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1 

 
Аверина И. С., 
Щебланова Е. И., 
Задорина Е. Н. 

 
 

 
Методика экспресс-
диагностики 

интеллектуальных 
способностей (МЭДИС) 
детей 6-7 летнего 

возраста 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 6. – С. 

43-50. 
 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 2: 
Діагностика інтелектуальної (когнітивної) готовності. Загальна 
обізнаність та мислення. 
Методика МЕДІЗ спрямована на виявлення рівня 
інтелектуального розвитку дітей (ерудиція (обізнаність) та 
словникового запасу, логічного мислення та математичних 
здібностей). 
Див. також: Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. 
Баркан // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 
44-45 ; Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / 
Л. А. Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. 
– С. 45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в 
школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. 
– № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа 
общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. 
Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об 
отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. - № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. 
Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении 
к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика 
особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. 
Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения 
достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных 
умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. 
А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях 
затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45. 

 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/1metodika.pdf


Вікова група: діти 6-7 років. 
 

 
2 

 
Агеева А. Л.,  
Заика Е. В. 

 
 

 
Методы исследования 

мышления 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 5. – С. 

38-50. 
 

 
Запропоновані: методика «Розуміння приказок», методика 
визначення активності вербального та наочно-образного 
мислення, прямий (вільний) асоціативний тест, цепний 
асоціативний тест, спрямований асоціативний експеримент, 
методика «Пиктограмма», методика дослідження впливу 
досвіду на спосіб вирішення завдань (методика А. Лачинса), 
методика «Словесний лабіринт», тест «Логічно-понятійне 
мислення. Створення складних аналогій», методики 
«Порівнювання понять», «Виключення зайвого», «Логіка 
зв’язків», «Подвійної стимуляції» (Виготський-Сахаров), 
метод «Узагальнення», метод «П’ятий зайвий». 
Вікова група: середній, старший шкільний вік, підлітки, 
студенти.   
 

 

 
3 

 
Агеева А. Л., 
Заика Е. В. 

 

 
Память и мышление 
старшеклассников: 

возрастные и гендерные 
особенности 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2008. – № 1. – С. 9-
13. 

 

 
Для оцінки пам’яті використовувались методики: «Числовые 
ряды Джекобса», «Запоминание слов», «Зрительное 
запоминание», «Пиктограмма».  
Для дослідження мислення  використовувались наступні 
методики: «Сравнение понятий», «Пиктограмма», Тест 
Липпмана «Логические закономерности», «Ряды Дунаевского». 
Вікова група: старший шкільний вік.  
 

 

 
4 

 
Акименко Ю. Ф. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Тренінг батьківської 
ефективності: програма 
і методика проведення 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 6. – С. 

21-28. 

 
Тренінг батьківської ефективності у виховних стосунках з 
дітьми спрямований на соціально-психологічну допомогу 
батькам і дітям. Розробка програми цього тренінгу і методичні 
рекомендації щодо його проведення розраховані на психологів 
шкільних і дошкільних закладів, соціальних працівників. 
Завданням є поглиблення пізнання батьками самих себе, своєї 
дитини, вивчення вчинків дитини, знаходження оптимальних 
шляхів спілкування з дитиною, пошук адекватних методів 
виховання і розвитку дитини. Тренінг складається з 8 занять по 
2 години. Використані методичні прийоми: рольова гра, 
дискусія, брейн-стормінг, розгляд реальних проблемних 
ситуацій, аналіз власного життєвого досвіду.     
Вікова група: середній шкільний вік, підлітки / дорослі люди.  
 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/2.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/3.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/4.pdf
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Акіменко Ю. Ф. 

 
 
 

 

 
Програма та методика 
проведення ігрових 
занять з розвитку 

соціального інтелекту в 
учнів 1-4 класів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 10. – С. 

31-34. 
 

 
Запропоновано програму розвивальних ігор з розвитку 
соціального інтелекту (навички спілкування та готовість 
дитини до взаємодії з ровесниками і дорослими, розуміння 
емоцій, почуттів, думок, поведінки людей, усвідомлення 
репертуару своїх основних соціальних ролей).  
Вікова група: молодший шкільний вік. 

 

 
6 

 
Акимова М. К., 
Козлова В. Т. 

 
Проявление основных 
свойств нервной 
системы в учебной 
деятельности  

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 4, спец. 
вып. : Диагностика 
природных 
особенностей 
человека. – С. 49-

88. 
 

 
Предлагаются различные методики диагностики проявлений 
свойств нервной системы. Наряду с высокоформализованными 
методиками не утратил своего значения и 
малоформализованный метод -  наблюдение за поведением 
человека в различных жизненных ситуациях, в которых 
достаточно отчетливо могут проявляться его индивидуальные 
особенности, обусловленные свойствами нервной системы. 
Предлагаются:  
схема наблюдения в ситуациях, дифференцирующих учащихся с 
сильной и слабой нервной системой (протокол С-С);  
уровни проявления силы-слабости нервной системы;  
схема наблюдений в ситуациях,  дифференцирующих учащихся 
с подвижной и инертной нервной системой (протокол П-И);  
уровни проявления подвижности-инертности нервной 
системы;  
приемы работы со «слабыми» и «сильными» учениками;  
специальные приемы работы с инертными и подвижными 
учениками. 
Возрастная группа: младший – средний - старший школьный 
возраст.  
   

 

 
7 
 

 
Акимова М. К., 
Егорова Е. В. 

 
 
 
 

 
Психодиагностические 
возможности почерка 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 2. – С. 
76-90. 

 

 
Данная методика используется для проверки взаимосвязей 
между признаками почерка и индивидуально-
психологическими чертами. Для выявления черт личности 
используется 14-факторный личностный опросник Р. 
Кеттела. Для диагностики почерка использовался 
напечатанный отрывок из текста И. Тургенева. Эксперимент 
проводится индивидуально.  
Возрастная группа: 13 лет.  
 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/5.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/6.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/7.pdf
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Акимова М. К., 
Козлова В. Т., 
Ференс Н. А. 

 
 
 
 
 

 
Тест «Практическое 
мышление взрослых» 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2008. – № 2. – С. 4-
133 ; № 3. – С. 113. 

 

 
Разработанный тест «Практическое мышление взрослых» 
направлен на диагностику практического мышления, не 
связанного с определенной профессиональной деятельностью, 
а являющегося компонентом общих способностей и 
проявляющегося в разнообразных житейских ситуациях. Тест 
включает четыре субтеста: «Завершение ситуаций», «Решение 
житейских проблем», «Восстановление последовательности 
развития событий», «Нахождение ключевых моментов 
ситуации». 
Возрастная группа: 18-55 лет.  
   

 

 
9 

 
Акимова М. К., 
Горбачева Е. И., 
Козлова В. Т., 
Ференс Н. А. 

 

 
Тест умственного 
развития взрослых 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2010. – № 1. – С. 
25-62. 

 
Приводится полное описание Теста умственного развития 
взрослых (ТУРВ). Диагностирует общую осведомленность, 
определяемую как микросредой (семья, школа, сферы 
общения), так и общественными условиями в целом, и 
теоретическое мышление, влияющее на успешность обучения, 
научной работы и других видов познавательной деятельности. 
Возрастная группа: 18-50 лет.  
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Акімова М. К., 
Козлова В. Т. 

 

 
Розвиток розуміння 
навчального матеріалу 
в учнів 3-5 класів: 

корекційно-розвивальна 
програма 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 4. – С. 

32-41. 
 

 
У корекційно-розвивальній програмі увагу приділено 
навчанню таким розумовим умінням, як розуміння смислової 
сторони мови, значень окремих слів і текстів, усвідомлення 
семантичних зв’язків між словами і словосполученнями, 
виділення головного у тексті.  
Вікова група: діти 8-11 років. 
  

 

 
11 

 
тест 

адаптировали: 
Алексеева Л. Г., 
Галкина Т. В. 

(подростковый 
вар.), 

Воронин А. Н. 
(взрослый вар.) 

 

 
Диагностика 
вербальной 
креативности: 

адаптация теста С. 
Медника – 

подростковый и 
взрослый варианты 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 1. – С. 

17-24. 

 
Розроблений тест призначений для діагностики 
вербальної креативності, що визначається як процес 
перекомбінування елементів ситуації. У якості 
стимульного матеріалу використовується 40 словникових 
тріад. Тест спрямовано на виявлення та оцінку у  
дослідного часто прихованого, креативного потенціалу. 
Вікова група: підлітки, юнаки, дорослі люди.   

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/8.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/9.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/10.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/11.pdf


 
12 

 
Алєксєєва А. В. 

 

 
Застосування 

тренінгових технологій 
у процесі підвищення 

професійної 
конкурентоздатності 

особистості 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 9. – С. 

34-42. 
 

 
Представлений авторський тренінг «Актуалізація 
потенціалу конкурентноздатності особистості в 
ситуації безробіття» є важливою складовою 
психологічної допомоги особистості в ситуації 
професійної кризи. 
Вікова група: молоді, дорослі люди.    

 

 
13 

 
Алтухов В. В. 

 

 
"Тест индивидуальной 
мотивации" (ТИМ): 
опыт разработки новой 
мотивационной 
методики 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2006. –  № 2. – С. 
24-40. 

 

 
Методика ТИМ (Тест индивидуальной мотивации) 
направлена на диагностику трудовой мотивации 
личности.   
Возрастная группа: 21-60 лет. 

 

 
14 

 
Альпер Э. А., 
Семенова М. К. 

 
 
 
 
 

 
Исследование 
экологического 
сознания: 

диагностическое 
интервью "Человек и 

природа" 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 2. – С. 
21-44. 

 
Диагностическое интервью «Человек и природа» разработано с 
целью определения сформированности экологического 
сознания у испытуемого. Экологическое сознание 
рассматривается как единство трех компонентов: 
мировоззренческого, когнитивно-аффективного и 
поведенческого.  
Возрастная группа: взрослые люди (от 16 до 55 лет).  

 

 

 
15 

 
Андреева А. Д. 

 
 
 
 
 
 

 
Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоционального 

отношения к учению в 
средних и старших 
классах школы 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2006. – № 1. – С. 
33-38. 

 
Предлагаемый метод диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению основан на опроснике Ч. 
Д. Спилберга (State-Trait Personality Inventory), направленного 
на изучение уровня познавательной активности, тревожности и 
гнева как актуальных состояний и как свойств личности. 
Модификация опросника осуществлена А. Д. Андреевой.  
Возрастная группа: средний и старший школьный возраст. 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/12.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/13.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/14.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/15.pdf


 
16 

 
Анпилова Т. С., 
Шевеленкова Т. 

Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подходы к 

исследованию Я – не-Я 
как центральной 
оппозиции 
самосознания 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2006. –  № 4. – С. 
23-52. 

 
Для исследования степени целостности Я-образов, их 
согласованности между собой, а также для определения 
характера связей между выделенными Я-образами предложены 
следующие методические приемы:  
применение методики «Рисунки на темы: Я сам, Я глазами 
других, Противоположный человек» в сочетании с 
полуструктурированным клиническим интервью направлено 
на диагностику особенностей самоотношения человека, 
представлений о себе (самовосприятие, самооценка человека). 
Второй методический прием – использование 
модифицированной методики семантического дифференциала 
(СД), которая дает представление о том, насколько далеко или 
близко в семантическом пространстве испытуемого стоят такие 
понятия, как «Я сам», «Я глазами других», «Противоположный 
человек». 
Возрастная группа: взрослые люди. 
  

 

 
17 

 
Арбузов В. Н.  

 

 
Тесты Коса 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2008. –  № 6. – С. 
24-46. 

 

 
Предложенная система тестов кубиков и узоров С. К. Коса 
направлена на исследование невербального  интеллекта. 
Наиболее часто используется для оценки интеллектуального 
потенциала детей и выявления причин неуспеваемости; 
выявления детей с интеллектуальной одаренностью на 
наглядно-действенном уровне; диагностики степени и 
характера умственной патологии. 
Возрастная группа: старше 5 лет.  
 

 

 
18 

 
Афонина Н. Ю. 

 

 
Исследование 

направленности локуса 
контроля у детей 

старшего дошкольного 
возраста 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2011. – № 12. – С. 
42-46. 

 
Представлений авторський варіант методик вивчення 
направленості локусу контолю у дітей 5-7 років у 
індивідуальній формі, а також за допомогою експертної 
рейтингової оцінки. Додано методику дослідження 
направленості локусу контролю «Однажды», опитувальник 
«Характер управління особовою поведінкою». 
Вікова група: 5-7 років.  
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Бадалова М. В. 

 

 
Развитие 

метафоричности в 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

 
Практичні вправи є частиною тренінгу інтелектуальних 
навичок консультування, вони направлені на розвиток 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/16.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/17.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/18.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/19.pdf


 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

рамках тренинга 
интеллектуальных 

навыков 
консультирования 

2004. – № 1. – С. 1-
10. 

 

метафоричності мислення – одного з компонентів 
інтелектуальної готовності практичних психологів до 
діяльності консультанта. 
Вікова група: студенти, молоді люди. 
 

 
20 

 
Бадалова М. В. 

 
 

 
Структура и 

содержание тренинга 
интеллектуальных 

навыков 
консультирования 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 3. – С. 

16-39 ; № 4. – С. 3-
26. 

 

 
Тренінг інтелектуальних навичок консультування направлений 
на організацію процесу формування у учасників 
інтелектуальної готовності до вирішення консультативних 
задач. Програма розрахована на 60 годин і містить 10 
тренінгових занять:  
Як стати ефективним консультантом;  
Самооцінка інтелектуальних навичок консультування;  
Консультативна задача: що робити?;  
Розуміння у діалозі;  
Рефлексивне консультування;  
Розвиток особистісної креативності;  
Творче вирішення консультативних задач;  
Грані метафори;  
Метафора у психологічному консультуванні;  
Чому я навчився?  
Див також: Бадалова М. В. Развитие метафоричности в рамках 
тренинга интеллектуальных навыков консультирования // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 1. – С. 1-10. 
Вікова група: студенти.  
 

 

 
21 

 
Баженова Л. В. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Мотивация 

профессионального 
самосовершенствования 
учителя: программа 

личностно 
ориентированного 

тренинга 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 1. – С. 

36-38. 
 

 
Метою тренінгу є розвиток мотивації професійного 
саморозвитку, створення умов для професійного росту 
педагогу, розвиток методичної рефлексії. Основою тренінгу є 
вивчення мотиваційних характеристик особистості педагога із 
використанням методик «Удовлетворение своей профессией», 
«Самооценка профессионально значимых качеств личности», 
«Групповая оценка качеств личности», «Групповая оценка 
качеств личности педагога», а також анкетування, групові 
бесіди, атестація.  
Вікова група: студенти, дорослі люди. 
 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/20.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/21.pdf


 
22 

 
Баранова Т. С. 

 
 
 
 
 

 
Семантический 
дифференциал как 
метод измерения 
социальной 
идентичности 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 5. – С. 
59-88. 

 
Для измерения социальной идентичности личности 
использована авторская методика, созданная на основе 
классического метода семантического дифференциала 
(СД) Ч. Осгуда, семантического пространства (СП) В. 
Ф. Петренко.   
Возрастная группа: взрослые люди.  
 

 

 
23 

 
Баркан А. И.  

 

 
Методика «Рисунок 

школы» 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 8. – С. 

44-45. 
 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 3: 
Діагностика емоційно-вольової готовності.  
Мета: вивчення емоційного відношення дитини до школи. 
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 
возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. 
Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 
45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в 
школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. 
– № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа 
общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. 
Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об 
отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. - № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. 
Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении 
к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика 
особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. 
Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения 
достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных 
умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. 
А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/22.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/23.pdf


затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45. 
Вікова група: 6-8 років. 
 

 
24 

 
Барко В. І., 
Панок В. Г.,  
Ваврик Т. Ю. 

 
 
 
 

 
Використання методу 
портретних виборів для 
психологічного відбору 
кадрів в органах 
внутрішніх справ 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 6. – С. 

32-39.  

 
Дається докладна характеристика проективного методу Сонді. 
Теоретичною базою методу є психодинамічна теорія З. Фрейда. 
Тест було задумано як методику дослідження індивідуально 
варіабельних механізмів ваблень і механізмів Я. Його основний 
принцип – інтерпретація простих імпульсивних виборів: з 
шести серій по вісім фотографій обстежуваний обирає ті, які 
йому здаються симпатичними і несимпатичними.  
Вікова група: дорослі люди. 
 

 

 
25 

 
Барко В. І.,  
Ірхін Ю. Б., 

Омельченко С. В. 
 

 
Групові ролі у команді 

поліцейського 
підрозділу 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 1. – С. 

41-44. 
 

 
Запропонований україномовний варіант опитувальника Р. 
М. Белбіна для визначення групових ролей.  
Вікова група: молоді, дорослі люди.   

 
26 

 
Барко В. І. 

 

 
Методика використання 
тренінгових вправ 
змістовного плану у 
підготовці управлінців 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 7. – С. 

26-30. 
 

 
Тренінгові вправи допоможуть у встановленні контакту у 
спілкуванні; розумінні свого стану, а також станів інших 
людей; вмінню передавати та приймати інформацію, умінню 
слухати, а також умінню сприймати свої реакції, що виникають 
у відповідь на те, що говорить людина.  
Вікова група: дорослі люди.  
 

 

 
27 

 
Барко В. І. 

 
 
 
 
 

 

 
Методика проведення 

тренінгів 
управлінського 
спрямування 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 4. – С. 

70-76. 
 

 
Соціо-психологічний тренінг орієнтовано на використання 
активних форм і видів групової роботи для формування і 
розвитку компетентності у спілкуванні. Серія практичних 
тренінгових вправ та методика їх використання розраховані на 
управлінців органів внутрішніх справ, і мають спрямування на 
поліпшення і розвиток комунікативних, організаційних та 
спеціальних умінь, керівників органів та  підрозділів міліції.  
Вікова група: дорослі люди.  
  

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/24.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/25.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/26.pdf
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28 

 
Барко В. І. 

 
 
 
 
 

 
Розвиток професійно 
важливих якостей 
управлінця 
поліцейського 
підрозділу 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2004. – № 10. – С. 
61-66 ; № 11. – С. 

65-78. 
 

 
Мета тренінгу – розвиток комунікативних умінь та 
лідерських якостей керівника (управлінця). Додається 
тест самооцінки індивідуального стилю курівництва.  
Вікова група: дорослі люди.  

 

 

 
29 

 
Барна М. В. 

 

 
Програма соціально-
психологічного 
тренінгу з розвитку 
емпатійності майбутніх 
практичних психологів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2006. – № 12. – С. 
50-66. 

 

 
Пропонується програма соціально-психологічного 
тренінгу з розвитку емпатії майбутніх практичних 
психологів.  
Вікова група: студенти.  

 

 
30 

 
Бартків О. С., 
Грицюк Л. К., 
Петрович В. С. 

 

 
Соціально-педагогічна 
практика в школі-
інтернаті (методичні 
матеріали для студентів 

спеціальності 
«Соціальна педагогіка») 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 1. – С. 

58-67. 
 

 
Подаються методичні матеріали, що стануть у нагоді при 
проходженні практики студентами, вони містять 
орієнтовну програму для вивчення учнів, орієнтувально-
діагностичну анкету для вивчення інтересів школярів, 
вікторини, ігрові завдання. 
Вікова група: середній, старший шкільний вік.  

 

 
31 

 
Бастун Н. А.  

 
 
 
 
 

 
Диференційна 

діагностика шкільного 
невстигання та стратегії 

його корекції  
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 4. – С. 
10-14 ; № 5. – С. 
24-26 ; № 6. – С. 

16-17. 
 

 
Запропонований діагностичний комплекс складається з 
типології (робоча класифікація) слабовстигаючих 
першокласників, планів інтерв’ю з дорослими (педагог, батьки) 
та самим учнем, діагностичних методик, критеріїв аналізу 
продуктів діяльності учня та схеми диференційного 
діагностування причин невстигання.  
Вікова група: молодший шкільний вік. 
 

 

 
32 

 
Басюк О. Б. 

 
 
 
 

 
Залежність «Образу Я» 
від значущих інших як 
складова невротичності 
в юнацькому віці 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2008. – № 11. – С. 
12-16. 

 

 
За допомогою методики експрес-діагностики неврозу (К. Хек 
та Х. Хесс) простежено особливості самовідношення студентів 
з високим і нормальним рівнем невротичності,  з’ясовано 
особливості динамічної складової Образу Я.  
Вікова група: студенти.  

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/28.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/29.pdf
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33 

 
Башук Л. П. 

 

 
Психодіагностика 

мотиваційних чинників 
працевлаштування 

молоді 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2008. – № 12. – С. 
58-63. 

 

 
Розроблена психодіагностична програма дослідження 
мотиваційних чинників працевлаштування.  
Вікова група: студенти, молоді люди.   

34  
Безверхий О. С. 

 

 
Методика діагностики 

моральної 
саморегуляції 

молодшого школяра 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2004. – № 12. – С. 
36-45 ; 2005. – № 1. 

– С. 9-13. 
 

 
Запропонована авторська методика діагностики моральної 
саморегуляції школярів – методика тематичної проекції 
внутрішніх станів (МТПВС). Подана методика призначена 
виключно для індивідуального застосування. 
Вікова група: молодший шкільний вік.  

 

35  
Безпалько О. В., 
Братусь І. В.,  
Лях Т. Л. 

 
 

 
Соціальна робота з 
людьми з особливими 
потребами: методичні 
матеріали для тренера 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 6. – С. 

33-46. 
 

 
Запропоновані методичні матеріали до тренінгу 
спрямовані на інтеграцію людей з особливими потребами 
в суспільство.  
Вікова група:  молоді люди, дорослі люди. 

 

36  
Белова Е. С. 

 

 
Особенности 
диагностики 

творческого мышления 
у дошкольников 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2008. – № 3. – С. 
81-94. 

 
Предложены тестовые задания методики Е. П. Торренса 
(«Нарисуй картинку», «Незавершенные фигуры», 
«Повторяющиеся фигуры»), направленной на  диагностику 
творческого мышления детей.   
Возрастная группа: дошкольный возраст (5-6 лет).  

 

37  
Белоусова А. Б., 
Юсупов И. М. 

 

 
Диагностика 
застенчивости 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 2. – С. 
45-56, 130-134. 

 

 
Опросник диагностики застенчивости представляет собой 
модифицированный вариант Стенфордского опросника Ф. 
Зимбардо.  
См. также: Белоусова А. Б. Дополнение к статье "Диагностика 
застенчивости" / А. Б. Белоусова, И. М. Юсупов // 
Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. –  С. 130-134. 
Возрастная группа: 15-22 лет.  
 

 

38  
Бєлкіна О. В. 

 

 
Критичне мислення 

учнів початкових класів 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 4. – С. 

 
Підібрані вправи допоможуть сформувати та розвити 
критичне мислення в учнів у процесі навчання.  
Вікова група: молодший шкільний вік.  

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/33.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/34.pdf
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http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/38.pdf


37-42; № 5. – С. 37-
44. 
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Бєлоусова Р. В., 
Пономаренко Л. 

П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основи психології для 
старшокласників 

(навчальні програми)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 5. – С. 
17-21 ; № 6. – С. 
18-20 ; № 7. – С. 
22-23 ; № 8. – С. 

12-13 ; 2001. - № 4. 
– С. 26-29 ; № 5. – 

С. 20-27. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Запропонована програма і матеріали з основ психології і 
психології спілкування розроблена в Одеському інституті 
удосконалення вчителів. До кожної теми і уроку підібрані 
практичні заняття: вправи, завдання, тести, дискусії, рольові 
ігри, що дозволяє поліпшити засвоєння матеріалу та 
сформувати відповідні навички. Подаються розробки вправ на 
розвиток уваги, пам’яті, мислення, творчих здібностей, 
саморегуляції, позитивного мислення; визначення 
особливостей темпераменту, характеру особистості; 
контролювання емоцій та почуттів, стресових ситуацій; 
дискусійні обговорення теми любові та дружби.   
Запропоновані тести:  
«Насколько я левша?»,  
«20 Я»,  
«Тест для дослідження самооцінки»,  
«Тест на самооцінку стресостійкості особистості»,  
«Тест на вміння бути щасливим». 
Вікова група: старший шкільний вік.  
 

 

40  
Білоус Р. М. 

 
 

 
Мій професійний вибір: 

тренінг 
старшокласників 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2010. – № 10. – С. 
1-11 ; № 11. – С. 
29-39 ; № 12. – С. 

34-38 ; 2011. - № 1. 
– С. 10-22. 

 

 
Запропонована програма тренінгу старшокласників «Мій 
професійний вибір», який сприяє систематизації професійних 
знань, дослідженню реальної ситуації професійного вибору, 
конкретизації життєвих цілей з набуттям уміння визначати 
короткострокові та довгострокові цілі, приймати самостійні 
рішення, що забезпечує формування професійних намірів у 
процесі професійного самовизначення та позитивно корелює з 
особистісним зростанням кожного учасника тренінгу.  
Вікова група: старший шкільний вік. 
 

 

41  
Бовть О. Б. 

 

 
Исследование и 

коррекция социально-
психологических и 
индивидуально-
личностных 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2002. – № 2. – С. 4-
9. 
 

 
Представлена комплексна психодіагностична методика з 
вивчення рівня агресивності, а також соціально-
психологічних та індивідуально-особистісних якостей 
школярів, що корелюють з нею.  До методики додається 
текст тесту Басса-Дарки, а також п’ять анкет. 
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характеристик младших 
школьников, 

коррелирующих с их 
агрессивностью 

 

Вікова група: дошкільний вік, молодший шкільний вік.  

42  
Бовть О. Б.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Психокорекційна 

робота з попередження 
агресивності дітей 
молодшого шкільного 

віку 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 1. – С. 

18-20 ; № 3. – С. 3-
8 ; № 4. – С. 15-17 ; 
№ 5. – С. 19-23 ; № 
6/7. – С. 33-36 ; № 
8. – С. 14-16 ; № 9. 
– С. 15-19 ; № 10. – 

С. 21-24. 
 

 
Автором запропонована програма та приклади занять 
психологічного тренінгу з попередження та корекції 
агресивних тенденцій поведінки молодших школярів. Тренінг 
включає три блоки занять – діагностичний, реконструктивно-
формуючий, закріплюючий.  
Пропонуються 17 занять, кожне з яких має свою мету та 
завдання. До кожного з занять підібрані спеціальні вправи, які 
допоможуть у досягненні поставленої мети.    
Вікова група: молодший шкільний вік. 

 

43  
Богатырева О. О. 

 

 
Диагностика 

организационной 
социализации 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 3. – С. 
45-56. 

 
В работе использовалась адаптированная методика 
диагностики социализации Дж. Хойтера, Т. Хоф Макана и 
Дж. Винтера состоящая из 3 шкал, оценивающих успешность 
организационной, групповой и трудовой социализации 
индивида соответственно. 
Возрастная группа: 21-55 лет.   
 

 

44  
Болтівець С. І. 

 

 
Якість психічного 
здоров’я: педагогічні 
критерії, прогнозування 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 5. – С. 

62-67. 
 

 
Запропонована методика дозволяє виявити якість психічного 
здоров’я, що становить собою індивідуальну властивість 
особистості забезпечувати власну процесуальну цілісність, 
адекватну внутрішній природі, у взаємодії з самим собою і 
довкіллям.  
Вікова група: підлітки. 
 

 

45  
Болтівець С. С. 

 

 
Оцінка референтної і 
вікової психогенності 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 9. – С. 

52-55. 
 

 
Представлена тестова методика самооцінки індивідуального 
психологічного напруження учня допоможе у вивченні 
референтної психогенності навчально-виховного процесу.  
Вікова група: середній та старший шкільний вік. 
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46  
Бондаренко Т. Н. 

 

 
Профилактическая 
диагностика 

минимальных мозговых 
дисфункций у детей 
младшего школьного 

возраста 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 7. – С. 

44-54. 
 

 
Профілактична діагностика мінімальних мозкових дизфункцій 
(ММД) дозволяє виявити не тільки функціональні відхилення у 
роботі мозку на ранньому етапі, що сприяє шкільній 
дезадаптації, а також знижує ризик появи дитячих неврозів. 
Використано діагностичний комплекс Л. О. Ясюкової (тест 
Тулуз-Пьєрона, тест Бендера), що дозволяє оцінити рівень та 
особливості інтелектуального розвитку дитини з урахуванням 
його репрезентативної системи.   
Вікова група: молодший шкільний вік. 
 

 

47  
Братусь І., 
Гулевська-
Черниш А.,  
Лях Т. 

 
 
 
 

 
Формування навичок 
усвідомленого 

батьківства та ранній 
розвиток дитини 

(методичні матеріали 
для тренера) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 5. – С. 

36-48. 
 

 
Метою запропонованого семінару-тренінгу є популяризація 
концепції усвідомленого батьківства як умови сприятливого 
розвитку дитини та один із шляхів реалізації сімейної 
соціальної політики. Модуль містить теоретичну інформацію 
щодо поняття сім’ ї, її функцій, принципів усвідомленого 
батьківства, сімейної соціальної політики, стилів батьківської 
поведінки. Практичні вправи спрямовані на формування 
навичок усвідомленого батьківства й містять методики роботи 
з батьками. 
Вікова група: дорослі люди.  
 

 

48  
Булгакова Д. А., 
Колючкин С. Н., 
Седин В. И. 

 

 
Оценка выраженности 
профессионально 
важных качеств 
специалиста по 
графологическим 

особенностям почерка 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 2. – С. 
91-105. 

 
Данная графологическая методика позволяет выявить 
профессионально важные качества личности. Приводится 
сравнительный анализ характеристик человека по 
особенностям его почерка (методика Д. М. Зуева-Инсарова, Д. 
Сара). 
Возрастная группа: взрослые люди.  

 

49 
 
 
 
 
 
 

 
Булка Н. І. 

 
 
 
 
 

 

 
Ресурси соціального 
інтелекту: адаптивність, 
комунікативність, 
креативність 

 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 6. – С. 

43-53. 
 
 
 

 
Підібрані тести спрямовані на вивчення соціальних зв’язків 
особистості, їх залежності від певних особистісних якостей, 
самооцінки, адаптованості, рівня креативності. Додаються:  
Тести самоакцептації для різних вікових груп; 
Методика К. Роджерса і Р. Даймонда;  
Опитувальник за шкалою соціально-психологічної адаптації 
Роджерса-Даймонда (дитячий варіант);  
Опитувальник «Моє коло спілкування» за Т. Ю. Андрущенко 
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(дитячий та дорослий варіанти).   
Вікова група: діти, підлітки, дорослі люди.  
 

50  
Бурменская Г. В.  
 
 
 
 

 

 
Методика Гудинаф-
Харриса "Нарисуй 

человека" 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 1. – С. 
122-143. 

 

 
Данный тест направлен на диагностику интеллекта 
испытуемого по сделанному им рисунку человека. Основное 
внимание уделяется точности и детальности рисунка, а не 
художественным изобразительным средствам. Именно 
детальность изображения выступает основным показателем 
уровня умственного развития. 
Возрастная группа: от 4-15 лет.  
  

 

51  
Бурменская Г. В. 

 

 
Методики диагностики 
привязанности к матери 
ребенка дошкольного и 
младшего школьного 

возраста 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 4. – С. 5-
44. 

 
Рассматриваются: шкала К. Кернс на определение надежности 
привязанности ребенка к родителям (The Kerns Sequrity Scale - 
KSS). Шкала разработана с целью оценивания привязанности 
детей к матери (отцу), для оценки того, как дети воспринимают 
надежность своих взаимоотношений с родителями, насколько 
защищенными они чувствуют себя в контексте этих 
взаимоотношений.  
Проективная методика Н. Каплан направлена на определение 
особенностей эмоциональной привязанности ребенка к матери.  
Возрастная группа: дети, подростки в возрасте от 8 до 12 лет.  
 

 

52  
Буцкіна С. В.  

 

 
Формування 
мотиваційної 

готовності дітей 6-7 
років до навчання в 

школі  
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 5. – С. 

16-19. 
 

 
Представлена корекційно-розвивальна програма складається з 
10 занять. Ця програма зможе допомогти дітям розвинути 
компоненти мотиваційної готовності і дасть змогу дитині в 
подальшому легко і швидко впоратись із труднощами у 
навчанні.    
Вікова група: діти 6-7 років.  

 

53 
 

 
Варбан М. Ю.  

 

 
Диагностика 

профессиональных 
ожиданий в юношеском 

возрасте 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 3. – С. 

32-36. 

