індивідуальних науково-дослідних робіт 

5. Оцінка виконання практичних робіт 

 Заходами підсумкового контролю буде проведення заліку 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти    
Поточне тестування та самостійна робота Модульний контроль Сума 

Змістовні модулі 
Змістовний модуль 

1 
Змістовний модуль 2 МК1 МК2  

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   
7 7 7 7 7 7 6 6 6 20 20 

60 40  

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 добре  
71-80 

61-70 задовільно  
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51-60 

26-49 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-25 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

• опорні конспекти лекцій;    
• Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з 

навчальної дисципліни «Проективні методики дослідження особистості»  для 
здобувачів НУВГП І (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 053 
«Психологія» / Н.В. Оксентюк. – Рівне: НУВГП, 2020; 

• навчальні посібники;  

• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів;  

• засоби підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
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12. Рекомендована література  

 

Базова 

1. Психодіагностика: навч. посібн. 2-ге видання, стереотипне / І.М.Галян., – К.: 
Академвидав, 2011. – 424 с. 

2. Носс И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавров, 
учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Психология" / И. Н. Носс. - ЭВК. - М.: 
Юрайт, 2011. - (Бакалавр). - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". 

3. Одинцова О.В. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учеб. для вузов по 
напр. подгот. "Сервис" / О. В. Одинцова. - ЭВК. - М.: Академия, 2014. - Режим 
доступа: ЭЧЗ "Библиотех". 
 

Допоміжна література 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб., 
2007. – 350 с. 

2. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по 
психодиагностике. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2004. 

3. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория и практика 
применения к исследованию личности ребенка. М., 2001. 

4. Бурлакова Н.С. О новых возможностях и перспективах развития 
проективного исследования // Вест. МГУ. Сер.14 Психология, 2008, № 4. 

5. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. - 2-е изд., 
испр. и перераб. - СПб.: Питер, 2007. - 508 с. 

6. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С.Корольчука. К: Ельга, 
Ніка-Центр. 2010. 400 с. 

7. Леонтьев Д.А. Тематический Апперцептивный Тест. М., 1998. 

8. Маховер К. Рисунок человека. М., 1997. 

9. Общая психодиагностика: учебник / А. А. Бодалев [и др.]. - СПб.: Речь, 2004. 
- 440 с. 

10. Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / ред.: Л. А. Головей, Е. 
Ф. Рыбалко. - доп. и перераб. - СПб. : Речь, 2010. - 693 с. 

11. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие / ред., 
сост. Д. Я. Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 2009. - 668 с. 

12. Проективная психология (пер. с англ.) под ред. Л. Абта и Л. Беллака, М.: 
Эксмо-пресс, 2000. 

13. Психологическая диагностика: учебник для вузов / Ред. М. К. Акимова, К. М. 
Гуревич. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2007. - 651 с. 

14. Роршах Г. Психодиагностика. М., 2003. 

 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

http://www.nbuv.gov.ua/
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2. Обласна наукова бібліотека (м.Рівне, майдан Короленка,6 / [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система ( м.Рівне, вул. Київська,44)/ 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cbc.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні 
ресурси у цифровому репозиторії) 
5. Кабінет Міністрів України /  [Електронний ресурс]  - Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/ 

6. Законодавство України   / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.rada.kiev.ua/ 
 
 

http://www.libr.rv.ua/
http://www.cbc.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/

