
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код: ПП5 

2. Назва: Проективні методи дослідження особистості; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Смольська Л.М.., канд. психол. н., 

доц. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен набути компетентності: 

•  розуміти принципи інтерпретації найбільш відомих проективних методик; принципи 

конструювання проективних методик;  

• володіти навичками підбору методик відповідно до контингенту і завдань дослідження та 

етичних аспектів роботи; використовувати проективні методики при постановці диференціального 

діагнозу; складати протокол обстеження і діагностичного висновку; 

•  застосовувати проективні методи в професійній діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

тестовий модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: арт-терапія       
12. Зміст курсу: (перелік тем) Особистість в психологічних дослідженнях і практичному запиті. 

Проекція в основі проективних методів дослідження особистості. Класифікація та застосування 

проективних методів. Імпресивні методи дослідження особистості. Інтерпретаційні методи 

дослідження особистості. Адитивні методи дослідження особистості.  

13. Рекомендовані джерела: 
1. Одинцова О.В. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учеб. для вузов по напр. подгот. 

"Сервис" / О. В. Одинцова. - ЭВК. - М.: Академия, 2014. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". 

2. Неурова А.Б., Капінус О.С., Грицевич Т.Л. Діагностика індивідуальних особливостей 

особистості :навчально-методичний посібник/ Неурова А.Б., Капінус О.С., Грицевич Т.Л. – 

Львів: НАСВ, 2016., 181 с. 

3. Туриніна О. Л. Практикум з психології : Навч. посіб. — К. : МАУП, 2007., 328 с.  

4. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психодиагностику. – Скачати https://www.klex.ru/dp7 

5. Трошихина Е. «Сосуд и зеркало. Развитие эмоционального ресурса личности в 
психотерапии»: Питер; Санкт-Петербург; 2014., 164 с. 
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8477769 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
4 год. лекцій, 6 год. практичних робіт, 140 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, елементи 

тренінгу, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Поточний контроль - 60 балів: тестування, 

опитування, творчі роботи, залікова робота. Модульний контроль – 40 балів. Підсумковий контроль 

– екзамен.  

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                          Олексін Юрій Петрович, д.пед. наук, проф.  

Розробник опису дисципліни                       Смольська Людмила Миколаївна, к.психол.н.,доц. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ПП5 

2. Title: Projective methods for the study of personality; 

3. Type: selective; 

4. High educational level: IІ (Magister); 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 1; 

6. Semester when studying discipline: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Smolska L.M., PhD in 

Psychology, Associate Professor (Docent). 

9. Results of studies: After studying the discipline, the student must be able: 

• to understand principles of interpretation of the most famous projective techniques; principles of designing 

projective techniques; 

• to implement the skills to select methods according to the contingent and research objectives as well as 

ethical aspects of the work; to use projective techniques in making differential diagnosis; to draw up a report 

of inspection and diagnostic conclusion; 

• to apply projective techniques in professional activity widely. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, module control testing. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: “Art therapy”. 

12. Course content: (list of topics) Personality in psychological research and practical inquiry. Projection as 

a root of projective methods for personality learning process. Classification and application of projective 

methods. Impression methods for personality learning process. Interpretative methods for personality 

learning process . Additive methods for personality learning process. 

13. Recommended educational editions: 

1. Odintsova O.V. Psychodiagnosis [electronic edition]for high school students with speciality 

"Service" / O.V. Odintsova. EWC. - M.: Academy, 2014. Access mode: EP "Library."  

2. Neurova A.B., Kapinus O.S., Gritsevich T.L. Diagnostics of individual traits of personality: 

methodical manual, 2016., 181 p.  

3. Turynina O.L. Psychological workshop: Manual. K. : MAUP, 2007., 328 p.   

4. Burlachuk L.F. Introduction to the projective psychodiagnostics. Download https://www.klex.ru/dp7 

5. "The vessel and the mirror. Development of personal emotional resource in psychotherapy": Piter; St. 

Petersburg; 2014., 164 p. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8477769 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

4 hours for lectures, 6 hours for workshop, 140 hours for  independent work. Together - 150 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, case methods, individual and 

group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, creative work, set-up work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department                                                Oleksin Yuriy Petrovich, D.ped. Sciences, professor 

The developer of the description of discipline             Smolska Liudmyla Mykolaivna, PhD in Psychology, 

associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