 
Наведено приклад емпіричного дослідження особливостей 
професіональних очікувань у юнацькому віці. Використано 
рефлексивний прийом – проективний малюнок «Мій символ 
життєвого успіху», за допомогою якого стала можливою 
актуалізація несвідомої символіки та образності професійних 
очікувань. Деякі положення методики вже обговорювались 
автором у попередній статті (Див.: Варбан М. Ю. Рефлексія 
професійного становлення в юнацькому віці / М. Ю. Варбан // 
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Практ. психологія та соц. робота. – 1998. - № 6/7. – С. 80-83).  
Вікова група: юнаки. 
 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Варбан М. Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рефлексія професійного 

становлення в 
юнацькому віці 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1998. - № 6/7. – С. 
80-83. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модель рефлексивної підтримки формування професіонала в 
умовах вузу. Як рефлексивний тренінг професійного 
становлення модель також придатна для психологічної роботи 
зі старшокласниками. Робота базується на засадах розвиваючої 
взаємодії. Модель передбачає люнгітюдне, поетапне 
консультування і поступове ускладнення рефлексивного 
«залучення» особистості до неперервного процесу 
професійного становлення. Модель включає рефлексивні 
експрес-техніки, спрямовані на опосередковане, звернене до 
пам’яті, уяви, системи цінностей і переконань моделювання 
старшокласниками (студентами) своєї професіоналізації.  
У модель включені 8 основних прийомів рефлексивного 
входження у професіоналізацію: 
мій шлях у професію (анкетне опитування, що визначить рівень 
сформованості професійних інтересів, планів); піраміда 
професійного росту (символічне зображення професійного 
життя у вигляді вписаної в «коло професій» піраміди); 
самостійна професіоналізація (опитувальник, спрямований на 
діагностику рівня зрілості й активності особистості у 
професійному становленні); цінності професійного життя 
(запропонованим 17 цінностям зі списку треба надати певний 
ранг за шкалами); метод експертних оцінок якостей 
майбутнього професіонала (передбачає ознайомлення з 
описами узагальнених професійно важливих якостей); мій 
символ життєвого успіху (завдання передбачає уявити себе у 
майбутньому); твір «Яким мені уявляється моє майбутнє 
життя»; мої результати, досягнення у навчанні та 
професіоналізації (передбачає опитування, що дає можливість 
усвідомити реальне просування у професійному становленні 
через реальні досягнення, результати).     
Вікова група: старшокласники, студенти. 
  

 

55 
 

 
Варбан Є. О. 

 
 

 
Стратегії і прийоми 
психологічного 

подолання життєвих 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1998. - № 8. – С. 7-

 
Наведені деякі способи допомоги і стратегії самостійної 
боротьби з кризовими ситуаціями у житті особистості.  
Методика розрахована на старший шкільний вік, або 
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криз особистості  9 ; № 9. – С. 12-14. студентів.  

 
56 
 
 
 

 
Василишина Т. 

В. 
 
 
 
 

 
Емпатійні здібності 

вчителів: 
психологічний аспект 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 4. – С. 
37-38 ; № 5. – С. 

16-21. 

 
Пропонуються приклади занять психологічного тренінгу, 
спрямованого на розвиток та вдосконалення емпатійних 
здібностей педагогів. Метою даних занять є розвиток емоційної 
відкритості, здібності регулювати свої почуття, уміння знімати 
психологічне напруження та втому після тяжкого робочого 
дня.    
Вікова група: студенти, дорослі люди. 
 

 

 
57 

 
Васильєва О. М. 

 

 
Професійно-
рефлексивний 

практикум розвитку 
позитивної Я-концепції 
у військовослужбовців 
на етапі професійного 

становлення 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 2. – С. 

24-36. 
 

 
Метою тренінгової програми є оптимізація професійної Я-
концепції для підвищення ефективності емоційної якості 
(задоволеності) службової діяльності військовослужбовців на 
етапі професійного становлення. 
Вікова група: дорослі люди.  

 

 
58 

 
Василькевич Я. 

З. 
 

 
Експериментальне 
дослідження 

процесуальної динаміки 
пошукової активності 

особистості 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2008. – № 10. – С. 
34-39. 

 

 
Апробовано модифікований варіант методики системно-
впорядкованих крапок, спрямований на дослідження 
орієнтувально-пошукової діяльності абстрактно-модельованого 
характеру.  
Вікова група: студенти.  

 

 
59 
 
 

 
Васьковская С. 
В., Горностай П. 

П.  
 
 
 
 

 
Если учение 

«пробуксовывает» 
(ситуационные задачи 
по психологическому 
консультированию) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 1. – С. 

23, 30. 
 

 
Наводиться декілька ситуаційних задач, адресованих тим, хто 
працює у педагогічних та соціально-психологічних службах. 
Аналізовані приклади торкаються роботи шкільних 
психологічних служб та розглядають одну з гострих проблем 
шкільного життя – подолання відставання у навчанні.  
Вікова група: середній шкільний вік. 
  

 

 
60 

 
Вахрушева Л. Н., 
Гризодуб В. В., 

 
Руководство по 
использованию 

 
Психологическая 
диагностика. – 

 
Описывается авторская полупроективная методика, 
направленная на измерение эмоционального интеллекта.  

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/56.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/57.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/58.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/59.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/60.pdf


Садокова А. В. 
 

методики измерения 
эмоционального 
интеллекта 

 

2009. – № 1. – С. 3-
44. 

 

Методика позволяет оценить уровень развития способностей, 
входящих в структуру эмоционального интеллекта, с помощью 
количественной шкалы. 
Возрастная группа: 19-57 лет. 

 
61 

 
Вашека Т. В. 

 
 
 
 
 

 
Профілактика 

самогубства серед 
підлітків: методика для 

вимірювання 
суїцидальної поведінки 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 4. – С. 

53-57. 
 

 
Авторська методика спрямована на визначення суїцидальних 
тенденцій у підлітків. Містить дві шкали: Шкалу 
суїцидальності та Шкалу ставлення до життя та смерті.  
Вікова група: підлітки.  

 

 
62 

 
Венгер Л. А.  

 

 
Методика 

«Мотивационная 
готовность» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 8. – С. 

45-46. 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 4: 
Діагностика особистісної готовності. 
Мета: навчання мотиваційної готовності навчання у школі.  
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 
возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; 
Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. 
Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 
59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка 
со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. - № 8. – С. 48 ; Методика 
«Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 7. – 
С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и 
учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. - № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный 
вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / 
Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей 
речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. 
А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – 
С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели 
в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. 
А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/61.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/62.pdf


Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика 
изучения умения сохранять цель в условиях затруднения 
успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія 
та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45. 
Вікова група: 6-8 років.  
  

 
63 
 
 

 
Винославська О. 

В.,  
Малигіна М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Людські стосунки»: 
заочна школа 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 5. – С. 

44-46 ; № 6/7. – С. 
70-72 ; № 8. – С. 
35-37 ; № 9. – С. 
43-46 ; № 10. – С. 

39-40 ; 1999. - № 1. 
– С. 37-40 ; № 2. – 
С. 22-24 ; № 3. – С. 
29-31 ; № 4. – С. 23 
; № 5. – С. 30-33 ; 
№ 6. – С. 30-32 ; № 
7. – С. 39-42 ; № 8. 
– С. 36-37 ; 2000. – 
№ 2. – С. 26. 

 

 
Розроблені завдання та вправи визначать, в якій мірі вам 
потрібно удосконалюватися в людських стосунках. Тест-
вправи оцінить готовність спілкуватися з іншими, що, у 
свою чергу, сприятиме створенню міцних взаємин (Мій 
рівень толерантності. Як позбутися агресивності дома / 
на роботі. Чи вмію я слухати? Ідеальний підлеглий очима 
керівника. Мої життєві цінності. Регулювання 
ставлення).  
Вікова група: студенти, молоді люди.  

 

 
64 

 
Висідалко Н. Л. 

 

 
Чутливість 

перцептивних процесів 
студента при вирішенні 
задач та її показники 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 6. – С. 

33-40. 
 

 
Проводиться діагностика стану чутливості студента до 
невідомого при вирішенні задач.   
Вікова група: студенти.  

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/63.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/64.pdf


 
65 

 
Висковатова Т. 

П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Дифференциация 

задержки психического 
развития от нормы до 

олигофрении 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 9. – С. 

13-23. 
 
 

 
Запропонована тестова батарея призначена для вивчення 
дитини, що має труднощі у засвоєнні програмного матеріалу і 
підозру на затримку психічного розвитку. Тестова батарея 
включає 9 психологічних методик, направлених на вивчення 
уваги, пам’яті і мислення як ключових психічних функцій 
пізнавальної сфери (додані тести: знайди перестановки, 
знайди відмінності, заучування 10 слів, запам’ятовування 
геометричних та лінійних фігур, методики на вивчення 
асоціативної пам’яті, та на вивчення  процесів узагальнення, 
проба на заповнення недостатнього фрагменту, діяльність на 
площинних та об’ємних предметах).  
Вікова група: молодший - середній шкільний вік. Може бути 
адаптована до використання у дошкільних установах.  
 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/65.pdf


 
66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вицлак Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Методика 

«Способность к 
обучению в школе» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 7. – С. 

59-65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 2: 
Діагностика інтелектуальної (когнітивної) готовності. Загальна 
обізнаність та мислення. 
Мета: діагностика психологічної готовності дітей до шкільного 
навчання, рівня розумового розвитку дитини. 
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 
возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; 
Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. 
Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 
45-46 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка 
со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. - № 8. – С. 48 ; Методика 
«Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 7. – 
С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и 
учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. - № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный 
вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / 
Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей 
речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. 
А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – 
С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели 
в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. 
А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. 
Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика 
изучения умения сохранять цель в условиях затруднения 
успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія 
та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45. 
Вікова група: 5,5-7 років. 
 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/66.pdf


67  
Вінник Н. Д. 

 

 
Методика «Духовна 
культура особистості 

педагога» 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2012. – № 10. – С. 
36-41. 

 
Запропоновано методику оцінки сили духовно-професійних 
устремлінь та ступеня їх реалізації у педагогічній діяльності. 
Вікова група: молоді, дорослі люди. 
 

 

68  
Вінтонів М. І. 

 

 
Психологічний аналіз 
зв’язків когнітивних 
стилів та вербального 

інтелекту 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 7. – С. 

26-31. 

 
З метою дослідження та аналізу зв’язків між когнітивними 
стилями та вербальним інтелектом, з метою виявлення 
особливостей їхньої взаємодії, використовується тест на 
визначення творчих здібностей (Х. Зіверт).   
Вікова група: студенти.  

 

 

 
 

69 
 
 
 
 
 
 

 
Вірна Ж. П. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Професійна 

ідентифікація: побудова 
і валідизація тесту 

кольорових відношень 
для діагностики 
усвідомлення 

професійного образу 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 3. – С. 

21-24. 
 

 
Представлено модифікований тест кольорових відношень 
Єткінда. Рівень усвідомлення людиною професійного 
образу дозволить спрогнозувати ймовірну ефективність  
професійної ідентифікації особистості та пояснити 
виникнення тих чи інших проблемностей у професійній 
(навчально-професійній) діяльності.  
Вікова група: студенти, дорослі люди.  

 

 
70 

 
Вітюк О. Ю. 

 
 
 
 

 
Програма занять з 
корекції агресивності 
учнів 5-8 класів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 7. – С. 

35-46. 
 

 
Мета програми: розвивати у дітей «емоційний інтелект», 
сприяти створенню дружньої атмосфери взаємодопомоги, 
довіри, доброзичливого та відвертого спілкування.  
Вікова група: учні 5-8 класів.  
 

 

 
71 

  
Ганошенко Н. И., 
Тихомирова И. 

В. 
 

 
Рисуночная методика 

"Разноцветные 
домики": для выявления 

эмоциональных 
отношений ребенка и 
его предпочтений в 

контактах 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 2. – С. 
57-64. 

 
Предлагаемая методика «Разноцветные домики» может быть 
использована в экспресс-диагностике сферы общения ребенка: 
его эмоциональных отношений, избирательности в контактах с 
взрослыми и сверстниками. Проводится индивидуально. 
Включает выполнение ребенком рисуночного задания и 
пояснений к ним в виде ответов на вопросы психолога. 
Возрастная группа: дети от 4 до 9 лет.   
 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/67.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/68.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/69.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/70.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/71.pdf


 
72 

 
Георгі М. К., 
Сінюгін В. Г.,  
Халін А. І. 

 
 
 

 
Діяльність класного 
керівника щодо 

психолого-педагогічної 
профілактики вживання 
наркогенних засобів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 9-10. – 
С. 57-73 ; 2003. – 
№ 1. – С. 4-8 ; № 2-

3. – С. 101-108. 
 

 
Запропоновані методи роботи з учнями стануть у нагоді 
при профілактиці вживання наркотичних речовин. 
Додається тест на визначення початкових ознак хвороби, 
опитувальник «Чи схильний ти до наркотиків».  
Вікова група: підлітки.  

 

 
73 

 
Гилфорд Дж., 
Салливен М. 

 

 
Методика исследования 
социального интеллекта 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2011. – № 10. – С. 
19-34. 

 

 
Методика являє собою батарею стандартизованих тестів, 
спрямованих на діагностику феномену соціального інтелекту 
(здатність розуміти наміри, почуття та емоційні стани людини 
по вербальній та невербальній експресії).  
Вікова група: 18-55 років. 
 

 

 
74 

 
Гіббс Джон 

 

 
Тренінг моральних 

міркувань 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 8. – С. 

14-36. 
 

 
Тренінг спрямовано на виховання моральних міркувань в 
особистості, що включає дотримання обіцянок, правдивість, 
готовність до взаємодопомоги, врятування життя, утримування 
себе від крадіжок і дотримання закону.  
Вікова група:  старший шкільний вік. 
 

 

 
75 

 
 
 

 
Гірник А. М.,  
Шпалерчук І. Н. 

 
 

 

 
Тренінг 

комунікативних умінь 
(методичні матеріали) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 1. – С. 
21-24 ; № 2. – С. 

11-16. 
 

 
Подаються матеріали тренінгу з розвитку комунікативних 
умінь та докладна інструкція до нього. До тренінгу додається 
докладний опис більш ніж 40 вправ, що допоможуть у 
досягненні поставленої мети. 
Заняття проводяться у групі, складом 10-15 осіб.  
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки, студенти.  
 

 

 
76 

 
Гобова Л. Ю. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Курс «Основи 
психологічної 

готовності до життя»: 
(конспекти уроків 
циклу «В тобі самому 
джерело сил» для учнів 

3 (2) класу) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 7. – С. 

15-21 ; 2005. – № 4. 
– С. 43-47 ; № 5. – 

С. 45-51. 
 

 
Метою запропонованих занять є формування у дітей навичок 
самостійної діяльності, соціальної відповідальності, здатності 
відчувати, розуміти себе та іншу людину. Програма 
розрахована на 17 занять, що складаються із ігор та вправ, що 
організують емоції та волю дитини, тренують її розум, 
розвивають уяву, сприйняття пам’ять, мислення.   
Вікова група: діти 7-8 років.  

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/72.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/73.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/74.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/75.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/76.pdf


 
77 

 
Гобова Л. Ю. 

 

 
Курс «Основи 
психологічної 

готовності до життя». 
Конспекти уроків циклу 
«З малої стежини твій 
шлях до вершини» для 

учнів 5 класу 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 8. – С. 

49-65. 
 

 
Мета курсу – полегшити соціально-психологічну та 
фізіологічну адаптацію дитини при переході від початкового до 
основного шкільного ступеня. Уроки спрямовані на розвиток 
координації рухів душі, душевної сили, гнучкості, навчають 
розуміти себе та інших, вчать дружити, любити, готують 
людину до повсякденного життя серед людей. 
Вікова група: 11-12 років. 

 

 
78 

 
Гобова Л. Ю. 

 

 
Психологічний 

супровід школяра за 
допомогою курсу 

«Психологічна 
готовність до життя» 
для школярів 1-7 кл. 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 3. – С. 

40-52. 
 

 
Основна мета методики – розвиток емоційного інтелекту дітей, 
їх соціальної компетентності, адаптованості до життя, 
профілактика асоціальної, протиправної поведінки, засвоєння 
достатньо повного репертуару соціальних навичок. Має 
допомогти у психологічній адаптації до шкільного життя, 
попередити життєві складності у дитини, допомогти у 
екстремальних та стресових станах, життєвих 
перевантаженнях, глибоких переживаннях.  
Вікова група: від 6 до 17 років.   
 

 

 
79 

 
Гольдштейн А. 
П.  
 

 
Тренінг контролю гніву 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 4. – С. 

61-76. 
 

 
Тренінг застосовують для досягнення двох цілей: допомогти, 
аби спалахи гніву в хронічно агресивної молоді виникали не 
так часто; забезпечити таку молодь засобами самоконтролю в 
ситуаціях, коли спалахує гнів. Різноманітні вправи  
допоможуть у досягненні мети. 
Вікова група: підлітки, молоді, дорослі люди. 
 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/77.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/78.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/79.pdf
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Гончаренко С. 
А., Манылова Л. 

М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Комплексная 
диагностика 

интеллектуального 
развития учащихся 7-11 

кл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 4. – С. 
24-28 ; № 5. – С. 

14-18 ; № 6/7. – С. 
49-51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Містить тести з докладним їх описом:  
Субтест з класифікації понять.  
Субтест вибору синонімів.  
Субтест загальної обізнаності та пасивного словника.  
Субтест просторового мислення та уяви («Кубики»). 
Субтест зі знаходження закономірностей у розташуванні 
фігур (треба розпізнати принцип, згідно з яким 
розташовуються фігури у першій частині тесту та обрати 
правильну відповідь з другої частини тесту);  
Субтест просторової уяви (у субтесті «Вырезы» треба уявити, 
як буде виглядати аркуш із запропонованими вирізами після 
його розвороту у повний розмір); 
Субтест на просторове сприйняття та розвиток уяви 
(завдання до субтесту «Развертки» складаються із розгорнутих 
креслень геометричних фігур. Треба обрати правильну 
розгортку до запропонованої фігури); 
Субтест на розуміння науково-популярного тексту (до 
запропонованого тексту наводиться 10 питань і 5 готових 
відповідей. Треба обрати найбільш правильну відповідь).   
Субтест умовиводів (завдання складається із однієї чи 
декількох посилок та п’яти готових висновків, з яких треба 
обрати один правильний).  
До всіх тестів подаються ключі-відповіді.  
Вікова група: середній та старший шкільний вік. 
 

 

 
81 

 
Горбачева Е. И.  

 

 
"Карта предметов" А. 
Бине: история создания, 
исследовательские 
возможности и 
перспективы 
применения в 
психологической 
диагностике 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 1. – С. 
105-120. 

 
Целью «Карты предметов» А. Бине является определение 
способности личности быть не только внимательным и 
наблюдательным, но и припомнить содержание наблюдений, 
придав им отчетливую лингвистическую форму. Стимульным 
материалом карты является прямоугольная полоска желто-
оранжевого картона 33,5х40,5 см, к которой прикреплены 
фотография, ярлык, пуговка, монета, почтовая марка и 
сюжетная картинка.  
Возрастная группа: средний и старший школьный возраст, 
подростки.  

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/80.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/81.pdf
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Гордеева А. В. 

 
 
 
 

 
Методика исследования 
образа компьютера 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 2. – С. 

36-41. 
 
 

 
Розроблені психодіагностичні методики, призначені для 
дослідження в області психології комп’ютеризації. Перша 
методика – на основі методу контент-аналізу, інша – 
стандартизований варіант опитувальника, що має назву 
Методика дослідження образу комп’ютера.  
Вікова група: дорослі люди. 
  

 

 

 
83 

 
Гордеева Т. О., 
Осин Е. Н., 

Шевяхова В. Ю. 
 

 
Диагностика оптимизма 
как стиля объяснения 
успехов и неудач 

(опросник СТОУН) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 9. – С. 
29-41 ; № 10. – С. 

20-25. 
 

 
Запропоновані методики стилю пояснення успіхів та невдач 
дозволяють діагностувати особливості оптимістичного 
атрибутивного стилю у двох сферах – у сфері негативних та у 
сфері позитивних життєвих ситуацій у дорослих та підлітків. 
Застосовується опитувальник стилю пояснення успіхів та 
невдач для дорослих – СТПУН-Д та для підлітків – СТПУН-П. 
Додається також опитувальник оптимізму М. Селігмана – 
Шкала оптимістичного стилю пояснення (ШОСТП) у 
дорослому та дитячому варіантах. 
Вікова група: підлітки, дорослі люди.  
 

 

 
 

84 

 
Гордеева Т. О. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Оптимистическое 
мышление личности 
как составляющая 
личностного 
потенциала 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 1. – С. 
32-65. 

 
Предлагается описание методик, направленных на 
исследование оптимистического мышления личности. 
Приводится пример детского варианта «Опросника 
атрибутивного стиля» (CASQ), а также Шкала 
оптимистического мышления для взрослых и Шкала 
оптимистического мышления для подростков, позволяющих 
диагностировать особенности оптимистического мышления в 
области негативных и позитивных жизненных ситуаций в двух 
сферах – достижений и межличностных отношений.  
Возрастная группа: дети 8-13 лет, подростки, взрослые люди.  
 

 

 
85 

 
Гордеева Т. О., 
Сычев О. А., 
Осин Е. Н. 

 

 
Разработка 

русскоязычной версии 
теста диспозиционного 
оптимизма (LOT) 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2010. –  № 2. – С. 
36-64. 

 
На основе Опросника диспозиционного оптимизма (Life 
Orientation Test - LOT) М. Шейера и Ч. Карвера разработана 
русскоязычная версия теста. Тест направлен на диагностику 
оптимизма-пессимизма.   
Возрастная группа: 14-50 лет.  

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/82.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/83.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/84.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/85.pdf


 
86 

 
Горностай П. П. 

 
 
 
 
 

 
Психодіагностична 
методика «Локус 

рольового конфлікту» 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 6. – С. 

36-38. 
 

 
Наводиться опитувальник «Шкала локусу рольового 
конфлікту», за допомогою якого можна визначити схильність 
особистості вибирати одну із двох стратегій поведінки в 
рольовому конфлікті: інфернальну чи екстернальну (тобто 
орієнтація відповідно на внутрішні чи зовнішні детермінанти 
поведінки) з переживанням імовірності зовнішнього чи 
внутрішнього рольового конфлікту.  
Вікова група: старший підлітковий вік, молоді люди.  
 

 

 
87 

 
Грабовська С. Л., 
Кліманська М. Б. 

 

 
Методика дослідження 

схильності до 
«вимагаючої» 
поведінки 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2006. – № 5. – С. 1-
5. 
 

 
Пропонується методика дослідження схильності до 
«вимагаючої» поведінки (соціального утриманства).  
Вікова група: від 16 років.   

 
88 

 
Гридковець Л. М. 

 
 
 

 
Подолання подружніх 

конфліктів 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 8. – С. 

37-38. 
 

 
Наведені  декілька методів допоможуть подолати 
конфлікті ситуації у родині.  
Вікова група: дорослі люди.   

 
89 

 
Гридковець Л. М. 

 

 
Психокорекційний 
тренінг як засіб 

допомоги молоді при 
залежності від 
алкоголю 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 2. – С. 

18-24. 
 

 
Мета розробленої соціально-психологічної тренінгової 
програми – допомога молоді при залежності від алкоголю.  
Вікова група: молоді люди.   

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/86.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/87.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/88.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/89.pdf


 
90 

 
Грищук О. П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оптимізація 
самоставлення 

особистості в умовах 
учбової діяльності 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 8. – С. 

19-25. 

 
Метою даної дослідження є вивчення особливості 
самоставлення особистості в умовах учбової діяльності, 
з’ясувати динаміку цього феномена під впливом 
цілеспрямованої психокорекційної роботи. Діагностика 
самоставлення проводиться за допомогою опитувальника, 
розробленого В. В. Століним та С. Р. Пантилеєвим, який дає 
змогу визначити не лише загальний рівень емоційно-ціннісного 
ставлення до себе, а й дозволяє одержати дані стосовно 
елементів його структури.  
Окрім тесту-опитувальника самоставлення за В. В. Століним 
та С. Р. Пантилеєвим, наводяться приклади коригуючих 
психологічних вправ та процедур.   
Вікова група: середній та старший шкільний вік.  
    

 

 
91 

 
Губенко А. В. 

 

 
Преодоление 

интеллектуальной 
ригидности методами 
процессуализации 
мышления при 

подготовке школьников 
к творческой 
деятельности 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 2. – С. 
38-43 ; № 3. – С. 
53-67 ; № 4. – С. 

33-37.  
 

 
Запропоновані методи подолання розумової інерції у процесі 
творчої діяльності. Додано методики розвитку творчого 
мислення у найбільш важливих сферах досвіду, у тому числі 
вербального, соціального. 
Вікова група: середній, старший шкільний вік.  

 

 
92 

 
Губенко А. В. 

 
 
 
 
 

 
Рекомендации по 
психогигиене 
педагогической 
деятельности  

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 5. – С. 

31-34. 

 
Рекомендовані види спеціалізованих психофізіологічних вправ, 
спрямованих на зняття позотонічної втоми, комплекси 
нервово-м’язової релаксації, а також деякі інші гімнастики, 
спрямовані на зняття психологічних, розумових, а також  
фізіологічних навантажень. 
Вікова група: студенти, дорослі люди.   
 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/90.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/91.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/92.pdf
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Губенко О. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Активізація творчого 
потенціалу як засіб 

психологічної допомоги 
дітям, що зазнали 
експлуатації у 

найгірших формах 
дитячої праці 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2003. – № 2-3. – С. 
66-77. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Пропонуються методи реабілітуючої взаємодії з дитиною на 
двох рівнях: когнітивно-пізнавальному та емоційно-
регулюючому.  
Реабілітаційний тренінг навчально-пізнавальних здібностей 
корисний дітям, які відчувають складності у виконанні 
різноманітних видів навчальної роботи: розумінні та 
осмисленні нового матеріалу, його запам’ятовуванні та 
засвоєнні, встановленні зв’язків між різноманітними явищами, 
вираженні своїх думок у мові. Рекомендації з корекції 
посттравматичних станів та емоційної саморегуляції дитини 
призначені для зниження рівня тривожності дітей, усунення 
афективних емоційних переживань, зняття емоційної напруги.  
Вікова група: молодший, середній шкільний вік. 
 

 

 
94 

 
Губенко О. В. 

 
 
 
 
 

 
Розвиток здатності до 
розуміння та засвоєння 
навчальної інформації 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2004. – № 11. – С. 
60-64 ; 2005. – № 1. 
– С. 31-38 ; № 2. – 

С. 47-50. 
 

 
Тренінг спрямовано на розвиток інтелектуальних якостей 
учнів: аналітико-синтетичних умінь; осягнення як компонентів 
тексту, так і всього тексту цілком; уважного сприйняття, 
концентрації уваги; швидкого проникання в суть матеріалу; 
вміння знаходити прихований зміст; вмінь згортати/розгортати 
інформацію.  
Вікова група: середній та старший шкільний вік (13-17 років), 
юнаки, студенти.  
 

 

 
95 

 
Губенко О. О., 
Мельничук Л. В. 

 
 
 

 
Інтерактивні форми 
роботи з батьками 
шестирічних 
першокласників 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2005. – № 10. – С. 
36-52. 

 

 
Програма розроблена з метою допомогти дітям адаптуватися 
до школи, зробити процес навчання радісним. Інтерактивні 
форми і методи виховної роботи залучають батьків до 
співпраці з вчителем, що дає можливість батькам побачити 
проблему очима дитини.  
Вікова група: діти 6 років.  
 

 

 

 
96 

 
Гуревич К. М., 
Акимова М. К., 
Борисова Е. М., 
Зархин В. Г., 
Козлова В. Т., 
Логинова Г. П., 

 
АСТУР – тест 

умственного развития 
для абитуриентов и 
старшеклассников 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2008. – № 4. – С. 5-
128. 

 

 
Тест АСТУР (для Абитуриентов и Старшеклассников Тест 
Умственного Развития) применяется для оценки уровня 
умственного развития выпускников средних школ и 
абитуриентов. 
Возрастная группа: подростки, студенты.   
 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/93.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/94.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/95.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/96.pdf


Раевский А. М., 
Ференс Н. А. 

 
 

97 
 

Гурковська Т. Л. 
 

 
Система завдань з 
розвитку сприймання 
дітей третього року 

життя 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 3. – С. 

32-34. 
 

 
Розроблена система завдань розвивального характеру 
спрямована на удосконалення сприймання дітей.  Серед 
завдань є модифіковані варіанти вже відомих завдань, так і 
авторські розробки. Завдання мають характер дидактичних 
ігор, що вводяться поетапно за принципом ускладнення, що 
збагачує образ сприймання та формує перші перцептивні дії, 
які спрямовані на обстеження предмета, і відповідає принципу 
ампліфікації (збагачення розвитку сприймання дітей раннього 
віку, розширення їх сенсорного досвіду). 
Вікова група: діти 3-4 років.  
  

 

 
98 

 
Гурлева Т. С.  

 

 
Метод 

психологического 
тренинга в 
формировании 
ответственности у 
подростков 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2000. - № 8. – С. 3-
6. 

 
Запропонована коротка характеристика етапів формування, а 
також методи діагностики відповідальності у підлітків. 
Надається характеристика психологічному тренінгу, який має 
на меті формування у підлітків потреби у самовихованні даної 
якості, що є однією з умов становлення «зрілої» 
відповідальності. Дана стаття є логічним продовженням 
публікації Т. Г. Гурлєвої «Діагностика та корекція 
відповідальності у підлітків» (Див.: Практ. психологія та соц. 
робота. – 1999. - № 5. – С. 5-11). 
Вікова група: підлітки.  
 

 

 
99 

 
Гурлєва Т. Г.  

 
 
 
 
 

 
Діагностика та корекція 
відповідальності у 

підлітків 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1999. - № 5. – С. 5-
11. 

 
Пропонується методика з визначення рівня відповідальності у 
дітей. На основі запропонованого малюнкового експерименту, 
автором характеризуються 8 типів відповідальності.  
Також пропонується  проективний метод зі схемою 
експерименту «Складання казки чи фантастичної розповіді».  
Вікова група: молодший шкільний вік. 
 

 

 
100 

 
Гусев А. И. 

 
 

 
К проблеме измерения 
толерантности к 
неопределенности 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 1. – С. 

21-28. 

 
Розглянуті різні підходи до вимірювання толерантності до 
невизначеності у працях зарубіжних та вітчизняних авторів. 
Додані:  
«Шкала толерантности к неопределенности MSTAT-I Д. 

 

http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/97.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/98.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/99.pdf
http://opac.lib.onu/pdf/kompendium/100.pdf


 Маклейна в адаптации Е. Г. Луковицкой»;   
методика «Толерантность к неопределенности», 
разработанная С. Баднером (адаптированная Г. Солдатовой). 
Вікова група: студенти.  
   

 
101 

 
Данилов В. А. 

 
Методики диагностики 
проявлений силы 
нервной системы в 
мыслительно-речевой 

деятельности  
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 4, спец. 
вып. : Диагностика 
природных 
особенностей 
человека. – С. 26-

48. 
 

 
Предложенные методики «Образование аналогий», 
«Исключение», «Ассоциации» направлены на диагностику 
проявлений силы нервной системы в мыслительно-речевой 
деятельности личности, а именно: динамику 
работоспособности во время решения заданий. 
Возрастная группа: любой возраст начиная с 14 лет.   
 

 

 
102 

 
Данилова Т. Н. 

 
 
 
 
 

 
Опросник диагностики 
типа направленности 

личности 
практического 
психолога 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 8. – С. 

41-44. 
 

 
Методика «Діагностика спрямованості особистості 
практичного психолога (ДСОПП)» має на меті виявити різні 
типи спрямованості у структурі особистості майбутніх 
практичних психологів; виявити основні типи професійної 
спрямованості особистості у студентів-психологів. 
Вікова група: студенти, дорослі люди.   

 

 
103 

 
Дергачева О. Е., 
Митина О. В. 

 

 
Подходы к 

конструированию 
русскоязычной версии 
опросника каузальных 

ориентаций 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 1. – С. 3-
21. 

 

 
РОКО – русскоязычный опросник казуальных ориентаций 
используется для измерения личностной автономии, в котором 
находит отражение теория самодетерминации, созданная 
американскими авторами Э. Л. Деси и Р. М. Райаном. Теория 
самодетерминации предполагает свободу выбора человеком 
способа поведения и существования в мире независимо от 
влияющих на него сил внешнего окружения и 
внутриличностных процессов.  
Возрастная группа: студенты (18-25 лет).  
 

 

 
104 

 
Джонсон Д. В. 

 
 
 

 
Тренінг саморозкриття 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 7. – С. 

52-64. 
 

 
Запропонований тренінг допоможе вам у розкритті своїх 
відчуттів і внутрішніх реакцій перед товаришами, а також 
приведе до нового усвідомлення себе і своїх переживань.  
Вікова група: підлітки, молоді люди.  
 

 



 
105 

 
Джонсон Девід 

В. 
 

 
Удосконалення вміння 

спілкуватись 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 9. – С. 

18-35. 
 

 
Підібрані тренувальні вправи, що стосуються неефективного та 
ефективного спілкування, що допоможуть у підтриманні 
ефективних міжособистісних стосунків.   
Вікова група: підлітки, дорослі люди.  
 

 

 
106 

 
Джонсон Л. 

 
 
 

 
Встановлення і 
збереження довір’я 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 6. – С. 

22-29. 
 

 
Запропоновані методики тренування вміння викликати до себе 
довір’я, а також ігрові методи вияву довір’я допоможуть у 
міжособистісних стосунках.  
Вікова група: підлітки.  

 

 
107 

 
Дідківська Н. Г. 

 

 
Сприяння своєму 

зростанню (матеріали 
для занять з корекції 
агресивних тенденцій 
та негативних 
емоційних станів) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 9. – С. 

48-53. 

 
Подані матеріали для занять з корекції агресивних 
тенденцій та негативних емоційних станів (корекція 
ставлення до  свого «Я», об’єктивна самооцінка, 
досягнення самостійності, корекція ставлення до інших, 
корекція агресивних тенденцій, негативних емоційних 
станів). 
Вікова група: молоді, дорослі люди. 

 

 
108 

 
Дідора М. І.,  
Яцула В. В. 

 

 
Розвиток впевненості у 

студентів 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2006. – № 11. – С. 
30-35. 

 

 
Пропонується програма 10 тренінгових занять з розвитку 
впевненості у студентів (навички впевненої поведінки та 
вираження відчуттів та емоцій).  
Вікова група: студенти.  

 

 
109 

 
Дмітрієва О. А. 

