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Анотація навчальної дисципліни «Проективні 

методи дослідження особистості»

Навчальна дисципліна «Проективні методи дослідження особистості»

знайомить студентів з теоретико-методологічними засадами, принципами

організації та методами проективної психодіагностики.

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти зможуть набути

теоретичні знання та практичні вміння застосування проективних методів

обстеження дітей, підлітків, дорослих, обробки та інтерпретації отриманих

результатів.



Метою вивчення навчальної дисципліни «Проективні методи дослідження особистості» є 

надати студентам знання про проективні методи діагностики особистості; розвивати практичні 

вміння застосування проективних методик, аналізу та інтерпретації отриманих результатів при 

проведенні психологічного обстеження дітей  та дорослих. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Проективні методи дослідження 
особистості» є:

 1. ознайомити студентів з теоретичними засадами проективної психології, 
поглибити теоретичні знання з психодіагностики.

 2. надати знання про види проективних методик діагностування особистості, 
правилами проведення психодіагностичних обстежень, способами обробки, 
аналізу й інтерпретації результатів;

 3. навчити інтегрувати теоретичні знання в практику проведення діагностичного 
обстеження. 

 4. сформувати у студентів практичні вміння проведення проективних методик, що 
найбільше використовуються у вітчизняній практиці, аналізу одержаних 
результатів та їх інтерпретації.



За результатами вивчення дисципліни у студентів

повинні бути сформовані такі компетентності та

результати навчання:

 знати основні категорії та методи проективної

психодіагностики, методологічні засади проективної

психології, класифікацію проективних методів (ФК 1;

 вміти застосовувати проективні методи та інтерпретувати

результати обстеження (ЗК 1);

 знати основні етапи проективного психодіагностичного

обстеження та обробки результатів (ЗК 2);

 знати теоретико-методологічні засади проективної

психодіагностики (ФК 2);

 знати психологічні механізми дії проективних методик (ФК

3);

 вміти підбирати та застосовувати проективні методики

обстеження, що дозволяють вирішувати професійні завдання

(ФК 5);

 вміти здійснювати збір та первинну обробку інформації,

результатів психодіагностичних спостережень та

проективної психодіагностики (ФК 7);

 при проведенні психодіагностичного обстеження бути

відповідальним, компетентним, захищати інтереси клієнтів,

зберігати конфеденційність (ФК 10).

 вміти ідентифікувати сутність психологічного

запиту та обирати ефективні методи надання

психологічної допомоги (ПРН 1);

 розуміти механізми індивідуальних змін особи

у процесі проективного психодіагностичного

обстеження (ПРН 2);

 застосовувати стандартні проективні методи і

технології, що дозволяють вирішувати

психодіагностичні завдання (ПРН 5);

 інтерпретувати отримані результати

обстеження та презентувати їх для фахівців та

нефахівців (ПРН 8);

 вміти формулювати рекомендації за

результатами проведеного обстеження з

використанням проективних методик (ПРН 9);

 діяти відповідально, захищати інтереси клієнта,

дотримуватись норм конфеденційності (ПРН

16).



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

«Проективні методи дослідження особистості»

1. Загальна характеристика проективних методів дослідження особистості 

2. Теоретичні основи проективної психології

3. Проективні методики структурування (методика чорнильних плям 

Роршарха).

4. Проективні методики інтерпретації. 

5. Графічні проективні методики. 

6. Проективні методики доповнення (адитивні). 

7. Проективні методики імпресії. 

8. Проективні методи обстеження дітей.