 
 

 
Особливості 
потребнісно-

мотиваційної сфери 
психосоціально зрілих і 
психосоціально 

незрілих особистостей 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2005. – № 9. – С. 8-
12. 

 

 
Вивчаються показники потребнісно-мотиваційної сфери 
особистісно зрілих і особистісно незрілих учнів. 
Запропонована анкета вивчення потребнісно-мотиваційної 
сфери особистості.  
Вікова група: старший шкільний вік.  

 

 

 
110 

 
Домнич Т. М. 

 

 
Опитувальник на 

визначення механізмів 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

 
Представлений тест виявлення власних захисних механізмів 
LSI Р. Плутчика. Опитувальник продовжує теорію Р. 
Плутчика, яка розглядає захисні механізми в контексті  



захисту 
 

2001. - № 6. – С. 
18-21. 

 

еволюційної структури та вважає їх похідними від емоцій. За 
опитувальником визначається 8 механізмів захисту: регресія, 
заміщення, заперечення, витіснення, проекція, компенсація, 
реактивне утворення, раціоналізація. 
Вікова група: підлітки, дорослі люди.  
 

 
111 

 
Дорожевец Т. В. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Психологическая 
помощь детям: арт-
техники активизации 
внутренних ресурсов 

ребенка 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1998. - № 6/7. – С. 
37-42. 

 

 
Запропоновані декілька технік з надання психологічної 
допомоги дітям, які мають проблеми різного характеру, що 
виникають у процесі становлення дитини як особистості. Це 
модифіковані та доповнені «техніки уяви», що були 
запропоновані більш ніж 50 років тому американськими 
психологами Кроулі та Міллзом і відомі під назвою «Чарівні 
мультяшки». У набір входять 20 технік, які добре 
зарекомендували себе у роботі з дітьми із невротичними 
симптомами, пацієнтами дитячих лікарень.  
Вікова група: дошкільний та молодший шкільний вік. 
 

 

 
112 

 
Доценко В. В. 

 

 
Навчально-тренінгова 

програма 
«Життєконструювання 
особистості в кризові 
періоди життя» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 1. – С. 

19-26. 
 

 
Представлено організаційно-методичний алгоритм проведення 
навчально-тренінгової програми «Життєконструювання 
особистості в кризові періоди життя». Програма розрахована 
на людей, що знаходяться у  передкризовому стані або 
перживають кризу середини життя. Програма спрямована на 
активізацію у людини процесу самопізнання і вироблення 
вмінь та навичок конструктивного вирішення життєвих криз.  
Вікова група: дорослі люди 35-45 років.  
 

 

 
113 

 
Дроздов О. Ю. 

 

 
Проективна методика 
«Тест руки»: з досвіду 
використання на 

молодіжних вибірках 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 7. – С. 

24-27. 
 

 
Методика призначена для діагностики схильності до «відкритої 
агресивної поведінки». Піддослідному пропонується 9 карток 
із зображенням руки і одна порожня картка. Треба відповісти, 
що, на його думку, символізує той чи інший жест руки, при 
демонстрації порожньої картки уявити собі руку людини, а 
потім описати її дії, які вона виконує. Фіксується зміст, час та 
кількість відповідей. (Див. також.: Пономаренко И. Л. 
Проективный метод актуализации психологического запроса / 
И. Л. Пономаренко // Практ. психологія та соц. робота. – 2001. - 
№ 4. – С. 30-36). 
Вікова група: середній шкільний вік – дорослі. 
   

 



 
114 

 
Духневич В. Н. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Опросник стратегий и 
атрибуций (SAQ): 
описание, адаптация, 

применение 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 1. – С. 

15-21. 

 
Опитувальник спрямовано на вивчення специфіки 
поведінкового репертуару особистості у різних ситуаціях: у 
ситуації досягнення, при вирішенні професійних та учбових 
задач, та у ситуації афіліації, тобто у міжособистісних 
стосунках. Також опитувальник можна застосовувати з метою 
діагностики психологічних проблем, які відбулися у минулому 
у зв’язку зі схильністю особистості до невдач у різних 
ситуаціях. До таких проблем можна віднести тривожність, 
невпевненість, сором’язливість. 
Вікова група: підлітки, дорослі люди.   

 

 
115 

 
Дьяков С. І. 

 
 
 
 
 

 
Семантичний 
диференціал 

суб’єктності («СДС») 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 6. – С. 

49-57. 
 

  
Пропонується психологічна методика «Семантичний 
диференціал суб’єктності» (СДС). Допоможе при дослідженні 
характеристик семантично-інтерпретаційної сфери людини 
(особливостей її розуміння, оцінки та ставлення до дійсності, 
які є мотиваційно-смисловими чинниками у прийнятті рішення 
людиною і її життєдіяльності).  
Вікова група: студенти.  
 

 

 
116 

 
Дьяков С. І. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Техніка застосування 
репертуарних решіток 

Дж. Келлі у 
дослідженні 
суб’єктності 
особистості (на 

матеріалі дослідження 
респондентів 

педагогічного фаху) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 3. – С. 

39-53. 
 

 
Методика розкриває психосемантичну технологію дослідження 
суб’єктності педагога на матеріалі вивчення характеристик 
його власного досвіду рольових стосунків. Методом вивчення 
семантичної сфери особистості виступила психосемантична 
методика Дж. Келлі «Репертуарний тест рольових 
конструктів («Реп-тест»)», яку було адаптовано до 
педагогічного середовища.  
Вікова група: студенти, педагоги-практики.  

 

 
117 

 
Дьяков С. И. 

 

 
Факторы субъектности 
в стрессоустойчивости 
будущего специалиста 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 4. – С. 

19-23. 
 

 
За допомогою методики «Локус контролю» досліджується 
суб’єктність особистості майбутнього спеціаліста у контексті 
стресостійкості.  
Вікова група: студенти.  

 



 
118 

 
Дьяченко Э. В. 

 
 
 
 

 
Тренинговое занятие 
адаптации к состоянию 

материнства 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 4. – С. 

27-28. 

 
Тренінгове заняття для адаптації до стану материнства 
направлено на активізацію у вагітних жінок материнського 
почуття. До тренінгу увійшли деякі вправи Н. Боровикової, 
основою яких є елементи арттерапії та артпедагогіки.  
Вікова група: молоді, дорослі люди.  
 

 

 
119 

 
Ениколопов С. 
Н., Цибульский 

Н. П. 
 
 

 
Методики диагностики 

агрессии 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 3. – С. 
41-72. 

 
Проанализированы несколько опросников диагностики 
агрессии (Опросник диагностики склонности к агрессии BPAQ 
А. Басса - М. Перри; Опросник диагностики 
легитимизированной агрессии ЛА-44). 
Возрастная группа: 18-25 лет; 17-29 лет. 
 

 

 
120 

 
Ерофеев А. К.,  
Маслов Е. В. 

 
 
 
 
 
 

 
Профессиональная 
компетентность 

руководителей банка: 
подходы к диагностике 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 1. – С. 
71-85. 

 
Для исследования профессиональной компетентности 
использовалась батарея тестов:  
Тест-опросник «Шестнадцать личностных факторов» Р. 
Кеттела (16 ЛФ, Форма А);  
Личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлор - MAS;  
Опросник Стирса-Браунштейна - ОСБ;  
Уровень субъективного контроля - УСК.  
Возрастная группа: взрослые люди.  
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Єсип М. З. 

 

 
Апробація методики 

«Людина – Бог: 
типологія переживань» 

(ЛБТП) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 2. – С. 

47-56. 
 

 
Апробовано методику для визначення емоцій та почуттів, які в 
людині викликає Бог «Людина – Бог: типологія переживань» 
(ЛБТП). 
Вікова група: 21-35 років.   
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Єсип М. З. 

 
 

 
Апробація методики 

«Семантичний 
диференціал образу 
Бога» (СДОБ) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 1. – С. 

29-38. 
 

 
Запропоновано методику для визначення різновидів образу 
Бога в уяві людини «Семантичний диференціал образу Бога» 
(СДОБ). 
Вікова група: 21-35 років.  
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Жадан І. В. 

 
 
 
 
 

 
Методика дослідження 

політичної 
толерантності: 

показники, критерії, 
інструментарій 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 6. – С. 

33-35. 
 

 
Пропонується методика дослідження толерантності за межами 
конкретної ситуації і політичної поведінки в цій ситуації, що 
зводиться до вимірювання установок людей по відношенню до 
соціальних об’єктів. Метою такого вимірювання є визначення 
особливостей політичної культури та прогнозування поведінки 
суб’єктів політики в тих або інших ситуаціях.  
Вікова група: дорослі люди.  
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Желдак И. М. 

 

 
Коррекция семейного 

воспитания 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 6. – С. 
46-50 ; № 7. – С. 
19-30 ; № 8. – С. 

20-25. 
 

 
Запропоновані методи корекції сімейного виховання. Підібрані 
вправи для батьків та дітей. У додатку наводяться Шкала 
батьківської заклопотаності (ШБЗ), опитувальник аналізу 
сімейних взаємовідношень (АСВ).  
Вікова група: дорослі люди.  

 

 
125 

 
Желдак И. М. 

 
 
 

 
Сценарий групповой 
психотерапии с детьми 

6-11 лет 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 3. – С. 

44-64. 
 

 
Тренінг спрямований на подолання проблем взаємовідношень 
між батьками та дітьми. У додатку наводиться Дитячо-
підлітковий варіант прогресивної м’язової релаксації по 
Джекобсону. 
Вікова група: діти 6-11 років. 
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Желдак И. М. 

 

 
Сценарий групповой 
психотерапии с детьми 

12-15 лет и старше 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 4. – С. 

49-65. 
 

 
Тренінг спрямований на подолання проблем взаємовідношень 
між батьками та дітьми. 
Вікова група: діти 12-15 років. 
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Жуков В. В. 

 
 

 
 

 
Ти і твої права (тренінг 
для підлітків 13-17 
років): методична 

розробка 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 9. – С. 

28-31. 

 
Мета тренінгу: ознайомлення підлітків з їх правами в 
сім’ ї та суспільній діяльності.  
Вікова група: підлітки 13-17 років. 
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Заброцький М. 

М. 
 
 
 
 
 

 
Технологія розвитку 
комунікативної 

компетентності вчителя 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 1. – С. 

28-32. 
 

 
Пропонуються різні методи розвитку комунікативної 
компетентності вчителя. Підібрані вправи з розвитку 
рефлексії та емпатії, вправи з поглиблення рівня само 
прийняття, вправи з розвитку виразності поведінки в 
публічній обстановці. 
Вікова група: дорослі люди.  
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Задіранова Г. В. 

 
 
 
 

 
Тренінг формування 
професійної успішності 
майбутніх педагогів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 4. – С. 

21-32. 
 

 
В основу концепції  тренінгу формування професійної 
успішності майбутніх педагогів покладено уявлення про 
те, що тренінг повинен сформувати професійну 
успішність майбутніх педагогів. 
Вікова група: студенти, молоді люди.  
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Заика Е. В., 
Быстров К. А. 

 

 
Игры и упражнения для 

развития 
микромоторики 
школьников 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 4. – С. 

39-46. 
 

 
Представлений ряд ігор та вправ, спрямованих на 
розвиток у школярів мікромоторики руки (здатність 
здійснювати точні дрібні рухи пальцями та кистю руки, 
дозуючи відстань, напрямок руху та їх зусилля). 
Вікова група: 7-13 років.  
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Заика Е. В., 

Калмыкова И. А. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как воспитать 

талантливого ребенка: 
сборник игр и 
упражнений по 
развитию 

познавательных и 
творческих 
способностей 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 7. – С. 
29-43 ; № 8. – С. 

43-51. 
 

 
Підібраний комплекс інтелектуальних ігор допоможе у 
розвитку мислення, уяви, словесно-логічної пам’яті, 
рухової пам'яті. 
Вікова група: дошкільний вік, молодший шкільний вік.    
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Заика Е. В., 

Лотоцкая М. Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Методики исследования 
эмоций в клинической 

психологии 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 5. – С. 

35-53; № 6. – С. 62-
68. 

 
 
 
 
 
 

 
Запропоновано методики дослідження емоцій:  
Опитувальник Ольшанникової-Рабинович (дозволяє виявити 
стійкий нахил людини до переживання трьох базових емоцій: 
страху, гніву та радості);  
Методика «Когнітивна самооцінка емоцій» (показує, 
наскільки та чи інша емоція відчувається дослідним); 
Методика «Емотивна самооцінка емоцій» (виявляє 
привабливість різного роду емоцій для дослідного, їх 
інтенсивність, активуючий вплив); 
Шкала особистісної тривожності Спілберга-Ханіна (визначає 
схильність суб’єкта до тривоги); 
Методика САН (оцінка самопочуття, активності, настрою у 
дослідного). 
Вікова група: студенти, дорослі люди.   
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Заика Е. В. 

 
 
 

 
Память: ее развитие и 
совершенствование 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 8. – С. 

39-44. 

 
Підібраний комплекс практичних завдань допоможе у 
розвитку пам’яті. Наведено вправи із рядами слів та 
речень для розвитку пам’яті у школярів.  
Вікова група: середній шкільний вік. 
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Заика Е. В. 

 

 
Развиваем 

пространственное 
мышление, двигая 
руками и ногами 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 9. – С. 

50-53. 
 

 
Підібрано комплекс навчальних прийомів для 
формування у дітей образно-просторового мислення. 
Вправи підібрано з урахуванням вікової категорії.  
Вікова група: діти 7-16 років.  
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Заика Е. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Развитие навыков 
запоминания и 

понимания учебных 
текстов 

 
 
 
 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1998. - № 6/7. – С. 
73-76. 

 
Комплекс вправ направлений на формування та вдосконалення 
способів логічної пам’яті, яка лежить в основі 
запам’ятовування учбових текстів. В основі різноманітних 
способів словесно-логічної пам’яті лежить установлення 
всіляких смислових зв’язків у матеріалі, що вивчається.  
Деякі з запропонованих вправ: висловлювання думок іншими 
словами; добір заголовків до розповіді; скорочення розповіді; 
будування повідомлення за алгоритмом; аналіз структури 
довгих повідомлень; аналіз структури коротких текстів; 
складання схематичних малюнків; складання плану до тексту.   
Вправи розраховані на старший шкільний вік чи групу 

 



студентів. 
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Заика Е. В. 

 
 
 
 
 

 
Упражнения с 

перестановками букв, 
слов и цифр для 

развития внутреннего 
плана действий 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2003. – № 2-3. – С. 
38-41. 

 
 
 

 
Розроблена система ігрового тренінгу пізнавальних 
процесів школярів розвитку внутрішнього плану дії. 
Тренінги стануть у нагоді в розвитку короткочасної та 
довгочасної пам’яті, підвищення уваги та розвитку звички 
до розумових зусиль. 
Вікова група: середній-старший шкільний вік.  
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Заика Е. В. 

 

 
Экспериментальная 
психология памяти: 
основные методики и 

результаты 
исследований  

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 5. – С. 

57-65 ; № 6. – 35-40 
; № 7. – С. 23-27 ; 
№ 8. – С. 23-27 ; 
2010. - № 1. – С. 
71-73 ; № 2. – С. 
56-63 ; № 3. – С. 

27-32.  

 
Пропонуються методики дослідження пам’яті:  
Освітлення слів ліхтариком (О. М. Леонтьєв, Т. В. Розанова); 
Вирішення арифметичних прикладів (П. І. Зінченко); 
Викладання орнаменту з фігур (С. П. Бочарова); 
Придумування фраз (О. А. Смирнов); 
Варіювання принципу вибору слова (П. І. Зінченко); 
Варіювання завдань, що виконуються із рядом слів (О. М. 
Лактіонов); 
Впорядкування геометричних фігур (Є. В. Заїка); 
«Гра у магазин» (З. М. Істоміна); 
Співставлення учбового та ігрового мотивів (П. І. Зінченко); 
Пред’явлення подібних фігур упереміж (Л. В. Занков); 
Запам’ятовування визначень геометричних понять (А. С. 
Ячина); 
Переклад змісту тексту у образний план (А. С. Новомейський); 
Емоційно-оціночне шкалювання зображень (О. В. Артем’єва); 
Спотворення ключових слів тексту (Є. В. Заїка); 
Запам’ятовування комплексних буквено-фігурних елементів (Є. 
В. Заїка); 
Запам’ятовування професійних термінів (П. Б. Невельський, М. 
Д. Розенбаум); 
Діставання номерків з коробки (Б. Ф. Ломов, О. К. Осницький);  
Розкладання коробок (А. В. Запорожець, В. П. Зінченко); 
Малювання олівцями різної довжини (В. В. Манджгаладзе); 
Опис зовнішності людини по пам’яті (Бодалєв) 
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки, студенти.  
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Заїка Є. В.,  
Зуєв І. О. 

 
 
 
 

 
Комплекс вправ для 
розвитку пізнавальних 
стратегій учнів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2007. – № 12. – С. 
30-34. 

 

 
Пропонується два напрямки розвитку пізнавальних стратегій: 
тренінг розвитку візуальних здібностей, які зумовлюють більш 
високу ефективність сучасного навчання; вправи та прийоми 
пізнавальної активізації учнів із домінуючою кінестетичною 
пізнавальною стратегією, які зазнають найбільших труднощів у 
навчанні.  
Вікова група: середній, старший шкільний вік. 
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Заїка Є. В.,  
Зуєв І. О. 

 

 
Шкільне психологічне 
консультування: шляхи 

оптимізації 
пізнавальної діяльності 

учнів 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2008. – № 10. – С. 
1-15 ;  № 11. – С. 
16-34 ; № 12. – С. 
4-10 ; 2009. – № 1. 
– С. 16-31 ; № 2. – 
С. 13-15 ; № 3. – С. 

16-22. 
 

  
Пропонуються програми тренінгових занять з розвитку 
важливих пізнавальних процесів. Підібрані вправи для 
розвитку логічної пам’яті, ігри для розвитку мислення, вправи 
для формування здібностей до витягування та переробки 
прихованої інформації, ігрові тренінги для формування 
внутрішнього плану дій, вправи на розвиток візуального, 
просторового та образного мислення, вправи для розвитку 
рухової пам’яті, ігри для формування розкутості у пізнавальній 
діяльності.  
Вікова група: середній, старший шкільний вік.  
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Занюк С. С. 

 
 
 
 
 

 
Мотиваційний тренінг. 
Формування мотивації 
учбової діяльності у 
студентів та 

старшокласників 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 8. – С. 

31-42 ; № 9-10. – С. 
74-83. 

 

 
Розроблений мотиваційний тренінг може використовуватись 
для підвищення мотивації особистості. Запропоновані вправи 
(«Успіхи в минулому», «Емоційне насичення», «Нове ім’я», 
«Схвалення», «Уникнення невдачі», «Придумай девіз», 
«Сформуй позитивний Я-образ») допоможуть у досягненні 
поставленої мети.  
Вікова група: підлітки, студенти.   
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Захарова Е. И., 
Кукушкина Н. С. 

 
 

 
Диагностика 
ценностной 

направленности матери 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 4. – С. 
45-57. 

 
Предложенная методика поможет осуществить диагностику 
ценностных ориентаций личности, что позволяет решать 
проблемы детско-родительских отношений.  
Возрастная группа: молодые женщины.  
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Захарова Е. И., 
Строгалина А. И. 

 
 

 
Особенности принятия 
родительской позиции 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 4. – С. 
58-69. 

 
Опросник позволяет зафиксировать особенности внутренней 
родительской позиции по отношению к ребенку.  
Возрастная группа: молодые женщины.   
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Земба А. Б. 

 
 
 
 
 
 

 
Проблема ефективності 

управління 
студентською групою: 
тренінг розвитку 
лідерських якостей 

студентів 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 3. – С. 

42-48. 
 

 
Пропонується програма тренінгу ефективності управління мета 
якого полягає у виявленні та актуалізації лідерських якостей в 
учасників.  
Вікова група: студенти (керівники студентських академічних 
груп). 
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Зубаль Н. Г. 

 
 

 
Матеріали 

діагностичного 
дослідження розвитку 
учнів та учнівських 

колективів 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 4. – С. 
58-62 ; № 6. – С. 

73-80. 
 

 
Представлено матеріали діагностичного дослідження 
розвитку учнів та учнівських колективів, які містять: 
дослідження «Атмосфера в класі», методику «Оцінка 
психічної активації, інтересу, емоційного тонусу, 
напруження і комфортності», методику «Незакінчені 
смислові установки», анкету для дослідження ставлення 
до домашніх завдань, опитувальник з діагностики вад 
особистісного розвитку, тест на самооцінку 
організованості, тест на визначення соціальної 
спрямованості особистості школяра, методику 
«Ціннісно-орієнтаційна єдність»; методики діагностики 
педагогів: «Моделі педагогічного спілкування» (І. М. 
Юсупов), тест самооцінки комунікативних здібностей, 
дослідження шляхів саморозвитку вчителів, тест 
«Типологія мотивації» (О. П. Єлісєєв). 
Вікова група: середній, старший шкільний вік, дорослі 
люди.  
 

 

 
 

145 
 
 
 

 
Зуев И. А. 

 
 
 
 

 
Диагностический тест 
структуры интересов и 
склонностей (СИС-190) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 7. – С. 

24-28. 
 

 
Дана тестова методика спрямована на виявлення у особистості 
інтересів і нахилів до різних сфер теоретичного знання і 
практичної діяльності. Окрім профорієнтаційних цілей тест 
може слугувати також засобом самопізнання та 
самодіагностики.  
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки, студенти.  
 

 

 
146 

 
Иванова Е. С. 

 

 
«Стресс-ФИЭ»: 

методика измерения 

 
Психологическая 
диагностика. – 

 
Представленная методика «Стресс-ФИЭ» направлена на 
измерение основных видов стресса в соответствии с 

 



основных  видов 
стресса 

 

2008. – № 5. – С. 
82-101. 

 

современными практическими задачами и требованиями 
психометрики. 
Возрастная группа: 14-59 лет. 

 
147 

 
Иванова О. Н.,  
Одинцова В. В. 

 
 
 
 

 
Комплекс тестирования 

"Профориентатор": 
психометрические и 
прагматические 
свойства теста 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2006. –  № 2. – С. 
41-69. 

 

 
Приводится описание методики «Профориентатор», которая 
комплексно диагностирует интересы, способности и 
личностные качества человека, соотнося их с выбором 
профессии и учебного заведения.   
Возрастная группа: старший школьный возраст (8-11 класс). 

 

 
148 

 
Избуцкая Н. В. 

 

 
Тренинг 

профессиональной 
коммуникации 

социальных педагогов и 
социальных работников 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 3. – С. 

51-55. 

 
Тренінг дозволяє розвити навички професійної комунікації.  
Вікова група: студенти, дорослі люди.  

 

 
149 

 
Институт 

психологи РАН 
 
 
 

 
Диагностика 
невербальной 

креативности (краткий 
вариант теста Торренса) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 1. – С. 

25-37. 
 

 
Представлений адаптований варіант одного з субтестів повного 
тесту Торренса – субтест «Завершение картинок», 
спрямований на виявлення невербальної креативності, як 
здатності до створення нового, оригінального продукту в 
умовах мінімальної вербалізації.  
Вікова група: студенти. 
 

 

 

 
150 

 
Ілляшенко Т. Д. 

 
 
 
 

 
Формування у дітей 
передумов засвоєння 
навичок письма і 

читання 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 1. – С. 

71-74. 
 

    
Пропонується система вправ з розвитку передумов засвоєння 
навичок читання і письма у дітей. Вправи дозволяють 
здійснити корекцію порушень просторової орієнтації та 
зорово-моторної координації у учнів і подолати пов’язані з цим 
локальні порушення пізнавальної діяльності. 
Вікова група: дошкільний вік, молодший шкільний вік.   
 

 

 
151 

 
Калошин В. Ф.  

 
 
 

 
Як ставитися до 
помилок ? 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 2. – С. 

25-26. 
 

 
Пропонується тест «Чи повторюєте ви свої життєві 
помилки?» 
Вікова група: старшокласники, студенти.   



 
152 

 
Калошин В. Ф., 
Безносюк О. О., 
Лемешко Ю. П. 

 
 

 
Вплив емоцій на 
ефективність 

навчального процесу 
(теорія та практика) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 1. – С. 

70-74. 
 

 
Пропонується методика оцінки рівня розвитку емпатії, а також 
вправи для її розвитку.  
Вікова група: підлітки, дорослі люди.   

 
153 

 
Калошин В. Ф. 

 

 
Емоційний інтелект – 
головний показник 
ефективності 

використання людських 
ресурсів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 4. – С. 

54-63. 
 

 
Наводиться тест «Емоційна стійкість» для виміру 
емоційного коефіцієнту (EQ).   
Вікова група: студенти, дорослі люди.   

 
154 

 
Калошин Ф. В. 

 
 
 
 

 
Як сформувати 

позитивне мислення 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 2. – С. 
29-33 ; № 3. – С. 

23-27. 
 

 
Концепція спрямована на формування у дослідного 
позитивного мислення. Запропоновані вправи для 
досягнення поставленої мети.  
Вікова група: середній шкільний вік - підлітки.  

 

 
155 

 
 
 
 
 
 

 
Капацина А. О. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Структури соціально-
психологічних 

установок мотиваційно-
необхідної сфери 

особистості керівників-
початківців з різними 
рівнями адаптованості 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 3. – С. 

72-80. 
 
 
 
 
 

 
Пропонується ряд методик діагностики соціально-
психологічних установок особистості в мотиваційно-
необхідній сфері О. Ф. Потьомкіної:  
Методика виявлення соціально-психологічних установок, 
спрямованих на «альтруїзм-егоїзм», «процес-результат»;  
Методика виявлення соціально-психологічних установок, 
спрямованих на «волю-владу», «працю-гроші».  
А також багаторівневий особистісний опитувальник 
«Адаптивність» О. Г. Маклакова і С. В. Чермяніна. 
Вікова група: дорослі люди. 
 

 

 
156 

 
Капацина А. О. 

 

 
Тренинг для 
начинающих 
руководителей 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 4. – С. 

30-37. 
 

 
Запропонований тренінг містить дві загальновідомі різновиди 
психологічної корекції: тренінг ділового спілкування та 
соціально-психологічний (СПТ). Цілями тренінгу є формування 
стійких рефлексивних та емфатичних навичок у типових 
управлінських ситуаціях; розширення практичних навичок у 
подоланні проблемних ситуацій; оптимізація процесу адаптації 

 



до управлінської діяльності.  
Вікова група: управлінці-початківці зі стажем роботи від 0 до 1 
року. 

 
157 

 
Карабаєва І. І. 

 
 
 
 
 

 
Інноваційна система 

підготовки 
дошкільників до 

оволодіння писемним 
мовленням 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 3. – С. 

24-31. 
 

 
Мета запропонованої системи – нова за змістом та прийомами 
система завдань із спеціального навчання дітей читанню та 
письму. Подано ілюстративний матеріал до кожної вправи та 
завдання.   
Вікова група: дошкільний вік. 

 

 
158 

 
Карамушка Л. 
М., Дзюба Т. М. 

 

 
Дослідження готовності 
менеджерів освіти до 
взаємодії з персоналом 
в умовах конфлікту 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2011. - № 8. - С. 1-
10 ; № 9. – С. 20-

28. 
 

 
Мета: вивчення особливостей психологічної готовності 
менеджерів освіти до взаємодії з персоналом освітньої 
організації в умовах конфлікту.  
Додані: Методика дослідження міжособистісного 
сприйняття у конфліктній ситуаці А. І. Тащевої (модифікація 
О. В. Місенко);  
Методика «Управління міжособистісними конфліктами» (Д. 
А. Веттен, К. С. Камерон); 
Методика «Стратегія боротьби з конфліктами» (Д. А. 
Веттен, К. С. Камерон); 
Проблемні управлінські ситуації для визначення стратегії 
поведінки менеджерів освіти в умовах конфлікту; 
Опитувальник «Самооцінка станів тривожності, фрустрації, 
агресивності та ригідності» (адаптований варіант методики 
Г. Айзенка); 
Методика «Дослідження ціннісних орієнтацій менеджера 
освіти у діловій взаємодії» (модифікація методики О. О. 
Єршова). 
Вікова група: студенти, молоді, дорослі люди. 
 

 

 
159 

 
Католик Г. В., 
Корнієнко І. О. 

 
 
 

 
Техногенні катастрофи: 
психологічна допомога 

очевидцям та 
постраждалим 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 6. – С. 

30-51. 

 
Тренінги для батьків та ігрові корекційні заняття для дітей 
допоможуть у проведенні комплексної психологічної корекції 
дітей та підлітків, які прямо або опосередковано постраждали 
від техногенних катастроф. 
Вікова група: діти, підлітки, дорослі люди. 
 

 



 
160 

 
Кашкарьова Л. Р.  

 

 
Методика визначення 

потенційних 
навчальних 

можливостей учнів 
основної школи 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 5. – С. 

21-27. 

 
Розроблена методика виявлення потенційних навчальних 
можливостей учнів основної школи.  
Вікова група: 10-16 років.  

 
161 

 
Кирилюк Л. Г., 
Величко В. В., 
Карпиевич Д. В., 
Карпиевич Е. Ф. 

 
 
 

 
Активное обучение: 
инструментарий и 

методы 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2005. – № 11. – С. 
42-56 ; № 12. – С. 

30-39 ; 2006. – № 1. 
– С. 43-48 ; № 2. – 

С. 31-36. 
 

 
Запропоновані методи роботи для активного навчання. Подані 
приклади інтерактивних ігор, опитувальник стилів навчання. 
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки, студенти.   

 
162 

 
Киричук В. В. 

 

 
Стимулювання 

духовно-катарсичної 
активності обдарованих 

підлітків 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2008. – № 12. – С. 
15-24. 

 

 
Мета тренінгу: активізувати та стимулювати духовно-
катарсичну активність підлітків (ДКАП) в умовах навчального 
закладу (емоційна експансивність, навчально-пізнавальна 
активність, жертовність).  
Вікова група: підлітки.  

 

 
163 

 
Кисляк О. П., 
Нагорна І. І. 

 
 
 
 
 
 

 
Діагностика Я-

концепції: адаптація 
тесту «Тенессійська 
шкала Я-концепції» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. - № 12. – С. 

55-58 ; 2006. – № 1. 
– С. 11-14.   

 

 
Запропонований особистісний опитувальник «Тенессійська 
Шкала Я-Концепцій», розроблений професором У. Фітсом та 
адаптований І. І. Нагорною. Шкала призначена для вивчення Я-
концепції, а саме, особливостей глобального самовідношення, 
тобто вивчення бачення себе, задоволеності собою та 
поведінки (вивчення специфічних аспектів ставлення до свого 
тіла, до себе як до морального суб’єкта, як до особистості, як 
до члена сім’ ї, як до соціального суб’єкта). 
Вікова група: підлітки (з 12 років), дорослі.   
 

 

 

 
164 

 
Кікінеджі О. М., 
Кізь О. Б. 

 

 
Формування гендерної 
культури молоді: 

методичні матеріали до 
тренінгової програми 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. –№ 8. – С. 
64-69 ; № 9. – С. 

 
Комплексна тренінгова програма сприяє набуттю вміння 
ставитись до себе з любов’ю і турботою, розширенню критеріїв 
самооцінних ставлень, поглибленню усвідомлення цінності 
свого індивідуального існування.  
Окрім вправ додається: Тест Сандри Бем (наскільки ви можете 

 



 12-18 ; № 10. – С. 
19-36 ; № 11. – С. 
22-28 ; № 12. – С. 

34-38 ; 2008. – № 1. 
– С. 25-30 ; № 2. – 
С. 29-36 ; № 3. – С. 

60-62. 
 

справлятися з обов’язками в сім’ ї і поза домом). 
Вікова група: підлітки, студенти, молоді люди.  

 
165 

 
 
 

 
Клименко И., 
Ручкина С. 

 
 

 
Экстрим-тренинг 

«Семья Робинзонов» 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2003. – № 10. – С. 
49-62. 

 

 
Тренінг спрямований на укріплення сімейних відносин, 
основаних на взаєморозумінні та ефективній взаємодії батьків 
та дітей. Наводиться приклад динамічних ігор. 
Вікова група: діти – дорослі люди. 
 

 

 
166 

 
Климчук В. О. 

 
 
 
 

 
Тренінг внутрішньої 
мотивації: результати 
апробації та структури 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2006. – № 10. – С. 
52-59. 

 

 
В програмі розвитку внутрішньої мотивації використано 
систему тренінгів (бесіди, дискусії, ігри, розв’язування 
проблемних задач, рольове програвання ситуацій, метод 
особистісних конструктів Дж. Келлі, елементи терапії 
фіксованих ролей Дж. Келлі). 
Вікова група: підлітки, студенти.  
 

 

 
167 

 
Клібайс Т. В. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Методика визначення 

адаптивних 
можливостей 

атрибутивного стилю 
особистості: 

експериментальне 
обгрунтування 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 2. – С. 

64-67. 
 

 
Подається методика діагностики адаптивності атрибутивного 
стилю особистості. Додається анкета, спрямована на вивчення 
емоційного стану.  
Вікова група: 16-37 років.   

 

 
168 

 
Кльоц Л. А., 
Носок Н. О., 
Шугай Т. Й., 
Завадська Н. В. 

 

 
Профілактика 

агресивної та жорстокої 
поведінки серед 

неповнолітніх та молоді 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 6. – С. 

19-25. 
 

 
Запропонована методика роботи з девіантними учнями. 
Додається програма соціально-педагогічного тренінгу 
«Правова культура – норма життя».  
Вікова група: підлітки, молоді люди.  

 



 
169 

 
Кобикова Ю. В., 
Харченко С. В. 

 

 
Программа тренинга 
оценки связи 
индивидуальной 

программы кандидата 
на должность 

менеджера высшего и 
среднего звена с целями 

фирмы 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2006. – № 5. – С. 8-
15. 

 

 
Представлено програму тренінгу, що стане у нагоді при підборі 
персоналу. Основна мета: розгледіти комунікативні та 
професійні навички особистості, виявити рівень 
стресостійкості,  виявити слабкі та сильні сторони особистості, 
оцінити спроможність людини приймати обґрунтовані 
рішення.  
Вікова група: молоді, дорослі люди.   

 

 
170 

 
 
 
 
 
 

 
Кобленц И. Л. 

 
 
 
 
 
 

 
Как превратить 
безучастного в 
слушающего? 

(обучение педагогов 
искусству речевого 
воздействия) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 5. – С. 

24-27 ; № 6/7. – С. 
25-28. 

 
Запропонована серія занять, які містять вправи з 
тренінгової програми з розвитку фасцинативних навичок 
у викладачів.  
Вікова група: студенти, дорослі люди.  

 

 
171 

 
Коблик Е. Г. 

 

 
Программа адаптации 
детей к средней школе 
«Первый раз в пятый 

класс!» 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 5. – С. 

29-36 ; № 6. – С. 9-
20 ; № 7. – С. 26-

33. 
 

 
Запропонована програма полегшить адаптацію дитини до 
переходу з початкового до основного шкільного ступеня. До 
матеріалів додається модифікований варіант анкети шкільної 
мотивації Н. Г. Лусканової, а також груповий інтелектуальний 
тест, корекційно-розвиваючу програму з розвитку активного 
мовлення.  
Вікова група: 11-12 років.  
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Ковалев В. Н. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Семинар-тренинг 

«Стрессменеджмент» - 
эффективная 
антистрессовая 

программа для всех: 
валеологический 
практикум 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 1. – С. 
60-68 ; № 2. – С. 

28-41. 
 

 
 

 
Програма тренінгу спрямована на оволодіння техніками та 
прийомами самостійної регуляції внутрішніх станів, що 
дозволяють позбутися стресів, їх наслідків, а також посилити 
стресову стійкість організму, укріпити здоров’я, підвищити 
життєвий тонус. До матеріалів включено текст 
«Психологической гимнастики по А. А. Репину». 
Вікова група: студенти, дорослі люди.  
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Ковалев В. Н. 

 

 
Стрессменеджмент: 
тренинг по управлению 

стрессами 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 9. – С. 

42-54. 
 

 
Подаються вправи тренінгу з управління стресовими 
ситуаціями. Деякі з вправ: «Мобілізуюча мікро-пауза» (О. 
Рєпін), вправа «Растяжки» (Л. Пергаменщик), «Образ Я» (М. 
Джеймс, Д. Джонгвард), вправа «Инкаунтер» (К. Роджерс), 
«Эхо» (Т. Кисельова).   
Вікова група: студенти, молоді люди.  
 

 

 
174 

 
Коваленко М. В., 
Улыбина Е. В. 

 

 
Диагностика различий 
семантики полоролевых 
стереотипов у девушек 
и юношей с разным 

уровнем 
фемининности-
маскулинности 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 6. – С. 
91-109. 

 
Для анализа различий семантических пространств 
полоролевых стереотипов у девушек и юношей с разным 
уровнем феминности-маскулинности использован метод 
психосемантики – метод множественных идентификаций (В. 
Ф. Петренко). Уровень феминности-маскулинности 
испытуемых оценивался при помощи адаптированной 
методики «Фрайбургский личностный опросник» (FPI) И. 
Фаренберга, Х. Зарга, У. Гампела.  
Возрастная группа: средний возраст – 22,5 лет. 

 

 
175 

 
Коваленко О. Г. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Емоційні аспекти 
педагогічного 

спілкування. Програма 
спецкурсу для 

підготовки студентів 
педагогічних 
спеціальностей 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2005. – № 10. – С. 
25-36 ; № 11. – С. 

38-41. 
 

 
Метою спецкурсу є збагачення знань майбутніх педагогів з 
питань педагогічного спілкування, атракції та емпатії, 
формування вмінь оптимально застосовувати отримані знання 
у взаємодії з оточуючими людьми, вмінь ефективного й 
оптимального спілкування, вибирати і застосовувати 
оптимальні способи прояву та формування атракції в 
педагогічних ситуаціях, розуміти емоційний стан інших людей.  
Вікова група: студенти.   

 

 
176 

 
Ковальчишин Н. 
І., Литвинова Г. 

О. 
 
 

 
Гра «Лабіринт» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 3. – С. 

36-37. 
 

 
Пропонується перероблена та адаптована ігрова методика 
«Лабіринт». Основна мета: навчити керівників аналізувати 
помилки в процесі керування, делегувати відповідальність, 
планувати стратегії стиля керівництва, контролювати свої 
емоції, фіксувати стресові стани підлеглих, бачити переваги 
кооперації над конкуренцією, нестандартного мислення, 
розвити ефективні техніки невербальної комунікації.  
Вікова група: дорослі люди (керівники середньої та вищої 
ланки, менеджери). 
 

 

 



 
177 

 
Козлова В. Т. 

 
Методики диагностики 

проявлений 
лабильности нервной 

системы в 
мыслительно-речевой 

деятельности  
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 4, спец. 
вып. : Диагностика 
природных 
особенностей 
человека. – С. 12-

25. 
 

 
Предложенные индивидуальные методики «Исполнение 
инструкций» (модификация американского теста из серии 
«Альфа») и «Код» (модификация теста, опубликованного Л. 
Терстоном) направлены на диагностику проявлений 
лабильности нервной системы в мыслительно-речевой 
деятельности индивида. Основным показателем проявления 
лабильности должна быть быстрота и четкость восприятия и 
выполнения элементарных мыслительно-речевых операций.    
Возрастная группа: любой возраст начиная с 14 лет. 
 

 

 
178 

 
Кондратенко Л. 

О., 
Богуславська Л. 

О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Я хочу, можу, буду 
добре вчитися 

(діагностика та корекція 
готовності дитини до 

школи) 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 3. – С. 
14-22 ; № 4. – С. 

18-24. 

 
Методика представлена у вигляді набору коментованих тестів 
із корекційними вправами до них. Спрямована на констатацію 
факту готовності/неготовності дитини до школи, а також на 
корекцію та розвиток недостатньо розвинених психічних 
нахилів та інтелектуальних умінь, які відповідають за 
ефективність засвоєння шкільних знань.  
Містить: Прогресивні матриці Равена (тест у вигляді 
малюнків, спрямований на вивчення розвитку аналітико-
синтетичних умінь: на основі аналізу зв’язків між предметами 
та явищами учень повинен дійти правильного висновку); 
Продовження орнаменту (модифікація «Графічного 
диктанту» Д. Б. Ельконіна) – тест на вивчення рівня розвитку 
графічних умінь. За допомогою тесту можна передбачити, 
наскільки легко дитина навчиться красиво писати;  
Тест «Віддалені асоціації» (невербальна модифікація тесту А. 
Медніка). Вивчення розвитку у дитини креативних умінь: 
потрібно перекомбінувати дані елементи в новій комбінації; 
Тести Керна-Ірасека та Д. Векслера. Три блоки тесту 
спрямовані на вивчення рівня розвитку аналітико-синтетичних 
умінь у дитини. 
Тести В. Тарасун, лабораторії диференційованого навчання 
Інституту психології, Н. Редінгтон. П’ять блоків тесту 
спрямовані на вивчення розвитку фонетичних умінь. 
Перевіряється готовність дитини до оволодіння навичками 
читання та грамотного письма.      
Вікова група: молодший шкільний вік. 
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Конуп О. Ф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Допоміжні тренінгові 

вправи 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 3. – С. 

38-39. 
 

 
Запропоновані три вправи «Презентаційна Я-концепція», 
«Дерева очікувань та побоювань», «Квітка імен». Вправи 
спрямовані на саморозкриття, усвідомлення учасниками 
тренінгу реальної картини очікувань та побоювань, тренування 
пам’яті.  
Див. також: Левенець О. А. Тренінгові вправи для розвитку 
окремих психічних функцій / О. А. Левенець // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 39-40 ; Сіліонова 
Н. В. Вправи для курсантів, спрямовані на запобігання 
конфліктам та шкідливим звичкам / Н. В. Сіліонова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 40-41 ; Цільмак 
О. М. Комплекс вправ «Пізнай себе та інших» / О. М. Цільмак 
// Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 41-42. 
Цільова група: курсанти ВНЗ МВС, працівники ОВС.  
 

 

 
180 

 
Кормило О. М. 

 
 

 
Програма формування 
позитивного ставлення 
молодших школярів до 

школи 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2012. – № 8. – С. 4-
21. 

 

 
Представлена розвивально-корекційна програма оптимізації 
емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учіння, 
що дозволяє актуалізувати суб’єктний потенціал школярів, 
знизити рівень тривожності, узгодити ціннісні орієнтації у 
структурі Я-бажаного і Я-реального. 
Вікова група: молодші школярі.   

 

 
181 

 
Корнілова В. В. 

 

 
Психокорекційна 

програма поліпшення 
емоційної атмосфери у 
сім’ ї (для батьків дітей 
дошкільного віку) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 5. – С. 

22-34. 
 

 
Пропонується психокорекційна програма поліпшення 
емоційної атмосфери у сім’ ї.  
Вікова група: дошкільний вік.  

 
182 

 
Корніяка О. М. 

 
 
 
 
 
 

 
Ефективний 

методичний засіб 
дослідження і розвитку 
мовлення школярів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 3. – С. 

16-18. 
 

 
Розроблена методика визначення особливостей мовленнєвого 
розвитку молодших школярів, що ґрунтується на переказі 
тексту, є зразком комплексного підходу до діагностики 
мовленнєвої функції дитини. Вона дозволяє з’ясувати чи 
розуміє учень загальний смисл тексту, його здатність 
програмувати структуру майбутнього тексту, сформованість 
лексичної системи та мовленнєву активність.  
Вікова група: молодший шкільний вік.  
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Коробова О. Г. 

 

 
Програма психологічної 
підтримки молодого 

вчителя 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2012. – № 2. – С. 8-
18. 

 

 
Мета програми: допомогти молодому спеціалісту усвідомити 
динаміку зростання власної професійності.  
Додані опитувальники: Здатність учителя до саморозвитку;  
Діагностика моделей спілкування педагога з учнями  (методика 
І. М. Юсупова «Моделі лекторського спілкування»);  
Тест «Визначення психологічного клімату в колективі»; 
Опитувальник творчого потенціалу;  
Методика «Стилі педагогічного спілкування». 
Вікова група: молоді люди.  
 

 

 
184 

 
Котко Т. П. 

 
 
 
 
 

 
Пути формирования 

здорового 
психологического 
климата в классном 

коллективе 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 6. – С. 
22-25 ; № 7. – С. 

13-20. 
 

 
Запропонований соціально-психологічний тренінг 
(тренінг спілкування) є засобом корекції системи 
емоційних взаємовідношень між учнями.  
Вікова група: діти 9-12 років.  

 

 
185 

 
Коць М. О. 

 

 
Психолого-педагогічні 
засоби оптимізації 

здатностей майбутнього 
вчителя до педагогічної 

взаємодії 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 2. – С. 

49-61. 

 
Пропонується програма навчального курсу розвивальних 
впливів щодо оптимізації здатності майбутнього вчителя до 
педагогічної взаємодії («Психотренінг комунікативності»). 
Вікова група: студенти.  

 

 
186 

 
Кошечко Н. В. 

 
 
 
 
 
 

 
Тренінг «Молодь 

вибирає 
конструктивний 
конфлікт» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 7. – С. 
55-58 ; № 8. – С. 
44-48 ; № 9. – С. 
13-18 ; № 11. – С. 

57-62. 
 

 
Тренінг спрямований на висвітлення аспектів, пов’язаних з 
вирішенням конфліктів різних типів. Мета тренінгу – 
популяризація психологічних ідей щодо конструктивного 
розв’язання міжособистісних та внутрішньоособистісних 
конфліктів та досягнення гармонійних взаємин у стосунках з 
соціумом. Розрахований на 10 годин.  
Вікова група: студенти.  
  

 

 
187 

 
Краєва О. А. 

 

 
Програма тренінгового 
курсу «Подолання 
кризи ідентичності 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 4. – С. 

 
Пропонується програма соціально-психологічного тренінгу 
«Подолання кризи ідентичності» в підлітковому віці.  
Вікова група: підлітки 13-14 років.   



підлітків» 7-8 класів 
(13-14 років) 

 

46-50 ; № 5. – С. 
38-61 ; № 6. – С. 7-

14. 
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Краснова О. В. 

 

 
Проблемы 

психодиагностики 
людей позднего 
возраста 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2006. –  № 4. – С. 
68-90. 

 

 
Приводятся несколько методик психодиагностики людей 
позднего возраста, заключающихся в оценке возрастных 
изменений и возрастных различий (исследование когнитивных 
функций, экспресс-метод исследования психического статуса).   
Возрастная группа: люди позднего возраста. 
 

 

 
189 

 
Красновський В. 

М.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Як залучити школяра до 
шкільного життя? 

(гуманістичний підхід в 
організації шкільного 
виховного процесу) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. – № 3. - С. 

14-16. 
  

 
Основне завдання запропонованих методик – активізувати 
учнів у міру їх особистих можливостей та інтересів, спонукати 
до самостійності і творчої ініціативи.  
Пропонуються методики: «Сократівська розмова» (виявлення 
та розвиток умінь творчо вибудовувати свою позицію при 
аналізі певної проблеми); 
Методика музейного експонату (дає змогу виявити 
інтелектуальні і творчі здібності дітей, вчить колективному 
розв’язанню поставленої проблеми); 
Методика конструювання діяльності (мета – навчити 
проектувати свою діяльність); 
Декомпозиційне конструювання виховного заходу школи 
(методика спрямована на допомогу кожному учневі знайти 
своє місце в загальній шкільній справі). 
Вікова група: середній та старший шкільний вік. 
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Крупенко О. В. 

 
 
 
 

 
Нова ігрова методика 

діагностики 
конфліктних ситуацій 

«Два козлики» 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 5. – С. 

28-29. 
 

 
Запропонована методика виявляє характер поведінки людини у 
конфліктних ситуаціях. Ігрова методика не містить запитань, 
тому може бути використана серед дітей 2-3 років.  
Вікова група: молодший та середній шкільний вік.  

 

 

 
191 

 
Крупська О. І. 

 

 
Ретроспективний 

погляд юнаків на своїх 
батьків: адаптація 

методики А. Рое та М. 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 2. – С. 

42-49. 

 
Наводиться адаптований варіант методики А. Рое та М. 
Сігельмана,  спрямованої на вивчення відносин між особами 
юнацького віку та їхніми батьками очима самих юнаків та 
юнок.  
Вікова група: юнацький вік. 

 



Сігельмана 
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Крюкова Т. Л.,   
Куфтяк Е. В. 

 

 
Опросник способов 
совладания: адаптация 
методики WCQ 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 3. – С. 
57-76. 

 
Предлагается адаптированный опросник способов совладания 
(Ways of Coping Questionnaire - WCQ) Р. Лазаруса и С. 
Фолкман. Методика является первой стандартной методикой в 
области измерения копинга.  
Возрастная группа: средний возраст испытуемых – 25,9 лет.  
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Крюкова Т. Л. 

 

 
Методология 
исследования и 

адаптация опросника 
диагностики 

совладающего (копинг) 
поведения 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 2. – С. 
65-75. 

 
Предлагается методика «Копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях», которая является адаптированным вариантом 
методики Н. С. Эндлера, Д. А. Паркера «Coping Inventory for 
Stressful Situations».   
Возрастная группа: студенты, взрослые люди 27-50 лет.  

 

 
194 

 
Кукуленко- 
Лук’янець І. В. 

 
 
 
 
 

 
Психологічний 
креативно-

розвивальний тренінг з 
використанням 

розмовної англійської 
мови 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2005. – № 12. – С. 
40-44. 

 

 
Представлено елементи психологічного креативно-
розвивального тренінгу з використанням розмовної англійської 
мови. Мета тренінгу полягає у нейтралізації деструктивних 
внутрішньоособистісних чинників, зокрема конфліктності, 
тривожності, ригідності психіки, психічних захистів, з метою 
розблокування креативного потенціалу особистості, що сприяє 
ефективному оволодінню іноземною мовою.  
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки.  
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Купрейченко А. 

Б. 
 
 
 
 
 
 

 
Групповые и 
личностные 
характеристики 
доверия/недоверия 
другим людям 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2011. – № 9. – С. 6-
20. 

 

 
Представлені: Авторська методика вивчення довіри/недовіри 
іншим (особистість чи група людей);  
Методика міжособистісної довіри Р. Лєвіцкі, М. Стивенсон, 
Б. Банкер;  
Рефлексивний опитувальник рівня довіри до себе (модифікація 
опитувальника Т. П. Скрипкіної для школярів);  
Методика «віра в людей» М. Розенберга.    
Вікова група: 16-60 років. 
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Купрейченко А. 

Б. 
 

 
Психология доверия и 
недоверия личности 

рекламе 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2011. – № 10. – С. 
1-8 ; № 11. – С. 5-

15. 
 

 
Запропоновані методики з оцінки відношення особистості до 
реклами:  
Анкета відношення до реклами А. Н. Лебєдєва;  
Авторська методика довіри/недовіри особистості світу, 
іншим людям, до себе;  
Авторська методика оцінки психологічної ефективності 
рекламного повідомлення;  
Методика довіри/недовіри особистості рекламним 
персонажам (модифікація методики 
привабливості/непривабливості рекламних персонажів А. Б. 
Купрейченко, Л. Мініна). 
Вікова група: студенти, молоді, дорослі люди. 
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Кухаренко И. А., 
Рычкова М. В., 
Хасан Б. И. 

 

 
Методика исследования 
динамики риска 
аддиктивного 
поведения в 

подростковом возрасте: 
на примере 

наркозависимости  
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 3. – С. 
17-44. 

 
Опросник РАП – Риск аддиктивного поведения (на примере 
наркозависимости) разработан на основе структурной модели 
динамики риска аддиктивного поведения в подростковом 
возрасте. Опросник состоит из трех диагностических шкал 
«Поведение в ситуациях риска», «Интерес к наркотикам», 
«Социальные установки». 
Возрастная группа: подростки 14-17 лет. 
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Кушнірук Т. Д. 

 

 
Методика діагностики 
стратегій розв’язання 
конфліктних ситуацій 
Д. Джонсона і Ф. 
Джонсона 

 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 1. – С. 

24-25. 

 
Пропонується застосувати опитувальник Д. Джонсона і Ф. 
Джонсона, який базується на класифікації Р. Блейка і Д. 
Мутона, для діагностики підходу до розв’язання конфліктів. 
Авторами статті буз здійснений переклад з англійської мови, 
оцінено надійність із застосуванням формули Кронбаха і 
створено українську версію. Опитувальник дає змогу оцінити 
індивідуальні дії особистості під час конфлікту і стиль 
поведінки з урахуванням двох умов: важливості досягнення 
мети та підтримання хороших стосунків з опонентами. 
Вікова група: старший шкільний вік, студенти.  
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Кушнірук Т. Д. 

 

 
Подолання 

конфліктності серед 
педагогів (соціально-
психологічний аспект) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1998. - № 6/7. – С. 
54-57 ; № 8. – С. 
32-34 ; № 9. – С. 
38-42 ; № 10. – С. 

29-31. 
 

 
Запропонована програма спрямована на подолання зростання 
конфліктності серед педагогів та учнів загальноосвітніх шкіл. 
Тренінг розрахований на шкільного психолога як тренера 
групи, який за даними діагностики певних особистісних 
характеристик вчителів, зокрема рівнем конфліктності, 
агресивності, самооцінки, тривожності та вибору стратегії 
поведінки у конфліктній ситуації, створює корекційну групу, 
обов’язковою характеристикою якої має бути добровільність. 
Кількість учасників – 7-15 осіб. Курс розраховано на 30 годин 
(5 занять тривалістю по 6 годин). Основними методами 
тренінгу є групова дискусія і рольова гра в їхніх різноманітних 
модифікаціях і поєднаннях. Банк містить близько 70 
тренінгових ігор та вправ.  
Вікова група: студенти, дорослі люди.  
 

 

 
200 

 
Лактионова Г., 
Зверева И., 
Старикова Л. 

 

 
Лидер будущего: новое 
видение стратегии и 

практика 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 3. – С. 

35-55. 
 

 
Запропонована серія тренінгів для лідерів молодіжних 
неурядових  організацій. До модуля входить п’ять тем: 
«Философия лидерства», «Лидер будущего», «Лидер – 
организатор волонтеров», «Лидер – общество - право», 
«Осознанное лидерство в гражданском обществе». До кожної 
теми підібрані інтерактивні методики.   
Вікова група: підлітки, студенти.  
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Лантушко Г. Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Развитие личностного 
целеполагания 
старшеклассников 

(методические 
рекомендации для 
психологов, 

воспитателей, классных 
руководителей, 
родителей) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 1. – С. 
18-23 ; № 2. – С. 

14-19. 

 
Проблема знаходження смислу життя, внутрішніх та зовнішніх 
ресурсів для досягнення поставлених цілей особливо актуальна 
для старшокласників. Тому необхідно сформувати в них такий 
рівень особистісної зрілості, коли, по закінченню школи, 
випускники будуть готові до усвідомленого самовизначення, 
враховуючи як свої нахили, так і потреби суспільства. Отже, 
цілями запропонованих занять є розвиток вміння визначати 
цілі та діяти відповідно до них.  
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки.     
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Лапенок М. И., 
Моисеев В. Г. 

 
Формирование 

готовности ученика 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

 
Запропонована методика полегшить адаптацію дитини до 
переходу з основного до старшого шкільного ступеня. Містить 
задачі на розвиток творчого, критичного мислення, візуалізації.   



 основной школы к 
обучению в старшей 

школе 
 

2005. – № 6. – С. 
42-56 ; № 7. – С. 

21-25. 
 

Вікова група: старший підлітковий вік.  
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Левенець О. А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тренінгові вправи для 
розвитку окремих 
психічних функцій 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 3. – С. 

39-40. 
 

 
Вправа «Піраміда здібностей» спрямована на підвищення 
самооцінки, інтеграцію позитивних якостей, мобілізацію 
потенціалу самодопомоги особистості.  
Див. також: Конуп О. Ф. Допоміжні тренінгові вправи / О. Ф. 
Конуп // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 
38-39 ; Сіліонова Н. В. Вправи для курсантів, спрямовані на 
запобігання конфліктам та шкідливим звичкам / Н. В. 
Сіліонова // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – 
С. 40-41 ; Цільмак О. М. Комплекс вправ «Пізнай себе та 
інших» / О. М. Цільмак // Практ. психологія та соц. робота. – 
2006. – № 3. – С. 41-42. 
Цільова група: курсанти, молоді спеціалісти.   
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Лемещук В. Р. 

 

 
Динаміка соціальних 
страхів сучасних 
підлітків 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 1. – С. 

71-78. 
 

 
Запропонований тренінг з комплексом вправ, спрямованих на 
зниження і подолання страхів у підлітків.  
Вікова група: підлітки.    

 
205 

 
Леонтьев Д. А.,  
Мандрикова Е. 
Ю., Фам А. Х. 

 
 

 
Разработка методики 

диагностики 
процессуальной 
стороны выбора 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 6. – С. 
4-25. 

 
Предлагается исследовательская методика «Субъективное 
качество выбора», построенная по образцу классического 
семантического дифференциала Ч. Осгуда. Методика 
направлена на диагностику процесса выбора, его 
процессуальной стороны, или отношения к собственному 
выбору.  
Возрастная группа: средний возраст – 20 лет. 
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Леонтьев Д. А., 
Ильченко А. Н. 

 
 
 

 
Уровни 

мировоззренческой 
активности и их 
диагностика 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 3. – С. 
3-21. 

 

 
Предложена диагностика типов мировоззренческой 
активности личности. Авторы выделяют три показателя, 
позволяющих диагностировать три уровня мировоззренческой 
активности (мировоззренческая одномерность, 
мировоззренческая инициатива, мировоззренческая 
многомерность).   

 



   
 

Возрастная группа: 18-65 лет.  
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Лєпіхова Л. А. 

 

 
Соціально-
психологічна 
компетентність у 
цілеспрямованій 

поведінці особистості 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 2. – С. 

65-69. 
 

 
З метою дослідження індивідуальних відмін у рівні розвитку 
соціально-психологічної компетентності пропонується 
«Анкета самооцінки соціально-психологічної 
компетентності» за поведінковими показниками.  
Вікова група: старший шкільний вік.  
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Лидерс А. Г., 

Эйдемиллер Э. Г.  
 

 
Полный и 

исправленный вариант 
методики Д. Х. Олсона 

FACES ІІІ: тест на 
сплоченность и 
гибкость семейной 

системы 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 4. – С. 
104-114. 

 
Предлагается полный исправленный вариант методики Д. Х. 
Олсона FACES ІІІ. Тест направлен на диагностику 
сплоченности и гибкости семейной системы (степень 
эмоциональной связи между членами семьи: при максимальной 
выраженности этой связи они эмоционально взаимозависимы, 
при минимальной — автономны и дистанцированы друг от 
друга). Опросник позволяет проанализировать, как члены 
семьи в данное время воспринимают свою семью и какой бы 
они хотели ее видеть. 
Возрастная группа: опросник могут заполнить все члены 
семьи, включая подростков старше 12 лет. 
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Лисенко І. П.  

 

 
Програма «12 кроків». 
Модель подолання 
залежності від 
алкоголю та 

наркотичних речовин 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 3. – С. 
13-19 ; № 4. – С. 

27-30. 

  
Запропонована програма допоможе подолати залежність від 
алкоголю та наркотичних речовин. Створена у 40-х роках ХХ 
ст. в рамках діяльності груп самодопомоги «Анонімні 
алкоголіки». Додається Карта Джелінека «Фази розвитку 
залежності від алкоголю та процес одужання». Див. також: 
Лисенко І. П. Сімейні проблеми хворих на наркоманію та 
алкоголізм. Робота психолога / І. Лисенко // Практ. психологія 
та соц. робота. – 2000. - № 6. – С. 28-31. 
Вікова група: юнаки, дорослі люди. 
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Лисенко І. П.  

 

 
Профілактика 

рецидивів наркотичної 
та алкогольної 
залежності 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 8. – С. 

26-29. 

 
Робота над профілактикою рецидивів включає в себе комплекс 
занять (5 занять по 6 годин), що розкривають емоційні стани, 
звички, форми поведінки хворого, які становлять для нього 
загрозу в плані повернення рецидиву.  
Вікова група: юнаки, дорослі люди. 
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Лисенко І. П.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Сімейні проблеми 

хворих на наркоманію 
та алкоголізм. Робота 

психолога 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 6. – С. 

28-31. 
 
 
 

 
Запропонована програма психокорекційної роботи поєднується 
з програмою «12 кроків» (Див.: Лисенко І. П. Програма «12 
кроків». Модель подолання залежності від алкоголю та 
наркотичних речовин / І. П. Лисенко // Практ. психологія та 
соц. робота. – 2000. - № 3. – С. 13-19 ; № 4. – С. 27-30).  Більша 
частина занять побудована як бесіда з пацієнтами, протягом 
якої вони аналізують вплив наркотиків (алкоголю) на 
спілкування та взаємовідносини зрізними людьми, на 
виконання своїх сімейних обов’язків, професійних справ.  
Вікова група: юнаки, дорослі люди.  
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Лисина М. И., 
Шерьязданова Х. 

 

 
Методика изучения 
типа общения ребенка 

со взрослым 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. - № 8. – С. 

48. 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 5: 
Діагностика соціально-психологічної готовності. 
Мета: вивчення типу спілкування дитини із дорослими. 
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 
возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; 
Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. 
Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 
45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в 
школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. 
– № 7. – С. 59-65 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія 
та соц. робота. – 2011. - № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа 
об отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. - № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. 
Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении 
к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика 
особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. 
Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения 
достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных 
умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. 

 



психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. 
А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях 
затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45. 
Вікова група: 6-7 років. 
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Листопад М. П. 

 

 
Професійне 

самовизначення 
старшокласників: 

програма тренінг-курсу 
з психології 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 5. – С. 

25-38. 
 

 
Тренінгові програма створюватиме сприятливі умови для 
врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб 
учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший 
вид майбутньої професійної діяльності.  
Вікова група: старший шкільний вік.  

 

 
214 

 
Литвиненко І. С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Розвиток словникового 
запасу дітей молодшого 

і середнього 
дошкільного віку: 

нестандартні прийоми 
ознайомлення 
молодших 

дошкільників із 
поняттям «слово» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 1. – С. 

28-33. 
 

 
Представлена ігрова методика з розвитку словникового 
запасу дітей. Наводяться приклади роботи зі словами 
(словами-антонімами, синонімами). 
Вікова група: молодший і середній дошкільний вік.  
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Литовченко Н. 
Ф., Здоровець Т. 

Г. 
 
 

 
Психокорекція депресії 
у підлітковому віці 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 4. – С. 

40-50. 
 

 
Пропонується схема психокорекції депресії. Складається з 24 
занять.  
Вікова група: підлітки.   
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Лінніческо В. М. 

 

 
Програма розвивальних 
заходів для учнів 9-10-х 

класів щодо 
формування 

самовизначення та 
життєвої перспективи 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 1. – С. 

52-60. 
 

 
Програма спрямована на розвиток соціально-психологічної 
компетентності учнів; розвиток адекватного ставлення до себе 
та довіри до власних можливостей; корекцію невпевненості, 
імпульсивності, екстернальності підлітків; розвиток уявлень 
про самоцінність і унікальність самого себе та навколишніх; 
усвідомлення конструктивних життєвих цінностей і 
пріоритетів суспільного життя.  
Вікова група:  старший шкільний вік, підлітки.  
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Логвінова Д. В., 
Харченко С. В. 

 
 

 
Тренінг сприяння 
статеворольовому 
становленню старших 

підлітків 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 7. – С. 

25-31. 
 

 
Представлена програма тренінгу гармонізації становлення 
особистості старшого підлітка в межах гендерного підходу.  
Вікова група: старший підлітковий вік.  
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Ложкин Г. В., 
 Носкова О. В., 
Толкунова И. В.  

 

 
Психология 

уверенности личности 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 8. – С. 

54-59. 
 

 
Запропоновано психологічний тренінг самовпевненості в собі 
(містить вправи).  
Вікова група: студенти, дорослі люди.   
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Локарева Г. В., 
Почерніна О. О., 
Волярська О. С. 

 
 
 

 
Теорія та методика 
діагностики 
научуваності 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 7. – С. 
37-47 ; № 8. – С. 
27-35 ; № 9. – С. 

27-30. 
 

 
Пропонується методика діагностики научуваності: вивчення 
здібностей людини до оволодіння знаннями, уміннями й 
навичками пізнавальної діяльності та їх перетворення. 
Вікова група: середній, старший шкільний вік. 
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Ломова Т. О. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Психологічна програма 

навчально-
розвивального тренінгу 
активізації розумової 
діяльності як засобу 
корекції агресивної 

поведінки 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2010. – № 1. – С. 7-
16. 

 

 
Запропонована психологічна програма навчально-
розвивального тренінгу активізації розумової діяльності 
як засобу корекції агресивної поведінки.  
Вікова група: середній шкільний вік.  
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Луценко М. Ю. 

 
 
 
 

 
Обгрунтування та опис 
авторської методики 

«Фрустрація потреби у 
власності» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 9. – С. 

15-23. 

 
Представлено авторську методику «Фрустрація потреби у 
власності», яка дозволяє дослідити глибину й інтенсивність 
фрустрації потреби у власності на різні об’єкти власності.  
Вікова група: молоді, дорослі люди.   
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Лыбко И. В. 

 

 
Методика 

«Диагностика телесного 
Я» 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2008. – № 3. – С. 5-
21. 

 

 
Предложена авторская методика «Диагностика телесного Я», 
направленная на изучение проблем, связанных с образом Я 
человека.   
Возрастная группа: девушки 18-25 лет.  
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Люсин Д. В. 

 
 
 
 

 

 
Новая методика для 

измерения 
эмоционального 

интеллекта: опросник 
ЭмИн 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2006. –  № 4. – С. 
3-22. 

 

 
Предлагается методика для измерения эмоционального 
интеллекта (Опросник ЭмИн). В основу опросника положена 
трактовка эмоционального интеллекта как способности к 
пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.  
Возрастная группа: студенты (средний возраст – 21,8 года). 
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Лях В. В.,  
Лях Т. Л. 

 

 
Моделювання та 

впровадження програм 
щодо формування 
здорового способу 

життя (робочі матеріали 
для тренера) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 5. – С. 

24-35. 

 
Модуль-семінар містить програми тренінгів, що допоможуть у 
сфері профілактики негативних явищ, реалізації програм з 
формування здорового способу життя та соціальної допомоги 
представникам соціально-дезадаптованих, вразливих і 
незахищених верств населення. 
Вікова група: підлітки, молодь, дорослі люди.  
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Мазур А. В. 

 
 

 

 
Арттерапія та дитяча 
гра як засоби корекції 
страху у дошкільників 
та дітей 6-7 років 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2001. - № 6. – С. 5-
11. 

 
Розроблений комплекс ігрових занять спрямований на 
корекцію страху у дітей. Значна частина занять присвячена 
малюванню. Також подаються приклади тренінгів та 
психогімнастик. 
Вікова група: дошкільний вік, діти 6-7 років.   
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Мазур А. В. 

 
 
 

 
Страх як психологічна 
проблема особистості 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 3. – С. 

25-28. 
 

 
За допомогою запропонованої анкети визначається рівень 
страху особистості.  
Вікова група: підлітки, студенти, дорослі люди.   
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Максименко С. 
Д., Болтівець С. 

 
Матеріали до програми 
«Психологія. 11 клас. 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

 
Запропонована програма містить практично орієнтовані 
матеріали, вправи, тренінгові заняття з розвитку навчально-
пізнавальних здібностей та творчого мислення учнів. Програма  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

І., Губенко О. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Профільний рівень» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2011. – № 11. – С. 
31-63 ; № 12. – С. 

35-38. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

складається з тематичних блоків: психологія пізнання й 
навчання, психологія творчості, психологія особистості, 
емоційно-почуттєвий світ людини, основи психології 
спілкування, психологія вибору професій, основи ділового та 
публічного спілкування. 
Див. також: Максименко С. Д. Методичний інструментарій для 
ознайомлення старшокласників із психологічними аспектами 
вибору професій (Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. 
Профільний рівень») / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. В. 
Губенко, О. П. Кравченко // Практ. психологія та соц. робота. – 
2012. – № 4. – С. 70-80 ; Мусатов С. О. Матеріали до програми 
«Психологія. 11 клас. Профільний рівень» / С. О. Мусатов  // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 2. – С. 69-80. 
Вікова група: 16-17 років. 
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Максименко С. 
Д., Болтівець С. 
І., Губенко О. В.,  
Кравченко О. П. 

 

 
Методичний 

інструментарій для 
ознайомлення 

старшокласників із 
психологічними 
аспектами вибору 

професій (Матеріали до 
програми «Психологія. 
11 клас. Профільний 

рівень») 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 4. – С. 

70-80. 

 
Пропонуються теоретичні та практичні матеріали з розвитку 
знань, навичок та вмінь у галузі психології професійного 
вибору та профорієнтації, а також професійно важливих 
психологічних якостей (інтересів, здібностей), необхідних для 
професійного становлення особистості. Додається анкета 
мотивів вибору професії, тест «Встановлення 
закономірностей», Методика визначення формули професії (за 
М. С. Пряжніковим). 
Див. також: Максименко С. Д. Матеріали до програми 
«Психологія. 11 клас. Профільний рівень» / С. Д. Максименко, 
С. І. Болтівець, О. В. Губенко // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. – № 11. – С. 31-63 ; № 12. – С. 35-38 ; Мусатов 
С. О. Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. Профільний 
рівень» / С. О. Мусатов  // Практ. психологія та соц. робота. – 
2012. – № 2. – С. 69-80. 
Вікова група: підлітки 16-17 років.  
 

 

 
229 

 
Максименко С. 
Д., Кокун О. М., 
Тополов Є. В. 

 

 
Адаптація 

психодіагностичних 
методик: шкала 

пошукової активності 
іншої роботи та шкала 
негативного впливу 

роботи 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2011. – № 10. – С. 
34-38. 

 

 
Дослідження спрямоване на вивчення особливостей розвитку 
та проявів людської особистості у професійній сфері.  
Проводиться адаптація методик: Шкала пошукової активності 
іншої роботи (Job Search Behaviors Scale) Г. Блау та Шкала 
негативного впливу роботи (Negative Affect at Work Scale) Д. 
Ватсон.  
Див. також: Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних 
методик: шкала професійного саботування та шкала 

 



 конструктивного опору / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. 
Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 9. – С. 
29-34 ; Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних 
методик: шкала професійної стресованості та шкала 
професійної завантаженості / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, 
Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 
5. – С. 34-37 ; Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних 
методик: шкала уникання та шкала професійно-сімейного 
конфлікту / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 50-55. 
Вікова група: молоді, дорослі люди.  
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Максименко С. 
Д., Кокун О. М., 
Тополов Є. В. 

 
 
 
 
 

 
Адаптація 

психодіагностичних 
методик: шкала 
професійного 

саботування та шкала 
конструктивного опору 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 9. – С. 

29-34. 
 

 
Дослідження спрямоване на вивчення особливостей розвитку 
та проявів людської особистості у професійній сфері.  
Додані: Шкала професійного саботування (Counterproductive 
Work Behaviors Scale) Р. Беннетт и С. Робинсон (модифікація 
Дж. Равер);  
Шкала конструктивного опору (Constructive Resistance Scale) 
Б. Теппер (модифікація М. Мітчелл). 
Див. також: Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних 
методик: шкала пошукової активності іншої роботи та шкала 
негативного впливу роботи / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, 
Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 
10. – С. 34-38 ; Максименко С. Д. Адаптація 
психодіагностичних методик: шкала професійної стресованості 
та шкала професійної завантаженості / С. Д. Максименко, О. М. 
Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 
2012. – № 5. – С. 34-37 ; Максименко С. Д. Адаптація 
психодіагностичних методик: шкала уникання та шкала 
професійно-сімейного конфлікту / С. Д. Максименко, О. М. 
Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 6. – С. 50-55. 
Вікова група: молоді, дорослі люди. 
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Максименко С. 
Д., Кокун О. М., 
Тополов Є. В. 

 

 
Адаптація 

психодіагностичних 
методик: шкала 
професійної 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 5. – С. 

34-37. 

 
Дослідження спрямоване на вивчення особливостей розвитку 
та проявів людської особистості у професійній сфері.  
Представлена адаптація методик Шкала професійної 
спресованості (Organizational Stressors Scale) та Шкала 
професійної завантаженості (Quantitative Workload Scale) П. 

 



стресованості та шкала 
професійної 
завантаженості 

 

 Спектор та С. Джекс.  
Див. також: Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних 
методик: шкала пошукової активності іншої роботи та шкала 
негативного впливу роботи / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, 
Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 
10. – С. 34-38 ; Максименко С. Д. Адаптація 
психодіагностичних методик: шкала професійного саботування 
та шкала конструктивного опору / С. Д. Максименко, О. М. 
Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 9. – С. 29-34 ; Максименко С. Д. Адаптація 
психодіагностичних методик: шкала уникання та шкала 
професійно-сімейного конфлікту / С. Д. Максименко, О. М. 
Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 6. – С. 50-55. 
Вікова група: молоді, дорослі люди.  
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Максименко С. 
Д., Кокун О. М., 
Тополов Є. В. 

 

 
Адаптація 

психодіагностичних 
методик: шкала 
уникання та шкала 
професійно-сімейного 

конфлікту 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 6. – С. 

50-55. 
 

 
Дослідження спрямоване на вивчення особливостей розвитку 
та проявів людської особистості у професійній сфері.  
Представлені адаптовані англомовні психодіагностичні 
методики: Шкала уникання (Withdrawal Scale) М. Мітчел та М. 
Амброз, розроблена з метою визначення ступеню уникання 
фахівця щодо вирішення його робочих завдань та Шкала 
професійно-сімейного конфлікту (Work-Family Conflict Scale) Р. 
Нетемейер.  
Див. також: Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних 
методик: шкала пошукової активності іншої роботи та шкала 
негативного впливу роботи / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, 
Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 
10. – С. 34-38 ; Максименко С. Д. Адаптація 
психодіагностичних методик: шкала професійного саботування 
та шкала конструктивного опору / С. Д. Максименко, О. М. 
Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 9. – С. 29-34 ; Максименко С. Д. Адаптація 
психодіагностичних методик: шкала професійної стресованості 
та шкала професійної завантаженості / С. Д. Максименко, О. М. 
Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 
2012. – № 5. – С. 34-37. 
Вікова група: молоді, дорослі люди.  
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Максимова Н. Ю. 

 
 
 
 
 
 

 
Психологічна 
профілактика 

схильності до алкоголю 
та наркотиків і 

психокорекційна робота 
з підлітками ризику 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2000. - № 2. – С. 2-
4. 

 
Наводиться приклад психокорекційної роботи, що має на 
меті профілактику схильності підлітків до алкоголю та 
наркотиків. Подаються приклади ситуативних вправ, 
ігрових завдань.  
Вікова група: підлітки. 
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Малімон Л. Я. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
До проблеми 
діагностики 
емоційності як 

властивості особистості 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 7. – С. 

59-65. 
 

 
Дослідження спрямоване на виявлення взаємозв’язку між 
якісними та динамічними характеристиками емоційності. Для 
діагностики якісних характеристик емоційності 
застосовувалась методика, що ґрунтується на методі 
самоспостереження (Чотиримодальнісний тест-опитувальник 
Л. А. Рабинович, адаптований О. П. Санниковою), для 
дослідження динамічних характеристик емоційності 
(збудливості, інтенсивності, стійкості, тривалості емоційного 
переживання) використовувався тест «Характеристика 
емоційності» Є. П. Ільїна.  
Вікова група: студенти, дорослі люди.  
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Мамешина О. С. 

 

 
Методики 

экопсихологического 
исследования 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 2. – С. 
21-27 ; № 3. – С. 

62-73. 
 

 
Запропонований комплекс методик екологічної 
психодіагностики суб’єктивного відношення до природи та до 
свого здоров’я. До матеріалів включено: Тест-опитувальник 
«Натурафил»; 
Текст «Альтернативной шкалы поведения по охране 
окружающей среды»; 
Методика «Экотест».  
Вікова група: старший шкільний вік.  
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Мамешина О. С. 

 
 
 
 
 
 

 
Эколого-

психологический 
тренинг для 

старшеклассников 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 8. – С. 

17-38. 
 

 
Тренінг направлено на корекцію, формування та розвиток 
екологічних установок особистості; подолання 
антропоцентричного прагматичного відношення до природних 
об’єктів, корекція цілей взаємодії особистості із природними 
об’єктами, розвиток перцептивних можливостей суб’єкта при 
його контактах із  природними об’єктами, розширення 
індивідуального екологічного простору. 
Вікова група: старший шкільний вік.  
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Мандрикова Е. 

Ю. 
 

 
Разработка опросника 
самоорганизации 
деятельности (ОСД) 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2010. - № 2. – С. 
87-111. 

 
Представлена разработка Опросника самоорганизации 
деятельности (ОСД), направленного на изучение 
особенностей самоорганизации деятельности и отдельных 
аспектов структурирования человеком своего времени. 
Представлены: Опросник структурирования времени, 
Опросник самоорганизации деятельности (ОСД).  
Возрастная группа: 15-65 лет. 
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Манцевич В. Ф., 
Козенчук Н. А. 

 
 
 
 

 
Практичні поради 
вчителю з розвитку 
педагогічної інтуїції 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1999. - № 3. – С. 8-
11. 

 
Запропоновані спеціальні психотехнічні вправи з розвитку 
педагогічної інтуїції, які допоможуть правильно побудувати 
бесіду, а також розвинути і зміцнити в собі такі якості, як 
інтуїція, комунікабельність, емпатія (психотехнічні вправи: 
«Фотографія», «Супутник», «Телевізор», «Перша фраза», 
«Голос по телефону»). 
Вікова група: студенти, молодь, групи середнього віку.  
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Мартинюк І. А. 

 
 
 
 

 
Психологічна допомога  
людям похилого віку, 
або практикум з 
геронтопсихології 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 1. – С. 
32-38 ; № 2. – С. 

15-17. 
 

 
Запропоновані деякі види роботи та вправи (техніки), які 
доцільно використовувати при наданні психологічної допомоги 
людям похилого віку.  
Вікова група: люди похилого віку.   
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Мартинюк І. А. 

 
 

 
Техніки тілесно 

орієнтованої терапії у 
корекції емоційних 

станів 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 8. – С. 

60-63. 
 

 
Наводиться низка вправ, розроблених у межах напряму 
кінезіологія, які можуть використовуватись у поєднанні з 
іншими прийомами для корекції стресів, а також для навчання 
клієнтів простих прийомів самодопомоги у подоланні 
негативних емоційних станів.  
Вікова група: студенти, дорослі люди.  
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Мартинюк І. А. 

 
 
 
 
 
 

 
Тренінгова програма 
розвитку професійних 
якостей психолога, 
визначальних для 
роботи в початковій 

школі 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2004. – № 11. – С. 
56-59 ; № 12. – С. 

18-33. 
 

 
Тренінг спрямовано на вузівську підготовку психолога. 
Подається зміст апробованої автором програми розвитку у 
майбутніх психологів професійно важливих якостей, 
визначальних для успішної роботи з молодшими школярами. 
Вікова група: студенти. 
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Мар’яненко Л. В. 

 

 
Особистісна 

самодетермінація як 
чинник розвитку 
педагогічного 

потенціалу вчителя 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2011. – № 3. – С. 8-
13 ; № 4. – С. 23-

28. 
 

 
Додається авторська методика анонімного рейтингу вміння 
вчителя учнями (уміння вчителя формувати пізнавальну 
активність учнів).  
Вікова група: підлітки. 
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Матвєєва М. П., 
Гречко Л. М. 

 

 
Діагностичні 
можливості 

інтелектуальної шкали 
Д. Векслера 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 9. – С. 

39-49. 
 

 
Здійснюється аналіз підходів до диференційної діагностики 
рівня інтелектуального розвитку. Пропонується 
трансформований варіант тесту інтелекту Д. Векслера, 
обстеження за яким дає  можливість визначити не лише 
кількісні, а й якісні показники. Розглядаються особливості 
виконання тесту дітьми з різними порушеннями пізнавальної 
діяльності у порівнянні з нормою.  
Вікова група: середній шкільний вік.  
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Матвійчук В. Є. 

 

 
Іскорки доброти: 

програма корекційно-
розвиваючої роботи по 
розвитку емоційно-
особистісної сфери та 
попередженню 

афективних проявів 
поведінки дошкільника 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2003. – № 2-3. – С. 
41-57. 

 

 
Даний соціально-психологічний тренінг призначений сприяти 
активізації внутрішніх психічних ресурсів дитини та 
забезпечити їй умови емоційно-соціального розвитку і 
психічного здоров’я. Комплекс занять сприяє формуванню 
емоційної зрілості дітей, так як  в процесі роботи у них 
зменшується кількість імпульсивних, тривожних і агресивних 
реакцій у поведінці.  
Вікова група: дошкільний вік.   
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Матвійчук О. С. 

 

 
Психокорекційний 
тренінг яз засіб 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

 
Профілактика девіантної поведінки школярів. 
Запропонований орієнтований тематичний план, а також 

 



 
 
 
 

 
 

 

профілактики 
девіантної поведінки 

підлітків 
 

1998. - № 1. – С. 
20-22 ; № 2. – С. 

16. 

стислі конспекти трьох занять психокорекційного 
тренінгу: «Образа», «Про жорстокість», «Про ризик».  
Вікова група: підлітки. 
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Матвійчук О. С., 
Саханюк С. А. 

 

 
Скарбничка тренера. На 
допомогу психологу-

початківцю 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 9. – С. 

19-23 ;  № 11. – С. 
18-21. 

 

 
Розглядаються особливості тренінгової практики психолога. 
Подаються методичні рекомендації по проведенню тренінгів 
(розмір групи, тривалість, правила, схеми занять, методи та 
вправи для проведення тренінгу). 
Вікова група: студенти.  
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Матвійчук О. С.  

 

 
Як навчити школярів 
розв’язувати конфлікти: 

профілактика 
конфліктів в 

учнівському колективі 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. – № 8. – С. 

13-18 ; 2000. – № 1. 
– С. 10 -14. 

 
Розроблена програма базується на концепції навчання, 
побудованій на взаємодії та обміні досвідом. Програма містить 
інформацію щодо проведення тренінгу конструктивного 
керування конфліктом. В основі курсу лежать навчальні 
матеріали Діани і Джона Лампен (Молодые люди управляют 
конфликтом, 1998 р.).  
Курс складається із занять і стимульного матеріалу, вміщеного 
в додатку. Методичні рекомендації спрямовані на психологів, 
соціальних працівників, класних керівників, завучів з виховної 
роботи. Заняття розраховані на 1,5 год., один раз на тиждень. 
Вікова група: підлітки, юнаки.  
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Маценко В. Ф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технология создания 

имиджа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 1. – С. 
37-40 ; № 2. – С. 
25-28 ; № 3. – С. 
28-31 ; № 4. – С. 
37-42 ; № 5. – С. 

38-41. 
 
 
 
 
 

 
Тренінг спрямовано на створення позитивного ділового іміджу. 
Містить методику з розвитку необхідних якостей особистості, 
до якої включені тести: Чи цілеспрямована ви людина?  
Чи ви рішучі?  
Евристичність мислення (тест на здатність людини 
оригінально мислити). Чи вольова ви людина?  
Чи готові ви до ризику?  
Чи впевнені ви у собі?  
Який рівень вашої конкурентоспроможності як менеджера?  
Чи ви енергійні?  
Чи прагнете ви успіху?  
Чи вмієте ви спілкуватися?  
Чи ви капітан свого життя?  
Чи  подобаєтеся ви оточуючим?  
Усі тести містять ключі до розв’язання.  

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Вікова група: старший шкільний вік, студенти.  
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Мерзлякова Е. Л.  

 
 

 
Профилактика 
психологической 
манипуляции и 
контроля сознания 

 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 9. – С. 
19-27 ; № 10. – С. 
26-38 ; № 11. – С. 
64-72 ; № 12. – С. 

29-37 ; 2010. - № 1. 
– С. 38-52 ; № 2. – 

С. 32-38. 
 

 
Запропоновано програму з профілактики психологічної 
маніпуляції та контролю свідомості. Пропонуються 
різноманітні вправи та методики (вивчення мотивації 
схвалення – скорочений варіант методики Д. Крауна та Д. 
Марлоу).  
Вікова група: студенти, дорослі люди. 
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Мерзлякова Е. 
Л., Петухов В. Э. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Социально-

психологическая 
коррекционно-
развивающая 
программа: 
профилактика 
психологической 
манипуляции и 
контроля сознания 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 5. – С. 
66-70 ; № 6. – С. 
70-72 ; № 7. – С. 
50-56 ; № 8. – С. 
63-71 ; № 9. – С. 

59-62. 

 
Пропонується корекційна програма з профілактики 
психологічної маніпуляції та контролю свідомості. 
Пропонуються тести: на визначення рівня асертивності, тест 
«Чи знаєте ви себе?», техніка постановки цілей (Дж. Скотт). 
Вікова група: студенти, дорослі люди.  
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Мешко Г. М., 
Мешко О. І. 

 

 
Емоційне благополуччя 
учнів у сучасній школі: 
бажане і реальне 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 4. – С. 

11-16. 
 

 
На основі спеціально розробленої анкети здійснено аналіз 
причин емоційного дискомфорту дитини у школі і визначено 
шляхи забезпечення емоційного благополуччя учня і 
формування його емоційного здоров’я.  
Вікова група: старший шкільний вік. 
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Миколайчук М. І. 

 

 
Основи 

психокорекційної 
допомоги братам та 
сестрам дітей з 

психофізичними вадами 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 9. – С. 
18-23 ; № 10. – С. 

37-41. 
 

 
Проведення психокорекційної роботи дозволяє попередити та 
значно зменшити прояви психоемоційної дезадаптації, сприяти 
налагодженню взаємодії молодших школярів зі своїми братами 
та сестрами, впливати на налагодження сімейної взаємодії 
загалом.  
Вікова група: молодші школярі.  

 

 
253 

 
Минеева О. А., 
Лидерс А. Г. 

 
 

 
Многомерное 
шкалирование 

психосемантических 
данных как прием 
исследования 

имплицитных теорий: 
на примере 

имплицитных теорий 
семьи 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 6. – С. 
26-49. 

 
Описана авторская методика исследования социальных 
представлений о семье. Понимание индивидом семейного 
контекста, суждение о норме и отклонениях  семейной жизни, 
чувства и ожидания по поводу семьи, поведение и отношения с 
родными определяются его имплицитной теорией (моделью) 
семьи (ИТС).    
Возрастная группа: студенты – взрослые люди.  

 

 
254 

 
Мисенко О. В. 

 
 
 
 
 
 

 
Модификация методики 

исследования 
особенностей 
межличностного 
восприятия в 

конфликтной ситуации 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 5. – С. 

23-27 

 
Представлена модифікована модель методики дослідження 
міжособистісного сприйняття у конфліктній ситуації.  
Вікова група: студенти.   

 
255 

 
Михеева Н. Д. 

 

 
Методика 

незаконченных 
ситуаций (МНС) для 
диагностики 
родительской 
компетентности 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 9. – С. 

49-56. 
 

 
Для діагностики батьківської компетенції використовується 
Методика незакінчених ситуацій (МНС). Методика 
розрахована на три форми: робота із батьками дошкільників, 
школярів та підлітків.  
Вікова група: дорослі люди.  

 

 
256 

 
Мізерна О. О. 

 

 
Корекційна тренінгова 

програма 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

 
Соціально-психологічний тренінг сприяє ефективному 
формуванню навичок неагресивного спілкування, 

 



«Самовдосконалення»  
для подолання 

агресивних проявів 
серед підлітків 

 

2003. – № 4. – С. 
37-43 ; № 5. – С. 

54-61. 
 

допомагає підліткам краще розібратися в собі, отримати 
досвід рефлексії і самоаналізу.   
Вікова група: старші підлітки (13-14 років). 

 
257 

 
Міненко О. О. 

 
 

 
Тренінг формування 
особистісних 
новоутворень у 

студентів-психологів 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 9. – С. 

24-28. 
 

 
На основі теорій та практичних розробок, запропонованих 
П. В. Лушиним, представлено тренінг формування 
особистісних та професійних змін у майбутніх 
практичних психологів.  
Вікова група: студенти. 

 

 

 
258 

 
Міщенко Т. А.  

 
Соціально-

психологічний тренінг з 
формування вмінь 

саморегуляції емоцій у 
старшокласників 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 7. – С. 

10-14 ; № 8. – С. 9-
11. 

 
Запропонований соціально-психологічний тренінг виступає як 
засіб навчання, який дозволяє реалізувати потреби учнів в 
активній діяльності і спілкуванні. Ефективність тренінгу 
підвищується, якщо він носить груповий характер із 
позитивним емоційним фоном. Програмою тренінгу є: 
одержання нової інформації про себе, свою емоційну сферу; 
переосмислення уявлень про свій образ Я та свої емоції; 
побудова нового типу емоційних реакцій; закріплення 
позитивного досвіду емоційного реагування й вивільнення від 
неконструктивних способів реагування. Мета тренінгової 
програми є: навчити дітей усвідомленню самого себе, свого Я; 
навчити дітей саморегуляції власних емоцій, сформувати в них 
відповідальність за власні емоційні прояви та поведінку.  
Вікова група: старший шкільний вік.  
   

 

 
259 

 
Моляко Р. В. 

 
Свет мой, зеркальце, 
скажи… (самооценка 

внешности в 
подростковом и 

юношеском возрасте. 
Методы диагностики) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 4. – С. 

18-20. 

 
Дана методика дозволяє визначити семантичний профіль 
досліджуваного поняття «обличчя». Її використання у 
відношенні до конкретного індивіда дає можливість особі 
намалювати свій портрет у співвідношенні з тими 
визначниками, які, на її погляд, є адекватними до її 
зовнішності.   
Вікова група: підлітки.  

 



 
260 

 
Моргун В. Ф. 

 
 
 
 

 
Опитувальник 

реального, бажаного та 
фантастичного 

бюджетів часу людини 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 8. – С. 

45-50. 
 

 
Запропонована методика є одним із засобів вивчення 
особистості та поліпшення планування витрат часу і його 
демократизації.  
Вікова група: підлітки, студенти, дорослі люди.  

 

 
261 

 
Мороз Л. І., 
Яковенко С. І. 

 

 
Встановлення 
психологічного 

контакту працівниками 
внутрішніх справ при 
спілкуванні з різними 
категоріями громадян 

 

  
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2005. – № 11. – С. 
21-37 ; № 12. – С. 

16-29 ; 2006. – № 1. 
– С. 33-42 ; № 2. – 

С. 28-30. 
 

 
Тренінг спрямовано на підвищення фахового рівня працівників 
ОВС, зокрема, вдосконалення комунікативних умінь. 
Додається опитувальник ОСОКА (Опитувальник самооцінки 
комунікативної активності). 
Вікова група: дорослі люди.  

 

 
262 

 
Мороз Л. І. 

 

 
Розвиток 

комунікативних умінь у 
працівників міліції 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2004. – № 12. – С. 
51-54 ; 2005. – № 1. 
– С. 38-45 ; № 2. – 
С. 61-68 ; № 3. – С. 

28-36. 
 

 
Тренінг спрямовано на розкриття та удосконалення 
комунікативних умінь, типових для різних служб органів 
внутрішніх справ.   
Вікова група: дорослі люди.  

 

 
263 

 
Морозова О. І.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Методика «Blacky 

pictures» для 
дослідження 
особливостей 

психосексуального 
розвитку дітей і 
дорослих 

  

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 6. – С. 
11-16 ; № 7. – С. 

14-21. 

 
Дана методика є проективною і була розроблена Геральдом С. 
Блумом у 1949 р. головною метою є оцінка особливостей 
психосексуального розвитку людини. Розвиток пояснюється з 
позицій психоаналізу, що зумовлює і зміст 12 малюнків 
(основний стимульний матеріал методики). 
Проведення дослідження вимагає 45 хвилин на кожного 
обстежуваного.  
Вікова група: діти від 6-16 років / дорослі люди.   
 
 

 



 
264 

 
Москалець В. П., 
Олійник А. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Релігійна віра як 
антисуїцидальний 

чинник 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 2. – С. 

71-80. 
 

 
Представлено обґрунтування впливу віри в Бога, релігійних 
імперативів, світогляду на суїцид альні тенденції у сфері 
спрямованості психіки особистості. Додані:  
Методика диференціальної діагностики депресивних станів 
Зунге (адаптація І. Балашової);  
Методика Б. Любан-Плоцца для визначення ризику суїциду;  
Опитувальник Н. Пезешкіан (для діагностики осіб з 
суїцидальними тенденціями);  
Опитувальник на виявлення суїцидальності. 
Вікова група: студенти.  
 

 

 
265 

 
Музика О. Л., 
Загурська І. С. 

 

 
Методики дослідження 
самооцінки творчих 
здібностей в учбовій 

діяльності 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 4. – С. 

38-47. 

 
Запропонована авторська методика для дослідження 
самооцінки творчих здібностей в учбовій діяльності.  
Вікова група: молодший шкільний вік.  

 
266 

 
Мусатов С. О., 
Зливков В. М., 
Хомутиннікова 

Н. Н., 
Кузьменко Н. В. 

 

 
Актуальна готовність 
вчителів до взаємодії з 

учнями 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2004. – № 2. – С. 4-
17. 

 

 
Запропоновані матеріали допоможуть у визначенні 
психологічної готовності вчителів до педагогічної взаємодії з 
учнями. Додається опитувальник особистісної та рольової 
ідентифікації учителя.  
Вікова група: студенти, молоді люди.  

 

 
267 

 
Мусатов С. О. 

 

 
Матеріали до програми 
«Психологія. 11 клас. 
Профільний рівень» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 2. – С. 

69-80. 
 

 
Подаються практичні вправи на розвиток комунікабельності, 
вправи на оволодіння видами спілкування, на розвиток уміння 
безконфліктної поведінки, на розвиток емоційного інтелекту та 
емпатії, на розвиток соціально-перцептивних вмінь. Підібрані 
вправи з діагностики комунікативних здібностей: методика 
діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій Д. 
Джонсона і Ф. Джонсона. 
Див. також: Максименко С. Д. Матеріали до програми 
«Психологія. 11 клас. Профільний рівень» / С. Д. Максименко, 
С. І. Болтівець, О. В. Губенко // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. – № 11. – С. 31-63 ; № 12. – С. 35-38 ; 
Максименко С. Д. Методичний інструментарій для 
ознайомлення старшокласників із психологічними аспектами 

 



вибору професій (Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. 
Профільний рівень») / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. В. 
Губенко, О. П. Кравченко // Практ. психологія та соц. робота. – 
2012. – № 4. – С. 70-80.  
Вікова група: 16-17 років. 
   

 
268 

 
Назаренко В. В.  

 
Сопоставление методик 

диагностики 
мотивационной 
готовности детей к 
обучению в школе 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2009. – № 2. – С. 
65-80. 

 
Приведены сравнительные результаты диагностики 
мотивационной сферы учащихся с точки зрения 
психологической готовности к школе, полученные с помощью 
методик  Н. И. Гуткиной «Сказка» и «Внутренняя позиция 
школьника», а также  Д. В. Солдатова «Мотивационные 
предпочтения». 
См. также: Солдатов Д. В. Методика «Мотивационные 
предпочтения»: разработка и опыт применения / Д. В. Солдатов 
// Психологическая диагностика. – 2009. – № 2. – С. 4-64. 
Возрастная группа:5-9 лет.  
 

 

 
269 

 
 

 
Научитель Е. Д. 

 

 
Адаптация студента в 

вузе 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 7. – С. 

21-23. 

 
Розроблена програма занять з адаптації особистості у колективі 
допоможе у формуванні якісних і продуктивних 
міжособистісних відношень. Дана програма також може бути 
адаптована до школярів.   
Вікова група: підлітки, студенти. 
 

 

 
270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НИИ 

дошкольного 
воспитания АПН 

СССР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Методика «Лабиринт» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. - № 7. – С. 

66-69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 2: 
Діагностика інтелектуальної (когнітивної) готовності. Загальна 
обізнаність та мислення. 
Мета: виявлення рівня сформованості наочно-схематичного 
мислення (вміння користуватися схемами та умовними 
зображеннями при орієнтуванні у ситуації). 
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 
возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; 
Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. 
Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в 
школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. 
– № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа 
общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. 
Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 48 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и 
учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. - № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный 
вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / 
Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей 
речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. 
А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – 
С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели 
в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. 
А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. 
Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика 
изучения умения сохранять цель в условиях затруднения 
успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія 
та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45. 
Вікова група: 6-8 років. 
 

 
271 

 
Невах Є. Г., 
Панченко В. М. 

 

 
Конструювання 

психодіагностичного 
інструментарію у 
емпіричних 
дослідженнях 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 5. – С. 

17-22. 
 

 
Зроблено науковий аналіз підходів до конструювання 
діагностичного інструментарію. На основі поглядів 
вчених (А. Маслоу, М. Рокіч, С. Бем, К. Юнг) 
представлено трансформацію методики особистісного 
зростання. 
Вікова група: молоді, дорослі люди.     
 

 

 

 
272 

 
Нежнова Т. А.  

 
 
 

 
Беседа об отношении к 
школе и учению 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. - № 8. – С. 

46. 
 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 4: 
Діагностика особистісної готовності. 
Мета: діагностика мотиваційної готовності до шкільного 
навчання. 
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 

 



возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; 
Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. 
Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 
45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в 
школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. 
– № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа 
общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. 
Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. 
Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении 
к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика 
особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. 
Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения 
достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных 
умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. 
А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях 
затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45. 
Вікова група: 6-8 років. 
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Нежнова Т. А. 

 

 
Модифицированный 
вариант методики 

«Беседа об отношении к 
школе и учению» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. - № 8. – С. 

46-48. 
 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 4: 
Діагностика особистісної готовності. 
Мета: виявити присутність або відсутність у дітей основних 
компонентів внутрішньої позиції школяра. 
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 
возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; 

 



Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. 
Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 
45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в 
школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. 
– № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа 
общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. 
Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об 
отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. - № 8. – С. 46 ; Павлова А. А. 
Диагностика особенностей речевого развития старших 
дошкольников / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева 
Г. А. Методика изучения достижения цели в условиях помех / 
Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика 
изучения коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять 
цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 45. 
Вікова група: дошкільний, молодший шкільний вік. 
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Ніконова О. Ю. 

 
 
 
 

 
Розробка та 

стандартизація тесту 
«Драматичний 
трикутник» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 8. – С. 

39-43. 
 

 
Подається текст тесту-опитувальника «Драматичний 
трикутник» для визначення рольового статусу як типового 
стилю стосунків суб’єкта.  
Вікова група: 17-60 років. 
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Новикова Е. В. 

 

 
Программа развития 
творческого мышления 
младших подростков по 
системе Эдварда де 

Боно 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 1. – С. 
26-31 ; № 3. – С. 
50-54 ; № 4. – С. 

33-39. 
 

 
Спираючись на концепцію Едварда де Боно, розроблена 
програма розвитку латерального мислення у школярів. 
Програма містить 10 розвиваючих уроків.  
Вікова група: молодший підлітковий вік.  
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Обухов Я. Л. 

 
 
 
 
 

 
Диагностика 
внутрисемейных 

отношений при помощи 
проективной методики 

«три дерева» 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. – № 8. – С. 

17-21. 
 

 

 
Проективний тест, який дозволяє виявити особливості 
відношень у сім’ ї. Дітям пропонується намалювати три 
дерева та співставити їх із членами своєї родини. 
Пропонується методика із інтерпретації малюнків.  
Вікова група: молодший шкільний вік.   
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Оверченко А. І. 

 
 

 
Дослідження 

сором’язливості як 
характерологічної риси 
особистості в осіб 
юнацького віку 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 5. – С. 

62-68. 
 

 
Мета дослідження полягає у вивченні психологічних 
особливостей прояву сором’язливості як характерологічної 
риси особистості в осіб юнацького віку. Додається Методика 
вимірювання сором’язливості М. Обозова; Стенфордський 
опитувальник сором’язливості Ф. Зімбардо.   
Вікова група: юнаки.  
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Оверченко А. І. 

 

 
Методика дослідження 

психологічних 
особливостей 
правосвідомості 
підлітків 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 5. – С. 

21-30. 
 

 
Представлена методика дослідження правосвідомості дітей 
раннього підліткового віку. Додані: Протоколи дослідження 
структурних компонентів правосвідомості, методики 
«Діагностика знань про правову дійсність», «Діагностика 
ставлення до правової дійсності», «Діагностика правових 
переконань».  
Вікова група: ранній підлітковий вік.  
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Огородник Т. 

 
 

 

 
Учитель, научи 
ученика! 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 1. – С. 

11-14. 
 

 
Запропоновані фрагменти занять на розвиток пам’яті та уваги 
спрямовані на те, щоб навчити дитину правильно 
використовувати та вдосконалювати свою пам’ять.  
Вікова група: середній шкільний вік. 
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Олексюк В. Р. 

 

 
Тренінг педагогічної 

рефлексії 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 5. – С. 

53-58. 
 

 
Представлені програма та зміст занять з розвитку педагогічної 
рефлексії особистості вчителя.  
Вікова група: молоді, дорослі люди.   
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Орестова В. Р., 
Мохов В. А.  

 

 
Методика определения 

статусов 
психологической 
интимности 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 4. – С. 
115-132. 

 

 
Опросник направлен на определение статуса психологической 
интимности, что подразумевается как способность к 
установлению близких межличностных отношений – дружбы и 
любви.  Диагностика осуществляется с помощью письменного 
полупроективного интервью, построенного на основе методик 
Дж. Марсиа, адаптированных в работе В. Р. Орестовой и О. А. 
Карабановой, исходно предназначенных для определения 
статусов идентичности.  
Возрастная группа: молодые люди.  
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Орлов И. К. 

 
 
 
 
 
 

 
Методология и 

некоторые методики 
экспериментального 
исследования 

интуитивного процесса 
решения задач 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 1. – С. 
22-50. 

 
Рассматриваются некоторые экспериментальные методики 
исследования интуитивного процесса (использовались: задача 
Личностного взаимодействия Д. Бродбента с неявным типом 
связи, а также задача Личностного взаимодействия Д. 
Бродбента с явными связями переменных; КОТ (Краткий 
отборочный тест), опросник MBTI (индикатор типов Майерс-
Бриггс)).  
Возрастная группа: студенты.  
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Осин Е. Н. 

 

 
Чувство связности как 

показатель 
психологического 
здоровья и его 
диагностика 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 3. – С. 
22-40. 

 
Предлагается диагностика психологического здоровья 
личности по Шкале чувства связности А. Антоновского 
(русский вариант – М. Н. Дымшица). Конструкт чувства 
связности А. Антоновского тесно взаимосвязан с конструктами 
жизнестойкости и осмысленности жизни и вписывается в 
понятийный круг позитивной психологии.  
Возрастная группа: от 25 до 40 лет.   
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Осухова Н. Г. 

 
 
 
 
 

 
Возрождение из боли: 
психодрама в работе с 

подростками, 
пережившими насилие 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 7. – С. 

24-34. 

 
Запропоновані деякі методи психологічної допомоги підліткам, 
які стали жертвами насилля. Основна увага приділяється на 
набуття довіри до самого себе та оточуючих, розблокування 
сфери почуттів, засвоєння нових ролей та моделей поведінки, 
пошук оптимальних способів поведінки у важких життєвих 
ситуаціях.  
Вікова група: підлітки.  
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Павлова А. А., 
Шустова Л. А. 

 

 
Диагностика 

особенностей речевого 
развития старших 
дошкольников 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 7. – С. 

69-70. 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 2: 
Діагностика інтелектуальної (когнітивної) готовності. Читання 
та мова.  
Мета: виявлення особливостей мовленнєвого розвитку дітей.  
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 
возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; 
Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. 
Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 
45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в 
школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. 
– № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа 
общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. 
Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об 
отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. - № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. 
Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении 
к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 8. – С. 46-48 ; Урунтаева Г. А. Методика 
изучения достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, 
Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – 
№ 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения 
коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина 
// Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; 
Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в 
условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 45. 
Вікова група: 6-8 років. 
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Павлюк Т. М. 

 
 

 
Психологія обходження 
з хворими: діагностика 
професійного типу 
медичних сестер 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 2. – С. 

75-78. 
 
 

 

 
Запропонована анкета «Професійний тип медичної сестри» 
допоможе із  визначенням професійного типу медичного 
працівника. Див. також: Павлюк Т. М. Психологія обходження 
з хворими: діагностика професійного типу медичних сестер / Т. 
М. Павлюк // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 5. – 
С. 38-41. 
Вікова група: молоді, дорослі люди. 
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Панченко В. М. 

 

 
Психокорекційна 

програма підвищення 
ефективності 

використання активних 
копінг-стратегій як 
чинників соціальної 
зрілості студентів-
випускників 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2012. – № 10. – С. 
22-31. 

 
Представлена психокорекційна програма з підвищення 
ефективності використання активних копінг-стратегій як 
чинників соціальної зрілості студентів. Пограма розрахована на 
14 групових занять.  
Вікова група: студенти.  
 

 

 
288 

 
Партико Г. Б., 
Кучерява Г. П. 

 
 

 
Методики вивчення 
особистості 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. – № 7. – С. 

32-36. 
 

 
Методики вивчення особистості складаються з тесту 
«Егостани», тесту шкільної тривожності, та опитувальника 
Тейлора. Усі тести супроводжуються інструкцією та ключами. 
Вікова група: 7-11 років.  
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Партико Т. Б. 

 

 
Трансформація 

особистісних рис дітей 
у період становлення 
української державності 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 5. – С. 

38-49. 
 

 
На прикладі дитячого варіанту тестової методики 
«Шістнадцятифакторного особистісного опитувальника» Р. 
Кеттелла (Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16 PF) 
спостерігалися тенденції особистісних змін у сучасних дітей 
порівняно із їхніми ровесниками середини 90-х років ХХ ст. 
Вивчались особистісні риси: замкненість-відкритість, емоційна 
нестійкість-емоційна стійкість, стриманість-квапливість, 
конформність-домінантність, розсудливість-безтурботність, 
низька нормативність поведінки, боязкість-сміливість, 
жорстокість-лагідність, самовпевненість-невпевненість, 
низький самоконтроль-високий самоконтроль, розслабленість-
напруженість.  
Вікова група: 9-12 років. 

 



  
 

290 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пашнев Б. К. 

 
 
 
 
 

 

 
Проективная 

психодиагностическая 
методика «Тест 

двенадцати животных» 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 3. – С. 

37-48. 
 

 
Проективна психодіагностична методика спрямована на 
визначення ознаки гармонійності-дисгармонійності, загальної 
неузгодженості в системі особистості. Тест виявляє 
характерний тип стратегії поведінки або його варіанти, які 
обираються суб'єктом при організації своєї життєдіяльності, 
причому індикатором типу виступають відповідні зоологічні 
символи, а індикатором варіантів - їх співвідношення між 
собою. Типи стратегій поведінки відповідають певним клінічно 
визначеним типам акцентуацій і психопатій характеру. 
Вікова група: 8-35 років.  
  

 

 
291 

 
Пашнев Б. К. 

 
 

 
Психодиагностика 
одаренности 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2005. – № 12. – С. 
59-65 ; 2006. – № 1. 

– С. 24-30.   
 

 
Запропоновані різні методики з вивчення обдарованості у 
дитини. Додаються:  
Анкета з вивчення мотивів учбової діяльності учнів;  
Опитувальник з вивчення рівня пізнавальної активності учнів;  
Опитувальник особистісної схильності до творчості по Г. 
Девісу.  
Вікова група: старший шкільний вік (7-11 кл.). 
 

 

 
292 

 
Пашнев Б. К. 

 

 
Сравнительный анализ 
символики кошмарных 

сновидений 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2003. – № 2-3. – С. 
87-95. 

 
Запропонований аналіз є ефективними методом вивчення 
несвідомих рівнів психіки. Опитувальник включає 30 
символічних образів та 45 сюжетних ситуацій. 
Вікова група: діти (9-16 років), підлітки, дорослі люди, люди 
похилого віку.  
 

 

 
293 

 
Пащенко М. І. 

 
 

 

 
Методи діагностики і 

розвитку 
комунікативних вмінь і 
навичок: методичні 
рекомендації 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2001. - № 9. – С. 9-
12. 

 

 
Запропоновані тести допоможуть у діагностиці і розвитку 
комунікативних вмінь і навичок дітей. Подано тест на 
визначення типових способів реагування на конфліктну 
ситуацію за методикою К. Н. Томаса.  
Вікова група: молодший шкільний вік.  

 

 
294 

 
Пеньковська Н. 

М. 
 

 
Групова психокорекція 
у роботі з молодшими 

школярами 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 9. – С. 

 
Зміст програми – надати методичну допомогу студентам – 
майбутнім практичним психологам – в оволодінні ними 
вміннями і навичками здійснення групової психокорекційної  



(психологічний 
супровід особистісного 
ставлення молодших 

школярів) 
 

72-74 ; № 10. – С. 
60-72 ; № 11. – С. 
72-80 ; № 12. – С. 

39-50. 
 

роботи зі школярами. У програмі виділено наступні тематичні 
розділи: мій внутрішній світ; мій життєвий шлях; мої стосунки 
з іншими; основи життєвого співробітництва.  
Вікова група: молодший шкільний вік.  

 
295 

 
Петрович В. С., 
Закусило О. Ю., 
Шульган Ф. П., 
Федорчук І. В., 
Никитюк Л. М. 

 

 
Тренінг з впровадження 
програм профілактики 

ВІЛ/СНІДу та 
пропаганди здорового 
способу життя 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2004. – № 10. – С. 
30-45 ; № 11. – С. 

7-37. 
 

 
Особлива увага приділяється вправам на формування активної 
життєвої позиції щодо власного здоров’я, оволодіння 
навичками прийняття правильного рішення, відмови та 
протистояння тиску з боку тих, хто не дотримується здорового 
способу життя.  
Вікова група: підлітки, молоді люди.  

 

 
296 

 
Петровская И. Б. 

 

 
Активизация 

интеллектуального и 
творческого потенциала 

(программа 
коррекционно-

развивающих занятий 
для детей младшего 
школьного возраста) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2012. – № 10. – С. 
1-10. 

 

 
Програма направлена на «шліфовку» елементарних 
мисленнєвих операцій, формування загальної інтелектуальної 
розкутості та оволодіння способами, що забезпечують загальну 
організованість мисленнєвого процесу.  
Вікова група: 8-10 років.  

 

 
297 

 
Петрусенко Г. Н.,  
Карлова-Ильина 

Е. В. 
 

 
Применение методики 

"Семантический 
дифференциал" для 
выявления изменений 
образа Я как результата 

воздействия на 
человека 

изобразительной 
деятельности 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 5. – С. 
89-102. 

 
Одним из способов исследования смысловых образований 
массового сознания стала техника семантического 
дифференциала, разработанная Ч. Осгудом.  
Возрастная группа: юношеский возраст, средний возраст, 
зрелый возраст.  

 

 
298 

 
Пергаменщик Л. 
А., Лепешинский 

Н. Н. 

 
Опросник "Шкалы 
психологического 
благополучия» К. 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 3. – С. 

 
Предлагается адаптированный вариант методики К. Рифф 
«Шкалы психологического благополучия» (ШПБ) («Ryff’s 
Psychological Well-Being Scale») – предназначенной для 
измерения выраженности основных составляющих 

 

 



 
 
 
 
 
 

Рифф: процесс и 
результаты адаптации 

 

73-96. психологического благополучия. 
См. также: Шевеленкова Т. Д. Психологическое благополучие 
личности: обзор основных концепций и методика исследования 
/ Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко // Психологическая 
диагностика. – 2005. – № 3. – С. 95-129. 
Возрастная группа: от 18 до 59 лет.  
 

 
299 

 
Пергаменщик Л. 
А., Лепешинский 

Н. Н. 
 
 

 
Социальная поддержка 
и ее измерение 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2009. – № 1. – С. 
45-61. 

 

 
Авторами разработан инструмент для измерения 
функционального компонента социальной поддержки – 
модифицированная карта-схема изучения психологического 
климата коллектива А. Н. Лутошкина. 
Возрастная группа: молодые, взрослые люди. 
 

 

 
300 

 
Пергаменщик Л. 

А., 
Пузыревич Н. Л. 

 

 
«Шкала экзистенции» 
А. Лэнгле, К. Орглер 
для подростков: 

процесс и результаты 
адаптации  

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2011. – № 1. – С. 
95-119. 

 
Описывается «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглер 
предназначенной для диагностики степени экзистенциальной 
исполненности жизни подростков в соответствии с 
экзистенциально-аналитическим подходом.  
Возрастная группа: 11-15 лет.  

 

 
301 

 
Періг І. М. 

 

 
Тренінгова методика 
розвитку творчості 
студентів природничо-

наукових 
спеціальностей 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2006. – № 10. – С. 
45-52. 

 

 
Тренінгова методика спрямована на розвиток творчих 
здібностей студентів вищих технічних навчальних закладів. 
Запропонований теоретико-практичний курс активізації 
психологічних механізмів креативності. Описані оригінальні 
вправи, спрямовані на розвиток творчості.  
Вікова група: студенти.  

 

 
302 

 
Пилипенко Н. М. 

 

 
Динамічні 

перетворення у 
мотиваційній сфері осіб 

із підвищеною 
тривожністю під 

впливом психокорекції 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 6. – С. 

49-58 ; № 7. - С. 62-
63. 

 

 
Подається програма тренінгу «Актуалізація динамічних 
перетворень у мотиваційній сфері осіб із підвищеною 
тривожністю». Метою тренінгу є формування особистісних 
змін за рахунок «розширення» ціннісного простору 
особистості. Ціль тренінгу – корекція стратегій подолання криз 
професійного становлення особистості, що реалізуються в 
«невротичних» способах їх подолання.  
Вікова група: студенти.  
  

 



 
303 

 
Пилипенко Н. М. 

 

 
Соціально-

психологічний тренінг 
формування 

особистісних змін в 
умовах моделювання 
екзистенційної кризи 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 1. – С. 

68-70. 
 

 
Соціально-психологічний тренінг спрямовано на розвиток 
особистості, формування ефективних комунікативних вмінь в 
процесі спілкування та стійкої мотивації до саморозвитку, 
оволодіння досвідом особистісних змін. Психотерапевтичні 
вправи-завдання сприяють зняттю емоційної напруги, 
прискорюють процес згуртованості групи, дають можливість 
прояву тих індивідуально-психологічних відмінностей, які 
потребують розвитку і корекції.  
Вікова група: дорослі люди. 
 

 

 
304 

 
 
 
 
 

 
Піроженко Т. О. 

 
 
 
 

 
Методика і координати 

зростання 
мовленнєвого розвитку 

дошкільника 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 10. – С. 

14-20. 
 

 
Запропоновані методики аналізу комунікативної діяльності 
дітей дошкільного віку. Подано анкети для опитування, 
призначені для дорослих (батьків, вихователів), а також повну 
методику обстеження рівня мовленнєвого розвитку дітей 
дошкільного віку.  
Вікова група: дошкільний вік. 
  

 

 
305 

 
Подгорний В. Е. 

 
 
 

 
Тренінгова програма 

«Основи психологічної 
готовності до життя» 

(для 5-6 класів) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 8. – С. 
35-41 ; № 9. – С. 

32-38. 
 

 
Тренінгова програма «Основи психологічної готовності до 
життя» спрямована на розвиток координації рухів душі, 
душевної сили, гнучкості, навчають розуміти себе та інших, 
дружити, любити. Вони готують людину до повсякденного 
життя з його проблемами, до життя серед людей, та навчають 
бути щасливими.  
Вікова група: 10-13 років.  
 

 

 
306 

 
Подтикан І. В. 

 
 

 
З досвіду роботи 

психологічного клубу 
«Віч-на-віч» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 5. – С. 

61-69. 
 

 
Подаються деякі матеріали, що стануть у нагоді 
практикуючому психологу. Додаються: тест на 
самовизначення особистості, тест на визначення 
комунікативних навичок, тест на впевненість у собі, приклади 
ігрових методик.   
Вікова група: студенти.  
 

 

 
307 

 
Подтикан І. В. 

 

 
Особливості 
формування 

мотиваційної сфери 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 9. – С. 

 
Запропоновані методики, які дадуть змогу більш детально 
з’ясувати потреби особистості щодо вибору професії, мотивації 
навчання у процесі оволодіння майбутньою спеціальністю.  
Методика «Спрямованість особистості» (авт. В. смейкал та 

 



особистості 
 

29-36 ; № 10. – С. 
41-44. 

 

М. Кучер) дозволяє виявити три види спрямування 
особистості: на себе, взаємовідносини  й завдання (ділова 
спрямованість).  
Опитування «М А С» (авт. А. Кубишкіна) спрямована на 
виявлення прагнення (мотивації) людини до досягнення мети, 
прагнення до суперництва, прагнення до соціального 
престижу.  
Методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності 
студентів» (авт. А. А. Реан, В. А. Якунін). 
Методика «Визначення професійної готовності» (авт. Л. Н. 
Кабардова). 
Методика діагностики рівня суб’єктивного контролю Дж. 
Роттера.  
Програма корекції мотиваційної сфери студентів.  
Вікова група: студенти. 
   

 
308 

 
Полежаева Е. А.  

 
Шкала 

самомониторинга и 
возможности ее 
применения в 
отечественных 
исследованиях 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2006. – № 1. – С. 3-
32. 

 
Исследование проводится с использованием 
русифицированной Шкалы самомониторинга, предложенной 
М. Снайдером, позволяющей изучить поведение человека в 
социальных ситуациях. 
Возрастная группа: студенты.  

 

 
309 

 
Поліщук В. А., 
Матвійчук Н. С. 

 
 

 
Сценарії, ігри, 

вікторини, тести до 
літнього відпочинку 

молоді 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2002. – № 5. – С. 4-
12. 

 

 
Підібраний різноманітний матеріал, який стане у нагоді під час 
літнього відпочинку молоді. Ігри, конкурси, тестові завдання 
спрямовані на ігровий розвиток якостей особистості. Завдання 
можуть бути модифіковані також для розвитку дітей 
середнього шкільного віку.  
Вікова група: підлітки, студенти.  
 

 

 
310 

 
Поліщук В. М. 

 

 
Криза 13 років у 

хлопчиків: структура 
симптомокомплексу і 

його зміст 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2012. – № 4. – С. 2-
7. 
 

 
Пропонується методика для з’ясування змісту 
симптомокомплексу кризи 13 років (КСП – карта 
симптомокомплексу переживань). 
Вікова група: 11-14 років.  

 



 
311 

 
Помиткін Е. О. 

 
Методика 

«Перетворення». 
(активізація рефлексії 

позитивних 
особистісних якостей у 
процесі духовного 

зростання школярів на 
основі методики 
«Перетворення») 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 3. – С. 

17-20. 

 
Представлений докладний поетапний опис застосування 
авторської методики  свідомого вдосконалення особистості в 
колективі «Перетворення». Її застосування дає змогу створити 
в класі психологічні умови, сприятливі для самопізнання та 
самовдосконалення учнів. На відміну від інших, якісною 
характеристикою даної методики є те, що за її допомогою є 
можливість охопити  значну кількість учнів, а також її 
довгостроковий, стратегічний характер.  
Вікова група: учні середніх та старших класів. 

 

 

 
312 

 
Помиткін Е. О. 

 
Проблема розвитку та 
діагностики духовних 
ціннісних орієнтацій у 
старшокласників 

(методика виявлення 
сформованості 

духовних цінностей у 
старшокласників) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 10. – С. 

10-17. 

 
Учням пропонується визначити пріоритетні цінності у 
поданому списку, пронумерувавши їх відповідним чином. У 
процесі обробки отриманих даних визначається, яке місце в 
загальній системі цінностей особистості посідають саме 
духовні цінності. Визначення рейтингу запропонованих 
цінностей сприяє ціннісному самовизначенню школярів і може 
служити поштовхом для процесу подальшого формування 
духовних цінностей у старшокласників.  
Методика розрахована на старший шкільний вік.  
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Пономаренко И. 

Л.  
 

 
Проективный метод 
актуализации 

психологического 
запроса 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 4. – С. 

30-36. 

 
Представлено докладний опис тесту «Ручка», який є 
модифікацією «Теста руки», складеного американським 
психологом Е. Вагнером. Ця методика призначена для 
діагностики агресивності, а також надає багато іншої 
інформації про обстежуваного. Стимульний матеріал 
складається з 10 карток. (Див. також: Дроздов О. Ю. 
Проективна методика «тест руки»: з досвіду використання на 
молодіжних вибірках / О. Ю. Дроздов // Практ. психологія та 
соц. робота. – 2001. - № 7. – С. 24-27). 
Вікова група: середній шкільний вік – дорослі.  
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Пономаренко Л. 

И. 
 
 
 
 

 
Тренинг развития 
рефлексивности у 
подростков 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2002. – № 3. – С. 8-
17. 

 

 
Основним спрямуванням запропонованого тренінгу є розвиток 
рефлективності у підлітків. Тренінг розбито на три етапи: 
підготовчий, стимулюючий, формуючий. До кожного етапу 
додаються вправи.     
Вікова група: підлітки. 
 

 

 
315 

 
Попелюшко Р. П. 

 

 
Програма корекції 
відхилень у розвитку 

самооцінки 
студентської молоді 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 8. – С. 

55-65. 
 

 
У рамках програми корекції відхилень у розвитку самооцінки 
студентської молоді запропонований тренінг особистісного 
росту (спрямований на розвиток самопізнання, вивчення своїх 
життєвих планів, вивчення ціннісних орієнтацій, планування 
робочого часу, аналіз сильних та слабих сторін особистості, 
оцінка уміння розуміти інших, розвиток вміння слухати, брати 
ініціативу на себе, виробляти загальне рішення).  
Вікова група: студенти.  
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Поторій Я. І. 

 
 
 
 

 
Особливості ціннісно-
мотиваційної сфери 

студентів 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 2. – С. 

36-39. 
 
 

 
Запропонована методика має на меті виявлення структурної 
будови системи цінностей студентів. Використана методика М. 
Рокича «Ціннісні орієнтації» у модифікації О. Б. Фанталової 
дає можливість оцінити не тільки усвідомлені, а й 
неусвідомлені ціннісні орієнтації.  
Вікова група: студенти. 
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Поуль В. С. 

 

 
Особливості 
взаємозв’язку 

мовленнєвої діяльності 
та вольової поведінки 
дітей дошкільного та 
молодшого шкільного 

віку 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 9. – С. 

51-59. 
 

 
Для вивчення особливостей вольової поведінки дітей 
використовується методика «Палички» (У. В. Ульєнкова), 
методика «Опис передбачуваної діяльності» (І. Б. Дауніс), 
методика «Управління чужими діями» (М. Н. Діков).   
Вікова група: дошкільний вік, молодший шкільний вік.  
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Проект Ю. Л. 

 
 
 

 
Возможности 

психосемантических 
методов в исследовании 

понимания и 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 6. – С. 
71-90. 

 
Для исследования особенностей переживания читателями 
художественных произведений были рассмотрены 
конотативные значения стихотворных текстов. Данное 
исследование проводилось при помощи метода семантического 

 



 
 
 

 
 
 

переживания 
стихотворных текстов 

 

дифференциала.  
Возрастная группа: 18-25 лет. 

 
319 

 
Пурло Е. Ю. 

 

 
Опыт применения 
интегративной 
психотерапии как 
способ превенции 

суицида 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 5. – С. 

31-42. 
 

 
Запропонований тренінг групової терапії спрямовано на 
профілактику суїцидальних нахилів у особистості.   
Вікова група: підлітки, молоді, дорослі люди.   

 
320 

 
 
 
 

 
Радченко М. И. 

 
 
 
 

 

 
Тренинги личностного 
роста как метод 

психокоррекционной 
помощи родителям 

«необучаемых» детей 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 9. – С. 
36-45 ; № 11. – С. 

47-55. 

 
Запропоновані тренінги спрямовані на підвищення 
адекватності самосвідомості та рівня соціальної та 
психологічної компетентності особистості. 
Вікова група: дорослі люди.  
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Распопин Е. В. 

 

 
Опросник 

психологической 
устойчивости к стрессу 

(ОПУС) 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2009. – № 3. – С. 
104-122. 

 

 
Представлена авторская методика, предназначенная для 
исследования психологической устойчивости личности к 
стрессу. С помощью опросника помимо общего уровня 
психологической устойчивости к стрессу, исследуется степень 
устойчивости к воздействию различных стрессов.  
Возрастная группа: взрослые люди. 
  

 

 
322 

 
Рептух Н. О. 

 

 
Корекція та 
профілактика 

становища дитини в 
сім’ ї як спосіб 
зниження її 
агресивності 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 8. – С. 

37-46. 
 

 
Методика спрямована на корекцію становлення дитини в сім’ ї, 
визначення характеру дитячо-батьківських відносин. Основна 
мета: підвищити батьківську ефективність учасників виховних 
стосунків із дітьми, корекція соціального положення дитини в 
сім’ ї як спосіб зниження її агресивності.  
Вікова група:  дошкільний вік. 

 

 
323 

 
Рєпнова Т. П. 

 

 
Тренінг емоційної 

зрілості 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 3. – С. 
19-31 ; № 4. – С. 

 
Програма тренінгу емоційної зрілості спрямована на дітей, у 
яких спостерігаються ознаки дезадаптації; на подолання 
високого ступеня конфліктності дітей, а також на усунення 
різних причин проблем у спілкуванні (низького рівня 

 



46-59. 
 

емоційної зрілості, невпевненості у собі, низької самооцінки, 
тривожності, агресії). Тренінг складається з 8 занять, по 80 хв. 
Оптимальна кількість учасників у групі - 8-12 осіб.  
Вікова група: розрахований на дітей у перехідному періоді від 
середнього дитинства до підліткового віку (12-13 років).  
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Рєпнова Т. П. 

 
 
 
 
 

 
Феномен емоційної 
зрілості і кризи 
розвитку 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 4. – С. 
41-52 ; № 5. – С. 
77-79 ; № 6. – С. 

54-64. 
 

 
Основні компоненти емоційної зрілості, на які спрямована 
розвиваюча робота – експресія, емпатія і саморегуляція. 
Комплекс вправ може бути спрямований на підкріплення 
позитивного почуття «Я» підлітка, активізацію його власних 
зусиль у саморозвитку. Тренінг складається із 8 занять (по 80 
хвилин).   
Вікова група: молодший та старший підлітковий вік. 
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Рибалка В. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Психологічна 
профілактика 

суїцидальних тенденцій 
в учнівської молоді 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2007. – № 10. – С. 
42-52 ; № 11. – С. 

28-43. 
 

 
Наводяться декілька методів виявлення суїцидальних 
схильностей і поведінки потенційних суїцидентів. Додаються:  
Тест на виявлення суїцидального ризику СР-45; 
Тест на виявлення суїцидальних  намірів (Н. Шавровська, О. 
Гончаренко, І. Мельникова); 
Методика вивчення схильності до суїцидальної поведінки (М. 
В. Горська); 
Модифікований опитувальник для ідентифікації типів 
акцентуацій характеру у підлітків (О. Є. Лічко-С. І. Подмазін). 
Вікова група: підлітки, студенти, молоді люди.   
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Розанов В. А., 
Емяшева Ж. В., 
Бирон Б. В. 

 
 

 
Характеристика 

стрессовых событий, 
значимо влияющих на 
риск возникновения 
суицидальных 

тенденций (гендерный 
аспект) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 2. – С. 

62-69. 
 

 
Пропонується дослідження стресових життєвих подій, що 
можуть впливати на формування суїцидальних думок та спроб 
у здорових людей та у осіб, що страждають алкоголізмом та 
наркоманією, в розрізі гендерних відмінностей. Додається 
опитувальник «Події життя». 
Вікова група: дорослі люди.  
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Розенцвейг С. 

(перевод, 
адаптация и 
стандартизация 
Е. Е. Даниловой) 

 
 
 
 
 
 

 
Детская форма 

Методики рисуночной 
фрустрации   

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 2. – С. 
5-103. 

 
Выпуск посвящен описанию методики рисуночной 
фрустрации С. Розенцвейга, предназначенной для диагностики 
особенностей поведения детей или взрослых в ситуациях 
фрустрации. Она позволяет выявить индивидуальные способы 
преодоления препятствий и эмоционального отношения к ним, 
определить характер вербального реагирования на трудности, 
оценить действия субъекта по параметру конструктивности. 
Детский вариант применяется при анализе причин 
неадекватного отношения ребенка к препятствиям, а также 
трудностей, возникающих у детей в общении с взрослыми и 
сверстниками.  
Возрастная группа: детский вариант: 6-11 лет, взрослый 
вариант: с 12 лет. 
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Розов В. І. 

 
 

 
Адаптивні антистресові 
психотехнології 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 5. – С. 
32-38 ; № 6. – С. 

26-34. 
 

 
Пропонуються різні методи оцінки та самооцінки стресових 
станів:  
Метод Холмса-Раге; 
Тест самовідчуття (Вісман, Рікс); 
Тест здоров’я (Голдберг); 
Тест САН (Самопочуття. Активність. Настрій); 
Тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк); 
Шкала реактивної та особистісної тривожності (Спілбергер-
Ханін, включає: Шкалу ситуативної тривожності (СТ), 
Шкалу особистісної тривожності (ОТ)); 
Опитувальник нервово-психічної напруги (Немчін Т. А.); 
Шкала депресії (Т. І. Балашова); 
Методика експрес-діагностики неврозу (К. Хека і Х. Хеса); 
Тест «Уміння раціонально використовувати час»; 
Діагностика стану здоров’я за почерком (Польський ін-т 
національного здоров’я); 
Діагностика станів за тестом М. Люшера; 
Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості (В. В. 
Бойко); 
Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття 
самотності Д. Расела і М. Фергюсона; 
Тест стресостійкості;  
Тест нервово-психічної адаптації;  
Методика «Рівень суб’єктивного контролю». 
Див. також: Розов В. І. Психотехнології адаптивної 

 



саморегуляції стресу / В. І. Розов //  Практ. психологія та соц. 
робота. – 2007. – № 8. – С. 24-28 ; № 10. – С. 14-19 ; № 11. – С. 
17-22 ; Розов В. І. Методи оцінки та самооцінки стресових 
станів / В. І. Розов // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – 
№ 5. – С. 41-52. 
Вікова група: студенти, дорослі люди.  
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Розов В. І. 

 

 
Методики оцінки і 

самооцінки адаптивних 
індивідуально-
психологічних 
властивостей 
особистості 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 6. – С. 
30-48 ; № 7. – С. 

14-17. 

 
Запропоновані:  
Фрайбурзький особистісний опитувальник (FPI, форма В); 
Опитувальник упевненості в собі (Рейзас); 
Тест Айзенка;  
Опитувальник структури темпераменту (ОСТ) В. М. 
Русалова; 
Шкала «Загальна погана пристосованість»; 
Самооцінка екстравертності, ригідності і тривожності;  
Опитувальник Келермана-Плутчіка; 
Методика «Рівень суб’єктивного контролю»; 
Характерологічний опитувальник Леонгарда-Шмішека;  
Опитувальник способів реагування на конфліктні ситуації К. 
Томаса;  
Опитувальник агресії Баса-Даркі; 
Тест «Оцінка агресивності у відносинах» (А. Асінгер); 
Опитувальник потреби в досягненнях Ю. Б. Орлова;  
Оцінка мотиваційної саморегуляції (А. А. Файзулаєв); 
Методика вивчення самооцінки особистості; 
Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» 
(А. Г. Маклаков). 
Вікова група: студенти, дорослі люди. 
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Розов В. І. 

 

 
Методи оцінки та 

самооцінки стресових 
станів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 5. – С. 

41-52. 
 

 
Запропоновані:  
Метод Холмса-Раге; 
Тест самовідчуття (Вісман, Рікс);  
Тест здоров’я (Голдберг);   
Тест САН (Самопочуття, Активність, Настрій);  
Тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк);  
Шкала реактивної та особистісної тривожності (Спілбергер-
Ханін); 
Опитувальник нервово-психічної напруги (Т. А. Немчін);  
Шкала депресії (Т. І. Балашова); 

 



Диференціальна шкала емоцій (К. Ізард);  
Методика експрес-діагностики неврозу (К. Хека і Х. Хеса);  
Тест «Уміння раціонально використовувати час»;  
Діагностика стану здоров’я за почерком (Польський ін-т 
національного здоров’я); 
Діагностика станів за тестом М. Люшера;  
Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості (В. В. 
Бойко);  
Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття 
самотності Д. Расела і М. Фергюсона; 
Тест стресостійкості; 
Тест нервово-психічної адаптації. 
Див. також: Розов В. І. Психотехнології адаптивної 
саморегуляції стресу / В. І. Розов //  Практ. психологія та соц. 
робота. – 2007. – № 8. – С. 24-28 ; № 10. – С. 14-19 ; № 11. – С. 
17-22 ; Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології / В. 
І. Розов // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 5. – С. 
32-38 ; № 6. – С. 26-34. 
Вікова група: студенти, дорослі люди.  
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Розов В. І. 

 
 
 

 
Психологічна 

діагностика адаптивних 
здібностей до стресу 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2006. – № 11. – С. 
41-48. 

 

 
Опитувальник АС призначений для діагностики здібностей 
успішної адаптації в умовах стресу.  
Вікова група: підлітки, студенти.   
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Розов В. І. 

 

 
Психотехнології 
адаптивної 

саморегуляції стресу 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 8. – С. 
24-28 ; № 10. – С. 
14-19 ; № 11. – С. 

17-22. 
 

 
Запропоновані методики з саморегуляції стресу: на 
біоенергетичному рівні адаптивної саморегуляції стресу 
(антистресове харчування, антистресова аутофіторегуляція, 
фізична активність); на психофізіологічному рівні адаптивної 
саморегуляції стресу (психотехнологія адаптивного 
біоуправління з біологічним зворотним зв’язком (БЗЗ), 
прогресивна м’язова релаксація, аутогенне тренування, 
систематична десенсибілізація, техніки дихання, тілесно-
орієнтовані техніки).  
Див. також: Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології 
/ В. І. Розов // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 5. – 
С. 32-38 ; № 6. – С. 26-34. 
Вікова група: студенти, дорослі люди.  

 



 

 
333 

 
Романовська Д. 

Д. 
 

 
Тренінгове опанування 
учнями проблемно-
вирішальної поведінки 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 5. – С. 

68-74. 
 

 
Мета тренінгу: корекція особистісної та ситуативної 
тривожності, що полягає у навчанні та самовдосконаленні 
людини. Основні завдання: подолання тривожності; 
визначення шляхів вирішення таких ситуацій; оволодіння 
навичками самоконтролю; вироблення механізму самоаналізу 
та саморегулювання. 
Вікова група: підлітки. 
 

 

 
334 

 
Романовська Д. 

Д. 
 

 
Як зняти емоційне 
напруження, або що 
таке релаксація? 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 2. – С. 

23-35. 

 
Запропоновано комплекс релаксаційних методик, які 
допоможуть розслабитись, знизити нервове напруження, 
відновити душевну рівновагу. Окрім вправ подається комплекс 
діагностичних методик:  
Методика диференційної діагностики депресивних станів 
ЗУНГЕ; 
Методика диференційної діагностики депресивних станів В. А. 
Жмурова; 
Методика діагностики рівня невротизації Л. І. Вассермана;  
Методика експрес-діагностики неврозу К. Хека і Х. Хесса;  
Торонтська алекситимічна  шкала (ТАШ). 
Вікова група: середній шкільний вік, підлітки, юнаки. 
  

 

 
335 

 
Рудометкина Е. 

А. 
 
 
 

 

 
Развитие когнитивных 
процессов учащихся 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 6. – С. 

11-17. 
 

 
Запропонована програма містить психологічну характеристику 
когнітивних (пізнавальних) психічних процесів, таких як увага, 
сприйняття, пам’ять, мислення, уява. Окрім цього, підібрані 
спеціальні вправи та тренінги спрямовані на їх розвиток.  
Вікова група: молодший шкільний вік.  
 

 

 
336 

 
Ружинська О. В. 

 

 
Подолання шкільної 
тривожності учнів 
молодшого 

підліткового віку 
(корекційно-

розвивальна програма 
для учнів 5-х класів) 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 9. – С. 

27-33. 
 

 
Основна мета тренінгу – зниження рівня шкільної тривожності.  
Вікова група: молодший підлітковий вік.  

 



 
 

337 
 

Савчук О. М. 
 
 
 
 
 

 
Стратегії роботи зі 
співзалежними 

жінками, які зазнають 
насильства в сім’ ї 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 4. – С. 

51-60. 
 

 
Надається модель тренінгу асертивності для спів залежних 
жінок, які зазнають насильства в сім’ ї.  Тренінг спрямовано 
на подолання у жінок стану тривоги, позбавлення їх почуття 
неповноцінності, підвищення рівня самооцінки і оволодіння 
вміннями поводити себе асертивно. Розрахований на 5 занять 
по 1,5-2 год.  
Вікова група: дорослі люди.  
 

 

 
338 

 
Сагер І. В. 

 

 
Тренінгова програма 
«Сприяння успішній 
адаптації студентів 
медичного коледжу» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2011. – № 11. – С. 
64-74. 

 
Подається зміст тренінгової програми по сприянню адаптації 
студентів до нового середовища.  
Вікова група: студенти-першокурсники.  

 

 

 
339 

 
Сапронов Д. В., 
Леонтьев Д. А. 

 

 
Личностный динамизм 
и его диагностика 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 1. – С. 
66-84. 

 

 
Опросник позволяет диагностировать стремления к 
личностным изменениям (порождение мотивов и путей их 
реализации, готовность/неготовность к изменениям).  
Возрастная группа: от 18 до 60 лет.  
 

 

 
340 

 
Саханюк С. А. 

 
 
 

 
Тренінг соціальної 

адаптації 
першокласників 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 9. – С. 

24-35. 
 

 
Програма тренінгових занять допоможе першокласникові 
швидше адаптуватися в новому для нього соціумі.  
Вікова група: 6-7 років.   

 
341 

 
Свіденська Г. М. 

 
 
 
 
 
 

 
Психологічний тренінг 
як засіб розвитку 
самосвідомості та 
зниження рівня 

тривожності в період 
підліткової кризи 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 9. – С. 

34-46. 

 
Запропонований психологічний тренінг постає як засіб 
розвитку самосвідомості та зниження рівня тривожності 
підлітків (навчання ефективній роботі у групі, тренування 
впевненості в собі, зниження тривожності, гармонізація 
зовнішнього та внутрішнього «Я», тренування особистісного 
зростання).  
Вікова група: підлітки.  
 

 



 
342 

 
Свідерська Г. М. 

 

 
Тренінгова програма 
розвитку чуйності у 
старшокласників «Я – 
чуйна людина» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 3. – С. 
71-79 ; № 4. – С. 

28-46. 
 

 
Підібрані вправи та методики допоможуть розвити чуйність в 
учнів старших класів. Додаються опитувальники: Яка ви 
людина? Чи безцеремонні ви? 
Вікова група: старший шкільний вік.  

 

 
343 

 
Седнев Вл. В. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Диагностика 
невротических 

расстройств у детей 
младшего и среднего 
школьного возраста 
(детский опросник 
неврозов ДОН) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 2. – С. 

17-20. 

 
Головною метою даного дослідження є створення 
інформативного, зручного тесту-опитувальника, з 
витратою мінімального часу при дослідженні дітей не 
тільки з клінічно визначеними патологіями, а також для 
виявлення субклінічних, донозологічних феноменів, що є 
факторами ризику формування пограничних нервово-
психічних та психосоматичних розладів.  
Питання розраховані на дітей молодшого та середнього 
шкільного віку.   

 

 
344 

 
Семенова Е. М. 

 

 
Развитие культуры 
педагогического 
общения 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 8. – С. 

45-54. 
 

 
Підібрано ряд вправ для розвитку культури педагогічного 
спілкування: вправи з розвитку навичок слухання, вправи та 
завдання на оволодіння навичками ведення спорів, діалогу та 
дискусії, вправи на регуляцію емоційного напруження у 
процесі діалогу, ігрові вправи на усвідомлення бар’єру 
педагогічного спілкування.  
Вікова група: молоді, дорослі люди. 
  

 

 
345 

 
Семенова Е. М. 

 

 
Развитие навыков 
невербального 
взаимодействия в 
педагогическом 
процессе 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 7. – С. 

27-32. 
 

 
Представлені вправи з розвитку усвідомлення та 
вдосконалення жестикуляції у педагогічному спілкуванні, 
вправи з розвитку особливостей оформлення мови,  з розвитку 
просторової організації спілкування, вправи та ігри на 
усвідомлення важливості візуального контакту.  
Вікова група: молоді, дорослі люди.  

 

 
346 

 
Семенова Е. М. 

 

 
Развитие 

эмоциональной 
культуры педагога 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 6. – С. 

20-27. 

 
Підібрані вправи допоможуть у розвитку емоційної культури 
педагогів (подаються вправи з розвитку емпатії, усвідомлення 
особливостей експресії, мімічної експресивності, з розвитку 
емоційної виразності).  
Вікова група: студенти, молоді люди. 

 



   

 
347 

 
Семенова Е. М. 

 

 
Тренинг навыков 
преодоления 

напряженных ситуаций 
педагогической 
деятельности 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 3. – С. 

54-59. 
 

  
Запропонований тренінг навичок подолання напружених 
ситуацій у педагогічній діяльності (ситуації взаємодії учителя з 
учениками, ситуації взаємодії з колегами та адміністрацією 
школи, взаємодія із батьками). 
Вікова група: молоді, дорослі люди.  

 

 
348 

 
Сербіна Р. Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Групи зустрічей» для 
батьків проблемних 
учнів: з досвіду 

проведення шкільним 
психологом групових 
занять для батьків 

підлітків з девіантною 
поведінкою 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 1. – С. 

22-25. 
 

 
Пропонується групова робота для допомоги батькам 
проблемних учнів. Запропонована програма – серія 
зустрічей із батьками тих підлітків, які мають проблеми з 
поведінкою чи навчанням, скоїли правопорушення, 
почали вживати наркотичні речовини.  
Вікова група: дорослі люди.    

 

 
349 

 
Серкин В. П. 

 
 
 

 
Алгоритм метода 
семантических 
универсалий 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 5. – С. 
5-10. 

 
Описан алгоритм метода семантических универсалий, 
разработанный Е. Ю. Артемьевой. Данный 
психосемантический подход применим для диагностики 
личности: ее черт, мотивов, потребностей, установок, 
самосознания.   
Возрастная группа: студенты. 
 

 

 
350 

 
Серкин В. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Алгоритм разработки и 

бланки 
специализированных 
семантических 

дифференциалов для 
оценки работы, 
профессии и 
профессионала 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 5. – С. 
11-29. 

 
В рамках психосемантического метода разработаны бланки 
специализированных семантических дифференциалов, которые 
могут использоваться как для описания представлений о 
работе, профессии или профессионале, так и для оценки 
реальных работ, профессий и профессионалов.  
Возрастная группа: студенты, взрослые люди.  

 



 
351 

 
Серкин В. П. 

 

 
Бланк семантического 
дифференциала для 

оценки представлений о 
времени (переживания 

времени) 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 5. – С. 
30-35. 

 
Предложенный бланк семантического дифференциала 
наиболее адекватен для оценки представлений о времени, а 
именно: для оценки испытуемыми таких понятий 
(переживаний), как «(мое) время», «время жизни», «настоящее 
(прошедшее, будущее) время», «время деятельности (работы, 
учебы)», «период времени жизни», «период решения проблемы 
(принятия решения)», «исторический период», и аналогичных 
перечисленным.    
Возрастная группа: студенты.     
 

 

 
352 

 
 
 
 
 
 

 
Сидоров В. Н. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Теория и практика 
групповой социальной 
работы. Деятельность 
социального работника 
в групповом контексте: 
учебно-методические 
материалы для тренинга 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 4. – С. 

44-50 ; № 6. – С. 7-
21.  

 

 
У матеріалах  подається аналіз діяльності соціального 
працівника у якості групового ведучого (або, лідера 
групи). До матеріалів додається тест на визначення 
властивих Вам (ведучому) стилів навчання.    
Вікова група: дорослі люди.  

 

 

 
353 

 
Сізанов О. М., 
Поплавський М. 

М.,  
Хриптович В. О. 

 
 
 
 

 
Концептуально-

методологічні підходи 
до створення 

модульного курсу по 
попередженню паління 
серед підлітків і молоді 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2005. – № 12. – С. 
45-54 ; 2006. – № 1. 
– С. 75-78 ; № 2. – 
С. 59-64 ; № 3. – С. 

52-65. 
 

 
Модульний курс побудовано з метою попередження шкідливих 
звичок серед підлітків та молоді. Курс заснований на розгляді 
проблеми профілактики паління у взаємозв’язку кількох 
аспектів: соціального, медичного, психологічного, 
економічного, етичного. Складається з 8 тематичних занять і 5 
тренінгових. Додається тест «Психологічний портрет 
викладача». 
Вікова група: підлітки, молоді люди.  

 



 
354 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сіліонова Н. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вправи для курсантів, 
спрямовані на 

запобігання конфліктам 
та шкідливим звичкам 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 3. – С. 

40-41. 
 

 
Запропоновані вправи «Виріши конфлікт» та «Заборонене та 
дозволене» спрямовані на розвиток вміння обирати ефективні 
стилі поведінки в залежності від конфліктних ситуацій, а також 
на профілактику зловживання наркотичними речовинами, 
формування у учасників тренінгу бажання та здатності 
дотримуватися моральних норм.  
Див. також: Конуп О. Ф. Допоміжні тренінгові вправи / О. Ф. 
Конуп // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 
38-39 ; Левенець О. А. Тренінгові вправи для розвитку окремих 
психічних функцій / О. А. Левенець // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2006. – № 3. – С. 39-40 ; Цільмак О. М. Комплекс 
вправ «Пізнай себе та інших» / О. М. Цільмак // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 41-42. 
Цільова група: курсанти ВНЗ МВС, працівники ОВС. 
 

 

 
355 

 
Сіткар В. І.  

 

 
Психологічний 
практикум для 
школярів  

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. - № 8. – С. 
13-25 ; № 9. – С. 

43-53. 

 
Підібрані вправи допоможуть краще зрозуміти індивідуальні 
особливості психічних процесів; опанувати прийоми розвитку 
та покращити пам’ять й мислення, увагу і спостережливість, 
кмітливість і просторову уяву; визначити напрямок 
самовдосконалення.  
Вікова група: середній, старший шкільний вік.  
 

 

 
356 

 
Скрипко Л. В. 

 
 

 

 
Подготовка к 
эффективному 
общению 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1998. - № 6/7. – С. 
52-53. 

 
Завдання допомагають у розвитку емпатії: комунікативних 
навичок членів групи (вміння розуміти себе та інших у процесі 
спілкування, активне саморозкриття, оволодіння навичками 
висловлювати свою думку).  
Вікова група: старший шкільний вік.  
 

 

 
357 

 
Скуловатова О. 

В. 
 

 
Методика аналізу 

зумовленості життєвого 
шляху особистості 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 4. – С. 

53-58. 
 

 
Пропонується авторська методика індивідуальної 
психокорекційної роботи «Карта аналізу зумовленості 
життєвого шляху особистості», спрямована на роботу з 
клієнтами, що переживають проблему пошуку закономірностей 
власного життя, переусвідомлення подій минулого, їхніх 
наслідків та побудови оптимальної життєвої стратегії.  
Вікова група: молоді, дорослі люди.  
   

 



 
358 

 
Смирнова О., 
Рамазанова А. 

 
 

 

 
Супружеский курс 
взаимопонимания 

(тренинг по семейной 
психотерапии) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 8. – С. 
26-37 ; № 9. – С. 

33-42. 
 

 
Підібрані вправи, які допоможуть сімейним парам налагодити 
стосунки. Додані сценарії вправ «Состояние брака», «Знать 
тебя, знать себя», «Насколько качественно ваше общение», 
«Мы ценим друг друга», «Определение неразрешенных 
конфликтов», «Исцеление от обид».  
Вікова група: дорослі люди.   
 

 

 
359 

 
Смолинская О. В. 

 

 
Опросник на выявление 

полоролевого 
конфликта в 
созависимых 
отношениях 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 6. – С. 

29-41. 
 

 
Представлено Опитувальник на виявлення статерольового 
конфлікту у співзалежних відносинах. Методика розроблена на 
основі концепції маскулінності-фемінності С. Бем, методик з 
вивчення співзалежності В. Д. Москаленко та Уайнхолда, 
установок до сексу Г. Ю. Айзенка.  
Вікова група: дорослі люди. 

 

 
360 

 
Снегирева Т. В. 

 

 
Техника репертуарной 
решетки в диагностике 

личностного 
самоопределения 
старшеклассников 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 5. – С. 
111-125. 

 
Для диагностики личностного самоопределения 
старшеклассников используется техника репертуарных 
решеток, разработанная на основе Репертуарного теста 
ролевых конструктов (РТРК) Дж. Келли. 
Возрастная группа: старший школьный возраст.   
 

 

 
361 

 
Соколова Е. В. 

 
 
 
 
 

 
Многоуровневый 
системный анализ 
психологического 
развития личности в 
дизонтогенезе 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2006. –  № 4. – С. 
53-67. 

 
Предлагается карта-схема изучения социально-
психологического и медицинского статуса ребенка по Е. В. 
Соколовой.  
Возрастная группа: дошкольный возраст, младший школьный 
возраст. 

 

 
362 

 
Солдатов Д. В. 

 

 
Методика 

«Мотивационные 
предпочтения»: 
разработка и опыт 
применения 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2009. – № 2. – С. 4-
64 ; 83-84. 

 

 
При помощи методики «Мотивационные предпочтения» 
диагностируется мотивационная готовность ребенка к 
обучению в школе. 
См. также: Назаренко В. В. Сопоставление методик 
диагностики мотивационной готовности детей к обучению в 
школе / В. В. Назаренко // Психологическая диагностика. – 
2009. – № 2. – С. 65-80. 
Возрастная группа: 5-9 лет.  
 

 



 
363 

 
Сосін І. К.,  
Кочарян В. С., 
Лозинський В. 

С.,  
Бурмака Н. П.,  
Гуртова І. В., 
Конченкова І. Є., 
Хосрошвілі М. С. 

 

 
Тренінг профілактики 
алкогольної залежності 

підлітків 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 6. – С. 
39-48 ; № 7. – С. 

49-61. 
 

 
Тренінг спрямовано на профілактику адитивної поведінки 
підлітків, зокрема залежності від алкоголю.  
Вікова група: підлітки.  
  

 

 
364 

 
 
 

 
Станіславський 

С. В.  
 

 

 
Діагностика захисних 
механізмів особистості 
на основі тесту вибору 
кольору М. Люшера 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 8. – С. 

14-18. 

 
Запропонований тест може стати основою для діагностики 
особливостей захисних механізмів особистості при обстеженні 
деяких контингентів дітей та дорослих. Впровадження даної 
схеми може збільшити можливості розкриття особливостей 
реакції особистості на хворобливі стани чи  травмуючи події.  
Вікова група: старший шкільний вік – дорослі люди.  
 

 

 
365 

 
Сулицкий В. В. 

 

 
Программа 

развивающих игр «Я 
выбираю профессию» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 3. – С. 

66-67. 
 

 
Запропонований ігровий варіант тренінгу, що допоможе у 
виборі професії.  
Вікова група: підлітки.   

 

 

 
366 

 
 
 
 
 

 
Суровцев В. В. 

 
 
 
 
 

 
Формування у 

молодших школярів 
виконавської 

майстерності засобами 
театральної педагогіки 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 5. – С. 

61-67. 
 

  
Запропоновані вправи допоможуть у розвитку творчих 
здібностей особистості. Подаються вправи на розвиток 
психофізичної свободи, вправи для розвитку 
зосередженості та уваги, уяви та фантазії, вправи для 
розвитку уміння діяти. 
Вікова група: молодший шкільний вік. 

 

 
367 

 
Тадіян С. В. 

 

 
Розробка методики 
діагностики механізмів 
самооцінювання 
особистості у 
шкільному віці 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 3. – С. 

40-50. 
 

 
Діагностуються механізми самооцінки особистості. 
Запропоновані тести: Тест 1 побудований на виборі 
пріоритету при парних порівняннях позицій-стимулів, які 
відображають зазначені самооцінні механізми, а також 
Тест 2, що передбачає графічну процедуру самооцінки за 
трьома шкалами.    

 



Вікова група: шкільний вік.  
 

 
368 

 
Тарасун В. В. 

 
Попередження 
недорозвитку 

навчальних здібностей 
у дітей (комплекс 
завдань для розвитку 
симультанних та 

сукцесивних синтезів) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1998. - № 1. – С. 9-
13 ; № 2. – С. 11-

13. 

 
Запропонований комплекс завдань за своїм змістом є 
мінімальним для проведення педагогом попереджувальної 
роботи з формування та розвитку навчальних здібностей у 
дітей. Розвиток симультанних структур інтелектуального рівня 
забезпечується роботою щодо формування в дітей уміння 
ділити граматичні структури на окремі елементи, які сприяють 
поліпшенню розуміння дітьми смислових відношень.  
Вікова група: 5-8 років. 
 

 

 
369 

 
Тарасун В. В., 
Скрипник Т. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сукцесивно-

симультанні синтези. 
Методика діагностики і 
розвитку. Результати 

дослідження 
сукцесивно-

симультанних синтезів 
у дітей 

переддошкільної та 
молодшої дошкільної 

групи 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 8. – С. 

27-37. 
 

 
Метою діагностичного комплексу завдань, розроблених 
авторами, є визначити рівень сформованості сукцесивних 
та симультанних синтезів у дітей для раннього 
прогнозування можливих труднощів у навчальній 
діяльності. Діагностичний комплекс складається з двох 
частин. Кожна частина має три серії завдань, спрямованих 
на вивчення різних аспектів інтелектуальної діяльності. 
Вікова група: переддошкільний та молодший дошкільний 
вік.  

 

 
370 

 
Татарко С. А.  

 

 
Измерение 

идентичности в рамках 
статусной модели Дж. 

Марсии 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2009. – № 1. – С. 
62-100. 

 
Рассматривается концепция статусов идентичности Дж. 
Марсии. Прилагается Интервью для измерения статусов 
идентичности (взрослая форма). 
Возрастная группа: подростки, взрослые люди.  

 

 
371 

 
Терещук Н. В.  

 

 
Ігрова залежність у 
підлітковому віці як 
форма аддиктивної 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. - № 1. – С. 

 
Пропонуються методики з діагностики аддиктивної поведінки. 
Додані тести на визначення ігрової залежності дитини.  
Вікова група: підлітки.   



поведінки 
 

31-41 ; № 2. – С. 8-
12 ; № 3. – С. 22-24 
; № 5. – С. 19-25. 

 
 

372 
 

Тижбір І. Б. 
 
 
 
 
 

 

 
До питання про 
визначення 

лінгвістичних та 
комунікативних 
здібностей до 
англійської мови 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 10. – С. 

21-28. 
 

 
Запропонований опитувальник на визначення лінгвістичних та 
комунікативних здібностей до вивчення англійської та 
української мов. Опитувальник складається з 6 субтестів:  
Опитувальник на визначення нахилу до вивчення мови та 
комунікативної діяльності;  
Звуко-знаковий зв’язок;  
Розрізнення звуків;  
«Граматичне чуття»;  
Володіння лексикою (вміння робити визначення);  
«Чуття мови».  
Вікова група: середній шкільний вік – підлітки.  
 

 

 
373 

 
 
 
 
 

 
Тимощук И. Г. 

 
 
 
 

 
 

 
Диагностический 
инструментарий 
исследования 

некоторых аспектов 
ответственности у 
студентов-психологов 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 8. – С. 

37-40. 
 

 

 
Наведено опитувальник «Діагностика рівня морально-
етичної відповідальності особистості психолога 
(ДРМЕВОП)».  
Вікова група: студенти, дорослі люди.  
 
 
 

 

 
374 

 
Тихомирова Т. 
Н., Ушаков Д. В. 

 
 

 
Измерение социального 

интеллекта у 
школьников 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 9. – С. 

42-49. 
 

 
Представлені розробки тестів з вимірювання соціального 
інтелекту у школярів (взаємодія із однолітками, вчителями, 
рідними). 
Вікова група: молодший, старший шкільний вік, підлітки. 

 

 
375 

 
Тіунова О. В. 

 
 

 
Робота з масками як 
процес індивідуації 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 7. – С. 

40-45. 
 

 
Представлена програма тренінгу «Маска – як шлях до себе». 
Описана методика PRH (Особистість та людські стосунки) А. 
Роше. Методика розрахована як на індивідуальну, так і на 
групову роботу. Сприяє самопізнанню та самоздійсненню.  
Вікова група: дорослі люди.  
 

 



 
376 

 
Тіунова О. В. 

 

 
Розвиток психологічної 

готовності до 
материнства у 
старшокласниць 
засобами 

просвітницького 
тренінгу 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 4. – С. 
34-44 ; № 5. – С. 
14-21 ; № 6. – С. 

57-64. 
 

 
Пропонується просвітницький тренінг «Я – майбутня мама», 
що допомагає учасникам у пізнанні свого внутрішнього світу, 
характеру, особистісних проявів, своїх цінностей, розумінні 
соціальних ролей, свого місця у міжособистісному просторі 
поступово здійснювати цілеспрямоване проектування себе як 
сім’янина та майбутнього батька чи матері.  
Вікова група: дівчата старшого шкільного віку.    

 

 
377 

 
Тіунова О. В. 

 

 
Соціально-

психологічний тренінг 
як засіб формування 
навичок асертивної 
поведінки у 

старшокласників 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 1. – С. 

39-51. 
 

 
Тренінг для старшокласників «Я - асертивний» спрямований 
на самоусвідомлення, розуміння самого себе, самоприйняття, 
та на основі цього формування відповідальної – асертивної 
поведінки.  
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки.  

 

 
378 

 
Ткачева Р. В. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Коррекция и развитие 
межличностных 
взаимоотношений в 
системе «ребенок» - 

«сверстники» - 
«взрослые». Из опыта 

работы 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 6. – С. 
52-60 ; № 7. – С. 

39-51. 
 

 
Запропонована комплексна програма корекційно-розвивальної 
роботи з дітьми у взаємодії із однолітками та дорослими 
пропонує реконструкцію емоційних аспектів взаємодії 
дорослих та дітей, роботу у зоні несвідомих психічних явищ, у 
сфері неусвідомлюваних пластів батьківських відносин. 
Програма розрахована на 24 заняття.  
Додаються: тест-опитувальник батьківського відношення (Г. 
Я. Варга, В. В. Столін), тест «Які ми батьки?», різноманітні 
ігрові тести.  
Вікова група: діти – дорослі.  
 

 

 
379 

 
Ткачук Т. А. 

 

 
Ефективне 

використання копінг-
стратегій як складових 
копінг-поведінки 
молодої особистості 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 6. – С. 

63-67. 
 

 
Представлена програма розвитку та вдосконалення активних 
форм подолання стресу.  
Вікова група: студенти.  

 

 



 
380 

 
Тодорів Л. Д. 

 
 

 
Рефлексивні складові 
самосвідомості та їх 
розвиток в умовах 
занять з елементами 

тренінгу 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2003. – № 2-3. – С. 
79-86. 

 

 
Метою запропонованої програми є підвищення 
психологічної культури школярів, розвиток самопізнання 
та саморозуміння, вдосконалення рефлексивних 
характеристик особистості.  
Вікова група: старший шкільний вік (15-17 років).  

 

 
381 

 
Толстолужська 

Л. Г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тренінг-курс 

ефективної педагогічної 
взаємодії як метод 
розвитку професійної 
мотивації студентів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2001. - № 7. – С. 5-
9 ; № 8. – С. 18-24. 

 

 
Тренінг-курс направлений на процес корекції негативних 
проявів глибинних мотивів та цілеспрямованого розвитку 
професійної мотивації. Курс складається з трьох 
взаємопов’язаних частин, присвячених усвідомленню та 
корекції агресивних, владних та альтруїстичних мотивів. 
Представлені розробки групових дискусій, ігор, 
психотехнічних вправ, вправ на розігрування певних ситуацій, 
проективне малювання. Курс розрахований на 60 годин. 
Оптимальна кількість учасників – 12-18.  
Вікова група: студенти.  
 

 

 
382 

 
Толстых Н. Н. 

 

 
Использование метода 
мотивационной 

индукции для изучения 
мотивации и временной 
перспективы будущего 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 3. – С. 
77-94. 

 
Метод мотивационной индукции (ММИ) создан Ж. Нюттеном 
для изучения временной перспективы будущего, под которой 
понимается мотивационная сфера личности. Методику можно 
применять для изучения особенностей развития личности. 
Методический материал ММИ состоит из неоконченных 
предложений, состоящих из положительных и отрицательных 
индукторов. Рассчитан как на индивидуальную, так и 
групповую работу.   
Возрастная группа: с 12 лет, в адаптированном варианте – с 
младшего подросткового возраста.  
 

 

 
383 

 
Торохтий В. С. 

 
 
 
 
 

 
Методика диагностики 
психологического 
здоровья семьи 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2003. – № 7. – С. 
35-38 ; № 8. – С. 
51-65 ; № 9. – С. 

30-36. 
 

 
Запропоновані методики допоможуть у вирішенні багатьох 
проблем, що виникають у молодих сім’ях. Серед матеріалів 
подаються власні авторські методики «Эмоциональная 
удовлетворенность», «Функционально-ролевая 
согласованность», «Социально-ролевая адекватность», 
«Адаптивность в микросоциальных отношениях», 
«Нацеленность на семейное долголетие». 
Вікова група: молоді, дорослі люди. 
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Трауэ Х., 
Рабаль В., 
Козарц П., 

Семенова Н. Д. 
 

 
Опросник 

повседневных нагрузок: 
внутренняя 

консистентность, 
валидизация и 

диагностика стресса с 
помощью немецкой 
версии опросника 

повседневного стресса 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2007. –  № 3. – С. 
97-122. 

 
Предложенный Опросник повседневных нагрузок ABF (П. 
Козарц, В. Рабаль, Х. Трауэ) является адаптированным 
вариантом Опросника повседневного стресса (Daily Stress 
Inventory - DSI), разработанного Ф. Брентли, С. Вэгонером, Г. 
Джонсом, Н. Раппапортом и предназначенного для измерения 
повседневного стресса и подверженности заболеваниям. 
Возрастная группа: средний возраст – 45,3 года.  
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Третяк Т. М.  

 

 
Розвиток творчості 
школярів у навчально-
виховному процесі 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1999. - № 6. – С. 9-
11. 

 
Пропонується декілька задач, спрямованих на розвиток у 
школярів творчого колективного мислення, що також сприяє 
поліпшенню або формуванню сприятливого психологічного 
клімату в групі. 
Вікова група: середній шкільний вік.    
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Третяк Т. М. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Технічна обдарованість 
старшокласників 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1998. - № 6/7. – С. 
92-94 ; № 8. – С. 

38-41. 
 

 
При створенні даних методичних засобів дослідження проявів 
технічної обдарованості учнів використовувалась концепція 
технічної обдарованості, розроблена В. О. Моляко. Відповідно 
до неї показниками прояву технічної обдарованості є інтерес до 
техніки, творчий конструктивний розум, технічна 
винахідливість, уміння використовувати логічні принципи та 
ін. Пропонуються  анкета, а також задачі на вільне 
конструювання для вивчення інтересу до техніки в учнів.  
Вікова група: старший шкільний вік. 
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Трофімов Ю. Л., 
Напрасна О. Б. 

 

 
Психологічні 

особливості системи 
ціннісних орієнтацій 
полезалежних / 
поленезалежних 
особистостей 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2007. – № 2. – С. 3-
11. 

 

 
Визначаються особливості системи ціннісних орієнтацій 
особистостей з різною когнітивно-стильовою організацією, 
зокрема, полезалежних та поленезалежних.  Додані:  
Методика Q-сортування (розроблена В. Стефансоном) – 
використовується з метою вивчення особистістю себе; 
Опитувальник термінальних цінностей (ОТеЦ) І. Г. Сєніна – 
діагностика життєвих цілей індивіда (учбово-освітні, 
професійні, сімейні). 
Вікова група: студенти, дорослі люди.  
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Троценко Н. Є. 

 
 

 
Соціальна робота в 
літніх таборах 

(сценарії) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 4. – С. 

15-24; № 5. – С. 21-
23. 

 

 
Матеріал призначений для педагогічних працівників літніх 
оздоровчих таборів і містить сценарії свят, вечорів, конкурсів 
та інших колективних творчих справ, ігор. Також 
пропонуються методи роботи з дітьми-сиротами, а також 
дітьми, що залишились без піклування батьків. 
Вікова група: середній, старший шкільний вік. 
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Трухін І. О., 
Шпак О. Т. 

 

 
Методи організації 
самовиховання учнів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2004. – № 3. – С. 5-
15. 

 

 
Підібрані вправи та методи роботи з дітьми допоможуть у 
формуванні самоорганізації дітей.  
Вікова група: середній шкільний вік.   
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Тряпицына Г. Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Экспериментальная 

программа 
компенсаторно-
коррекционного 

развития произвольной 
сферы детей с 

сочетанной патологией 
(снижение слуха и ЗПР) 
в начальной школе 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2003. – № 2-3. – С. 
58-63. 

 

 
Підібраний блок методик дозволяє докладно 
диференціювати виявлені порушення або відставання у 
розвитку дітей із вадами слуху. 
Вікова група: молодший шкільний вік.   
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Удовенко М. В. 

 

 
Методы диагностики 

эмпатии 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

 
Представлені різні методи з діагностики емпатії: як вже 
відомі, так і авторські. 

 



   2002. – № 7. – С. 
55-58. 

 

Вікова група: підлітки.  

 
392 

 
Удовенко М. В. 

 

 
Программа курса 

«Введение в школьную 
жизнь для родителей 

будущих 
первоклассников» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 1. – С. 

13-31. 
 

 
Розроблена методика допоможе розвити у дітей молодшого 
шкільного віку  якості, необхідні для навчання (уява, вміння 
спілкуватися з однолітками). Матеріали також будуть 
корисними і для батьків, так як допоможуть увійти у шкільне 
життя разом із дитиною.  
Вікова група: молодший шкільний вік.   
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Удовенко М. В. 

 
 
 

 
 

 
Развитие эмпатии у 
подростков (программа 
игрового социально-
психологического 
тренинга) 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1999. - № 4. – С. 6-
13 ; № 5. – С. 12-

15. 

 
Цілями даної програми є розвиток емпатії. Тренінг складено з 
використанням різноманітних ігор (основу склали рольові та 
сценічні ігри). Тренінг задуманий як серія занять-репетицій, 
кінцева мета яких – постановка уривку чи спектаклю 
учасниками на загальношкільному заході.   
Вікова група:  підлітки. 
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Ульяніч І. В. 

 
 
 
 
 

 
Розвиток рефлексивної 
компетентності 

вчителів-початківців 
(програма семінару-

тренінгу) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 8. – С. 
35-49 ; № 9. – С. 
14-28 ; № 10. – С. 

11-19. 
 

 
Семінар-тренінг спрямовано на розвиток рефлексивної 
компетентності вчителів-початківців. Містить тест з 
діагностики стилів поведінки в конфліктних ситуаціях, 
тест-вправу «Капітан або пасажир». 
Вікова група: вчителі початківці (від 1 до 5 років стажу). 
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Урунтаева Г. А., 
Афонькина Ю. 

А. 
 
 
 

 
Методика изучения 
достижения цели в 
условиях помех 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 8. – С. 

45. 
 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 3: 
Діагностика емоційно-вольової готовності.  
Мета: вивчення досягнення цілі за умов перешкод.  
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 
возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; 
Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. 
Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 

 



45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в 
школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. 
– № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа 
общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. 
Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об 
отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. - № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. 
Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении 
к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика 
особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. 
Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения 
коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина 
// Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; 
Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в 
условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 45. 
Вікова група: 6-8 років.  
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Урунтаева Г. А., 
Афонькина Ю. 

А. 
 

 
Методика изучения 
коммуникативных 

умений 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 8. – С. 

48. 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 5: 
Діагностика соціально-психологічної готовності. 
Мета: вивчення комунікативних навичок. 
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 
возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; 
Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. 
Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 
45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в 
школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. 
– № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа 
общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. 
Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 

 



8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об 
отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. - № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. 
Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении 
к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика 
особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. 
Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения 
достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять 
цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 45. 
Вікова група: 6-7 років.   
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Урунтаева Г. А., 
Афонькина Ю. 

А. 
 

 
Методика изучения 
умения сохранять цель 
в условиях затруднения 

успеха 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2011. – № 8. – С. 

45. 

 
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної 
діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 3: 
Діагностика емоційно-вольової готовності.  
Мета: вивчення вміння зберігати ціль за умов ускладнення 
успіху. 
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего 
возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; 
Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // 
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; 
Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. 
Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 
45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в 
школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. 
– № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа 
общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. 
Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 
8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об 
отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. - № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. 

 



Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении 
к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2011. - № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика 
особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. 
Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения 
достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – 
С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных 
умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. 
психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48. 
Вікова група: 6-8 років.  
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Федоренко Р. П. 

 

 
Тренінг 

консультативних 
навичок 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 6. – С. 

26-45. 
 

 
Розміщені вправи, призначені для використання в рамках 
тренінгу розвитку навичок консультування. Окрім вправ 
доданий опитувальник для оцінки навичок консультування (за 
Ф. Бурнардом). 
Вікова група:  дорослі люди. 
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Хазратова Н. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тренінг адаптації 
першокурсників до 
умов навчання у 

вищому закладі освіти 
(включення до 
соціально-

психологічного 
простору організації) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 5. – С. 

27-31. 
 
 
 
 
 
 

 
Метою тренінгу є сприяння психологічній адаптації 
першокурсників до умов навчання, зокрема: корекція хибних 
очікувань і типових ілюзій щодо навчання; підвищення 
мотивації навчання; знаходження оптимальних моделей 
поведінки в студентському середовищі; добір оптимальної 
стратегії навчання. 
Тренінг бажано проводити з жовтня по травень. Тривалість – 5 
сеансів по 2 години.  
Вікова група: молоді люди.  
 
 
 

 



 
400 

 
Хаирова С. И. 

 
 
 
 
 
 

 
К созданию 

адаптированного 
варианта методики 

WOCQ (Ways of Coping 
Questionnaire) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2003. – № 1. – С. 9-
16. 

 

 
Запропоновано адаптацію опитувальника  WOCQ (Ways of 
Coping Questionnaire). У основу покладено когнітивно-
феномнологічний підхід, що визначає адаптивну поведінку як 
суму когнітивних та поведінкових зусиль, спрямованих на 
подолання стресової ситуації або зміну особистісних настанов 
та очікувань у відношенні ситуації з ціллю більш ефективного 
пристосування до неї.  
Вікова група: дорослі люди.  
 

 

 
401 

 
Харитонова Е. 
В., Ясько Б. А. 

 
 
 
 
 
 

 
Опросник 

«Профессиональная 
востребованность 
личности» (ПВЛ) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 7. – С. 

45-57. 
 

 
Представлено авторський багатошкальний опитувальник 
«Професійна затребуваність особистості» (ПЗО).  Методика 
дозволяє діагностувати рівень вираженості професійної 
затребуваності особистості та її компонентів (показники 
відношення до себе як до професіоналу, що реалізував свій 
потенціал; приналежності до професійного співтовариства, 
переживання професійної затребуваності, сприйняття 
відношення інших та само відношення до себе як до значимого 
для інших професіонала).  
Вікова група: студенти, молоді, дорослі люди.  
 

 

 
402 

 
Хван А. А., 
Зайцев Ю. А. 

 

 
Методика измерения 
тревожности в 

подростковом возрасте 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2008. – № 3. – С. 
22-51. 

 

 
Разработанная МИПТ (Методика измерения подростковой 
тревожности) позволяет фиксировать уровень тревожности в 
таких сферах жизни молодых людей, как взаимоотношения со 
сверстниками и родителями, самооценка и отношение к 
будущему.  
Возрастная группа: подроски (16-17 лет), ранний юношеский 
возраст (18-22 года). 
 

 

 
403 

 
Хомік В. С. 

 

 
Агресія у різних 
юнацьких і дитячих 
когортах: дослідження 
в українській психології 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2007. – № 7. – С. 1-
6 ; № 8. – С. 4-13. 

 

 
Запропонована програма комплексної психологічної корекції 
надмірних проявів тривожності та агресивності, яка включає 
психодинамічний підхід, вправи поведінкового, когнітивного 
напрямків, тілесної терапії і психофізичного тренування.  
Вікова група: підлітки.  
  

 



 
404 

 
Хохліна О. П. 

 
 
 
 

 
Методика формування 

загальних 
інтелектуальних 
здібностей дитини  

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 6. – С. 
23-25 ; № 7. – С. 

31-35. 

 
Методика формування загальних інтелектуальних здібностей 
відповідно до їх психологічного змісту має уможливлювати 
виконання та засвоєння учнями діяльності, а також прояв та 
закріплення в ній розумових якостей та індивідуального 
способу діяльності.  
Вікова група: підлітки. 
 

 

 
405 

 
Цільмак О. М. 

 

 
Комплекс вправ 

«Пізнай себе та інших» 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2006. – № 3. – С. 

41-42. 
 

  
Запропоновані вправи «Герої мультиплікації», «Білосніжка та 
сім гномів», «Вгадай образ» спрямовані на закріплення навичок 
пізнання психології особистості (акцентуація характеру, 
темперамент, мотивація, спрямованість).  
Див. також: Конуп О. Ф. Допоміжні тренінгові вправи / О. Ф. 
Конуп // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 
38-39 ; Левенець О. А. Тренінгові вправи для розвитку окремих 
психічних функцій / О. А. Левенець // Практ. психологія та соц. 
робота. – 2006. – № 3. – С. 39-40 ; Сіліонова Н. В. Вправи для 
курсантів, спрямовані на запобігання конфліктам та шкідливим 
звичкам / Н. В. Сіліонова // Практ. психологія та соц. робота. – 
2006. – № 3. – С. 40-41. 
Цільова група: курсанти ВНЗ МВС, працівники ОВС.  
 

 

 
406 

 
 
 
 
 

 
Цыбур Е. Н. 

 
 
 
 
 
 

 
Интегративная модель 
психологической 
коррекции 
инфантильной 
эмоциональной 
зависимости 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2004. – № 10. – С. 
46-50 ; № 11. – С. 
41-46 ; № 12. – С. 

1-18. 
 

 
Тренінг спрямовано на психологічну допомогу людям, 
схильних до емоційної залежності.  
Вікова група: молоді, дорослі люди.  

 

 



 
407 

 
Чайкина Н. О. 

 
 
 
 

 

 
Комплекс 

психологических 
методов исследования 
профессиональной 
адаптации молодого 

учителя 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2009. – № 2. – С. 

16-36. 

 
Для діагностики психологічної структури професійної 
адаптації запропонований комплексна психологічна методика, 
яка спирається на показники допрофесійної та професійної 
підготовки, показник професійної спрямованості та показники 
диспозиційних характеристик особистості. Використовуються: 
бесіда-інтерв’ю, орієнтовна анкета спрямованості 
особистості (ОА), тест пристосування Х. М. Белла, 
опитувальник «Діяльнісна структура професійної адаптації» 
(ДСПА).   
Вікова група: молоді люди. 
 

 

 
408 

 
Чайкіна Н. О. 

 

 
Методичні засади 
співвідношення Я-
базового і Я-
ситуаційного у 

структурі професійної 
адаптації 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 6. – С. 

14-20. 
 

 
За допомогою опитувальника Діяльнісна структура 
професійної адаптації «ДСПА» (за В. Ф. Моргуном, Н. О. 
Чайкіною) досліджується професійна адаптація молодого 
спеціаліста.  
Вікова група: молоді люди.  

 

 
409 

 
 

 
Черников А. В. 

 
 

 
Тренинг по семейной 

диагностике 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2006. – № 8. – С. 1-
12 ; № 9. – С. 37-

42. 
 

 
Ціллю навчання є оволодіння учасниками концептуальним 
апаратом інтегративної моделі системної сімейної діагностики, 
розвиток навичок сприйняття внутрішньосімейних взаємодій.  
Вікова група: дорослі люди.  

 

 
410 

 
Чернобровкин В. 

Н., 
Чернобровкина 

В. А.  
 
 
 
 
 
 

 
Методика диагностики 
фрустрационных 
реакций педагогов 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2001. - № 1. – С. 5-
20 ; № 2. – С. 17-

25. 

 
Характеризується проективний тест СФСП (Ситуації 
фрустрації у спілкуванні викладача), який є модифікацією 
методики малюнкової фрустрації С. Розенцвейга. Тест 
призначено для діагностики емоційних реакцій викладачів у 
важких ситуаціях педагогічної діяльності. У поданому 
матеріалі зміст малюнків змінено таким чином, що 
фрустраційні реакції у більшості обумовлені контекстом 
професійної педагогічної діяльності. Стимульний матеріал 
складається із 20 схематичних контурних малюнків, що 
відображують типові ситуації спілкування викладача з 
колегами, адміністрацією школи, учениками та родичами.  

 



Вікова група: студенти, дорослі люди.  
   

 
411 

 
Чеснокова О. Б., 
Субботский Е. В., 
Мартиросова Ю. 

В. 
 

 
Методы диагностики 
развития социального 
интеллекта в детском 

возрасте 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2008. – № 3. – С. 
52-80. 

 

 
Предложены различные методики оценки социального 
интеллекта у детей: 
Методика самооценки СИ Tromso – Tromso Social Intelligence 
Scale (TSIS); 
Методика Каукайнена оценок детьми СИ сверстников – Peer-
Estimated Social Intelligence (PESI); 
Диагностика когнитивного компонента СИ в детском 
возрасте: Методика «История про короля» (понимание 
детьми проявления СИ персонажем в коммуникативной 
ситуации); методика «Пристрастность суждений»; 
Методика диагностики поведенческого компонента СИ в 
детском возрасте. 
Возрастная группа: 9-15 лет. 
 

 

 
412 

 
Чупров Л.Ф. 

 

 
Методики исследования 
вербального развития 
детей: сравнительный 
анализ методик Э. Ф. 
Замбацявичене и 

"Словесные субтесты" 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2006. – № 1. – С. 
86-109. 

 
Проводится сравнение двух методик исследования 
вербального развития детей: методики Э. Ф. 
Замбацявичене и "Словесные субтесты" (Л. И. Переслин, 
Е. М. Мастюкова, Л. Ф. Чупров).  
Возрастная группа: учащиеся 7-11 лет. 
 

 

 
413 

 
Шаллан І. В.  

 

 
Діагностика 

посттравматичного 
стресового розладу як 
ускладнення після 

перенесеної хвороби та 
пологів 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. –

2000. - № 4. – С. 5-
9. 

 
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) належить до 
найнегативніших психологічних наслідків переживання 
людиною екстремальних стресових ситуацій і розвивається 
внаслідок події, що «виходить за межі звичайного людського 
досвіду». Наводиться одна з методик, яку використовують для 
діагностики ПТСР (Міссісіпська шкала). 
Вікова група: підлітки, дорослі люди.  

 



 
414 

 
Шаллан И. В. 

 
 
 
 
 
 

 
Шкала оценки тяжести 

воздействия 
травматического 

события ГОРОВИЦА 
(IOES) 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 8. – С. 

25. 

 
Шкала спрямована на аналіз симптомів і поведінкових 
характеристик особистості для пошуку стратегій 
індивідуального лікування в залежності від різних стресорів, 
таких як хвороба, нещасний випадок, втрата коханої людини. 
Опитувальник IES (Impact of Event Scale) складається з 15 
пунктів, заснований на самозвіті і виявляє переважання 
тенденції уникнення або вторгнення (нав'язливого відтворення) 
травматичної події. 
Вікова група: підлітки, дорослі люди. 
 

 

 
415 

 
Шамшикова О. 
А., Клепикова Н. 

М. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
К вопросу о 

верификации концепта 
«нарциссизм»: 
стандартизация и 

адаптация зарубежной 
методики 

"Narzibmusinventar" F.-
W. Deneke, B. 

Hilgenstock, R. Muller 
 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2006. – № 1. – С. 
39-70. 

 
В рамках исследования представляется стандартизация и 
адаптация зарубежной методики "Narzibmusinventar" F.-W. 
Deneke, B. Hilgenstock, R. Muller, которой присвоено название 
«Диагностика нарциссизма личности». Нарциссизм личности 
рассматривается как организованная модель человека, в центре 
которой стоит его Я.  
Возрастная группа: подростки в возрасте 13-17 лет, студенты 
17-23 года.   

 

 
416 

 
Шах М. І.,  

Лукашук М. І., 
Шпирковська Л. 
В., Чегус О. В. 

 

 
Пізнавальний потенціал 
дошкільника. Вивчення 

та розвиток 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 1. – С. 
42-52 ; № 2. – С. 

27-29. 
 

 
Методика містить вправи, спрямовані на актуалізацію 
пізнавальної діяльності дошкільника (сенсорний розвиток, 
розвиток уваги, пам’яті, мислення, уяви, мови).  
Вікова група: дошкільний вік.  

 

 
417 

 
Шведовская А. 

А. 
 

 
Использование 
методики 

"Родительское 
сочинение" в 

диагностике детско-
родительских 
отношений в 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 4. – С. 
70-103. 

 
Методика «Родительское сочинение» используется при 
диагностике детско-родительских отношений. По результатам 
методики становится возможным выявление родительской 
позиции в семьях дошкольников, сложившегося образа ребенка 
у родителя, особенностей восприятия и переживания 
родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком. 
Методика также позволяет получить данные об 
индивидуально-личностных особенностях родителя.  

 



дошкольном возрасте  
 

Возрастная группа: взрослые люди.  

 
418 

 
 
 
 

 
Шебанова В. І. 

 
 
 
 

 
Експрес-діагностика 
агресивного типу 

реагування молодших 
школярів у ситуаціях 

фрустрації 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2002. – № 3. – С. 4-
7. 
 
 

 
Дана методика належить до групи проективних тестів. «Тести 
ситуацій» розроблені з метою експрес-діагностики 
агресивного типу реагування школярів у ситуаціях фрустрації. 
Стимульний матеріал методики включає 12 незакінчених 
ситуацій, які досліджуваному пропонується закінчити. 
Вікова група: молодший шкільний вік. 
 

 

 
419 

 
Шебанова В. І. 

 
Техніки роботи з 
механізмами 

психологічного захисту 
у гештальт-терапії 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2012. – № 1. – С. 

32-36. 

 
Розглянуто основні техніки роботи з механізмами захисту з 
позицій гештальт-терапії.  
Вікова група: молоді, дорослі люди.  

 

 

 
420 

 
Шебанова В. И. 

 

 
Профилактика и 

коррекция агрессивного 
поведения у младших 
школьников с 
задержкой 

психического развития 
(коррекционно-
развивающая 
программа) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2001. - № 10. – С. 

29-30 ; 2002. – № 1. 
– С. 6-21. 

 

 
Розроблена програма допоможе ефективно корегувати різні 
порушення соціальної адаптації у дітей, в тому числі і 
агресивні прояви. Різноманіття запропонованих у програмі 
психотехнік допоможе дітям оволодіти різними зразками 
соціально прийнятної поведінки та самостійно застосовувати їх 
у різних видах діяльності.  
Вікова група: молодші школярі 7-10 років із затримкою 
психічного розвитку. 

 



 
421 

 
Шебанова С. Г. 

 
Практичний курс 
«Сприяння своєму 
зростанню» (програма 
корекції агресивної 
поведінки у підлітків, 
студентів та молоді. 
Модифікований варіант 

соціально-
психологічного 
тренінгу (СПТ) 
спілкування) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 2. – С. 
20-22 ; № 3. – С. 
21-28 ; № 4. – С. 

14-17. 

Метою програми є корекція ставлення до «Я». Досягнення 
здатності до усвідомлення і ліквідації деструктивних виявів 
психологічного захисту. Досягнення здатності до об’єктивної 
самооцінки. Корекція ставлення до інших. Досягнення 
здатності до доброзичливого сприйняття вад та специфіки 
інших. Корекція агресивних тенденцій, негативних емоційних 
станів. Розвиток навичок самоконтролю. Пропонуються 
розробки методичних занять «Як ми бачимо одне одного?, 
Образа. Конфлікт. Альтернатива насильству та 
жорстокості. Уміння володіти собою. Культура спілкування. 
Внутрішня сила. Істерика. Ревнощі – це кохання чи маленьке 
самогубство? Фантазія характерів». 
Запропонована програма корекції агресивної поведінки 
розрахована на  вікову групу підлітків, студентів та молоді. 
Оптимальна кількість осіб у групі – 10-15. Тренінг проводиться 
один раз на тиждень тривалістю 2-4 години.   
 

 

 
422 

 
Шевеленкова Т. 
Д.,  Фесенко П. 

П.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Психологическое 

благополучие личности: 
обзор основных 

концепций и методика 
исследования 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 3. – С. 
95-129. 

 
Рассматриваемая методика «Шкалы психологического 
благополучия» (ШПБ) – адаптированный русскоязычный 
вариант опросника «The scales of psychological well-being», 
предложенного К. Рифф, измеряет уровень психологического 
благополучия личности. Перевод текста методики осуществлен 
А. М. Абдразяковой.  
См. также: Пергаменщик Л. А. Опросник "Шкалы 
психологического благополучия» К. Рифф: процесс и 
результаты адаптации / Л. А. Пергаменщик, Н. Н. 
Лепешинский // Психологическая диагностика. – 2007. –  № 3. 
– С. 73-96. 
Возрастная группа: от 18 до 59 лет. 
 

 

 
423 

 
Шевченко Н. Ф., 
Сурякова М. В. 

 

 
Практикум з розвитку 
професійної кар’єри 
майбутнього фахівця 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 6. – С. 
49-62 ; № 7. – С. 

25-34. 
 

 
Практикум передбачає застосування розвивальної програми, 
яка спрямована на перетворення кар’єрних очікувань 
майбутніх фахівців на різних рівнях організації: когнітивному 
(знання), емоційно-оціночному (значимість), поведінковому 
(наміри).  
Додаються: Методика діагностики рівня суб’єктивного 
контролю Дж. Роттера, Методика визначення загальної і 
соціальної  само ефективності (М. Шеєр, Дж. Маддукс). 
Вікова група: студенти.  

 



  
 

424 
 

Шевченко О. Г. 
 
 
 
 
 

 
Программа 

адаптационного курса 
по психологии «Основы 
интеллектуального 
роста» (9-е классы) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 8. – С. 

28-55. 
 

 
Програма спрямована на адаптацію учнів у колективі, розвиток 
вміння навчатися та вміння самоорганізації процесу навчання. 
Підібрані вправи з розвитку концентрації уваги, профілактики 
зору, слуху, дотику, смаку, розвитку пам’яті.  
Вікова група: старший шкільний вік.  
  

 

 
425 

 
Шевченко С. В. 

 

 
Тренінг підвищення 
особистісного 
адаптаційного 

потенціалу студентів та 
рівня їх розумової 
працездатності 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2012. – № 11. – С. 
17-30. 

 

 
Мета запропонованого тренінгу: створення психолого-
педагогічних умов підвищення рівня розумової працездатності 
студентів-першокурсників в умовах адаптаційного періоду.  
Вікова група: студенти.  

 

 
426 

 
 
 
 

 
Шелби Брайн 

 
 
 

 
Тест «Дерево» 

 
 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1998. - № 1. – С. 

24-29. 
 

 
Тест спрямований на дослідження характерологічних 
особливостей дослідного на прикладі малюнків дітей. До 
тесту додаються ключі. 
Вікова група: 4-18 років.  
 
 

 

 
 

427 
 
 
 
 

 
Шемелюк І. Я. 

 
 
 
 
 
 

 
Короткий індекс 
самоактуалізації та 
шкала ясності Я-

концепції як показники 
особистісної зрілості 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2000. - № 6. – С. 

26-27. 
 
 
 

 
Категорія самоактуалізації (СА) є найбільш адекватною, 
методично розробленою і виступає операційним аналогом 
особистісної зрілості. Для швидкої діагностики з метою 
отримання більш комплексної інформації пропонується 
застосовувати поряд з коротким індексом самоактуалізації SI 
методики Кемпбела SCC (ясність Я-концепції). Тексти обох 
методик (SI та SCC) подаються у додатку. 
Вікова група: студенти.  
 

 

 
428 

 
Широка А. О. 

 

 
Адаптація методики 
психологічної сепарації 
від батьків в юнацькому 

віці 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2008. – № 10. – С. 
45-52. 

 
Пропонується адаптована методика дослідження процесів 
психологічної сепарації від батьків в юнацькому віці 
(Psychological Separation Inventory), розроблена Д. Хоффман.  
Вікова група: юнаки.  

 



  
 
429 

 
 

 
Шмаргун В. М. 

 
 
 
 

 
Руховий тренінг для 
дітей з затримками 
психічного розвитку 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2003. – № 2-3. – С. 
33-37. 

 

 
Наведені вправи рухового тренінгу (імітаційні вправи, вправи 
типу «відтвори фігуру», рухові казки, «стоп-вправа», 
комплекси психом’язової гімнастики), для визначення 
інтелектуального розвитку особистості із затримкою у 
психічному розвитку.  
Вікова група: молодший шкільний вік. 
 

 

 
430 

 
Штепа О. С. 

 

 
Особливості загальної 
компетентності та її 
діагностика 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2011. – № 10. – С. 
39-49. 

 

 
Представлений авторський опитувальник загальної 
компетенції (основні складові: автономність, само 
ефективність, самоцінність, самоменеджмент, вміння 
працювати у команді, вміння переконувати, вміння навчати). 
Вікова група: 17-47 років. 
 

 

 
431 

 
Штепа О. С. 

 
 
 
 
 

 
Превентивна корекція 
спілкування молодших 

школярів з 
невротичними 
проявами 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 1. – С. 
26-27 ; № 2. – С. 

10-22. 
 

 
Запропонована програма тренінгу спілкування для учнів 
молодших класів з тенденцією утворення невротичних 
симптомокомплексів є одним із варіантів корекційної роботи 
(соціотерапії) з підвищення рівня адаптації до 
мікросередовища дітей, що потребують особливої уваги.   
Вікова група: молодший шкільний вік.  

 

 
432 

 
 
 
 

 
Штепа О. С. 

 
 
 
 

 
Пропріум зрілої 
особистості 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 2. – С. 

26-35. 
 

 
До матеріалів додається Опитувальник особистісної зрілості 
(ОЗО). Може використовуватись для ефективного профвідбору 
претендентів на посаду, а також при підготовці 
високопрофесійних спеціалістів.  
Вікова група: студенти, молоді люди.  
 

 

 
433 

 
Штепа О. С. 

 
 
 
 
 

 
Тренінг «Актуалізація 
особистісної зрілості» 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2005. – № 2. – С. 

42-46 ; № 3– С. 48-
62 ; № 4. – С. 22-

36. 
 

 
Тренінг представляє корекційну складову технології 
актуалізації особистісної зрілості. Мета тренінгу полягає в 
актуалізації потреби особистості у самопізнанні та 
саморозумінні, формуванні імпульсу для подальшого 
саморозвитку.  
Вікова група: студенти, молоді люди.   

 

 



 
434 

 
Штриголь Д. В. 

 

 
Шлюбно-рольові 

настанови у юнацькому 
віці 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2010. – № 5. – С. 

35-45. 
 

 
Для вивчення шлюбно-рольових уявлень використовується 
методика «Рольові очікування і домагання в шлюбі» А. Н. 
Волкової та спеціально розроблена методика «Шлюбний 
контракт» у двох варіантах: проективний твір і незавершені 
речення.  
Вікова група: юнаки.  
 

 

 
435 

 
Шумакова Л. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Групове проективне 
малювання – це 

імпровізований танок 
(використання 
групового 
проективного 

малювання з метою 
розвивальної 
діагностики та 
психокорекції) 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
1999. - № 1. – С. 

15-18. 

 
Метод групового проективного малювання використовується з 
метою розвивальної діагностики та психокорекції. Проективне 
малювання діагностує «Я-концепцію» учасників мотиваційного 
тренінгу, їх мотивацію досягнення, які ми фіксуємо за 
допомогою інтерпретації процесу створення образів. Сама 
процедура малювання створює позитивну атмосферу довіри, 
вироблення навичок групової творчої праці та можливість для 
навчання розуміння проективних образів.  
Вікова група: середній та старший шкільний вік.    

 

 
436 

 
Шутова Л. В.,  
Ляшук А. В.  

 
 
 
 

 
Духовный кризис: 

проблема определения 
и диагностики 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2005. – № 1. – С. 
51-70. 

 

 
В основу экспериментального варианта методики диагностики 
духовного кризиса (ДДК), переживаемого личностью, 
положены конфликтные состояния, обусловленные 
следующими категориями: страхом смерти, одиночеством, 
свободой, бессмысленностью, виной, ответственностью, 
неудовлетворенностью и страданием.  
Возрастная группа: средний возраст 24 года.  
  

 

 
437 

 
Щербатюк Б. А. 

 

 
Методика дослідження 

особливостей 
самовизначення 
особистості 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2007. – № 1. – С. 

18-21. 
 

 
Запропонована цілісна система психологічної діагностики 
самовизначення людини.   
Вікова група: дорослі люди.   

 
438 

 
Щербина Л. Ф. 

 

 
Методичні підходи до 
психологічної 
реабілітації осіб, 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 8. – С. 

 
Запропонована програма психологічної реабілітації осіб, 
залежних від наркотичних речовин. Використана програма «12 
кроків».   



залежних від 
наркотичних речовин 

 

20-31 Див. також: Лисенко І. П. Програма «12 кроків». Модель 
подолання залежності від алкоголю та наркотичних речовин / І. 
П. Лисенко // Практ. психологія та соц. робота. – 2000. - № 3. – 
С. 13-19 ; № 4. – С. 27-30. 
Вікова група: підлітки, дорослі люди. 
 

 
439 

 
 
 
 
 
 
 

 
Щербина Л. Ф. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Посилення мотивації 
самозміни при 
наркоманії 

 
 
 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2002. – № 7. – С. 

16-23. 
 
 
 
 
 

 
Застосування запропонованої батареї методик допомагає 
зорієнтуватись у виборі програми реабілітації хворого, зробити 
лікування більш диференційованим, індивідуалізованим, що 
допоможе клієнтові у найоптимальніший спосіб. Подані 
опитувальники ситуаційної впевненості, стадії готовності до 
змін, шкала балансу рішень у відношенні вживання наркотиків 
(алкоголю), опросник ефектів наркотичних речовин, смисло-
життєві орієнтації (Д. О. Леонтьєв). 
Вікова група: підлітки, молодь, дорослі люди.  
 

 

 
440 

 
Щербина Л. Ф. 

 

 
Програма розвитку 
метатеоретичного 

мислення 
психотерапевта 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2012. – № 7. – С. 5-
26. 

 

 
Представлено програму розвитку мета теоретичного мислення 
психотерапевта. Мислення «над теоріями» - мета теоретичне 
мислення – дає можливість психотерапевту бути самостійним у 
своїх міркуваннях та допомагати клієнту у в актуальному 
особистісному контексті. Додаються: Опитувальник «Стилі 
мислення» (Р. Бремсон, А. Харрісон); Тест «Епістомологічні 
стилі» (Л. Ф. Щербина). 
Вікова група: молоді, дорослі люди.  
  

 

 
441 

 
Юдіна О. М. 

 

 
Програма тренінгу 
сенситивності 
студентів-медиків 

 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2004. – № 2. – С. 

18-26. 
 

 
Запропоновані тренінгові вправи спрямовані на актуалізацію 
емоційної сфери особистості.  
Вікова група: студенти.  

 
442 

 
Юрченко З. В.  

 

 
Методики розвитку 
художньо-словесних 
здібностей учнів 5-11 

класів 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2000. - № 2. – С. 9-
12. 

 
Цільове призначення методик – формування і розвиток 
читацьких і літературно-творчих здібностей учнів. 
Пропонується комплекс ігор: Пошук асоціацій (розвиток 
асоціативного підґрунтя уяви, покращення якісних показників 
асоціативного потоку); Створення асоціативних ланцюжків 
(розвиток і розширення асоціативного підґрунтя творчої уяви, 

 



навички колективної творчої роботи); Використання 
предметів у дитячій грі (формування здатності бачити в 
одному предметі ознаки і функції інших предметів); Пошук 
порівнянь (розвинення здатності бачити в предметі явищі, 
ознаки і функції інших); Пошук варіантів закінчення твору-
мініатюри (розвинення здатності спонтанно, сміливо 
породжувати фантастичні образи); Створення емоційно-
адекватних образів (розвинення вміння знаходити для 
різноманітних емоційно-значущих ситуацій адекватне словесне 
емоційно-узагальнююче втілення станів, що переживаються); 
Інтерпретація емоційного смислу ситуації за заданим зразком 
(удосконалення здатності на ґрунті емоційної вразливості чітко 
і переконливо інтерпретувати художні образи); Ігрове 
моделювання семантичних властивостей слова (усвідомлення 
семантичних особливостей синонімів та їх роль у художньому 
тексті); Моделювання метафоричних образів (формування 
механізму метафоризації, розвиток метафоричних аспектів 
свідомості та уяви); Гра «Буріме» (нагромадження художнього 
досвіду на засадах моделювання семантики поетичного 
мовлення – побудова порівнянь і метафоричних образів, 
розвиток мовлення).  
Вікова група: середній та старший шкільний вік.  
 

 
443 

 
Яблонська Т. М. 

 
 
 
 
 

 
Тренінг педагогічної 
рефлексії для студентів 

та вчителів 
(експериментальна 

програма) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

1999. - № 2. – С. 9-
12 ; № 3. – С. 12-

13. 

 
Розвиток здатності до рефлексії майбутніх педагогів є 
актуальним і перспективним напрямком досліджень, оскільки 
забезпечує як розвиток загального рівня самосвідомості, так і 
професійних умінь і якостей майбутнього педагога. 
Пропонуються розробки кількох занять з тренінгу педагогічної 
рефлексії.  
Вікова група: підлітки, студенти.  
 

 

 
444 

 
Ясная В. А., 

Ениколопов С. Н. 
 

 
Апробация шкал 
измерения 

перфекционизма на 
российской выборке 

 

 
Психологическая 
диагностика. – 

2009. – № 1. – С. 
101-120. 

 

 
Представлена апробация двух переведенных методик оценки 
перфекционизма, разработанных американскими 
исследователями – Многомерной шкалы перфекционизма 
Хьюитта и Флетта и Многомерной шкалы перфекционизма 
Фроста. Приведен текст опросника, разработанный на основе 
опросника Фроста.  
Возрастная группа: 18-50 лет. 
 

 



 
445 

 
Яценко А. В. 

 

 
Школа радостной 
семьи. Методическое 
пособие для работы с 
детьми и взрослыми по 
развитию творческой 
личности на основе 
методик ТРИЗ и РТВ 

(от 6 до 16 лет) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 

2009. – № 11. – С. 
12-34 ; № 12. – С. 

9-17 ; 2010. - № 1. – 
С. 16-25. 

 

 
Вправи спрямовані на розвиток творчої особистості на основі 
теорії вирішення винахідницьких задач (ТВВЗ) та методів 
розвитку творчої уяви (РТУ). У додатку наводяться тест на 
визначення рівня тривожності дітей (Г. П. Лаврентьєва, Т. М. 
Титаренко); анкера рівня імпульсивності; анкера рівня агресії; 
тест на визначення психічного стану дитини, гармонії з самим 
собою та оточуючим світом.  
Вікова група: 6-16 років. 

 

 
446 

 
Яцюк М. В. 

 

 
Адаптація 

опитувальника 
академічної 

саморегуляції Р. М. 
Райана і Д. Р. Коннелла 
(CAUSAL DIMENSION 

SCALE II SRQ-A) 
 

 
Практ. психологія 
та соц. робота. – 
2008. – № 4. – С. 

45-47. 
 

 
Опитувальник академічної саморегуляції Р. М. Райана і Д. Р. 
Коннелла (CAUSAL DIMENSION SCALE II SRQ-A) 
модифікований у 1989 р. методика призначена для діагностики 
рівнів академічної саморегуляції студентів. Опитувальник 
дозволяє ефективно вивчити рівні розвитку автономності 
юнаків у навчальній діяльності.  
Вікова група: студенти. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


