




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА           
 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психодіагностика з основами 

математичної статистики: Модуль 1. Психодіагностика» є нормативним 

документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 

навчального плану за напрямом підготовки «Психологія» для денної форми 

навчання.  

Програма укладена згідно з  вимогами Європейської кредитно трансферно-

накопичувальної системи організації  навчання. Робоча навчальна програма 

визначає обсяги знань, які повинен опанувати  студент відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритми вивчення навчального 

матеріалу дисципліни «Психодіагностика з основами математичної статистики: 

Модуль 1. Психодіагностика», необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Вивчення дисципліни передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної 

професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування 

системою знань про класифікацію і вимоги до психодіагностичних методів та 

методик, засвоєння психометричних основ тестів, оволодіння алгоритмом 

проведення психодіагностичного дослідження та обстеження, засвоєння 

процедури проведення та обробки результатів тестових випробувань. 

Мета курсу –  засвоєння студентами системних знань та формування у них 

практичних умінь та навичок з розробки, адаптації і застосування 

психодіагностичного інструментарію, інтерпретації отриманих результатів та 

постановки психологічного діагнозу. 

 

Вимоги до знань та умінь 

 Знання: 

 розуміння місця, ролі та значення психологічної діагностики в системі 

психологічного знання; 

 історії розвитку, предмету, основних завдань та галузей психодіагностики; 

 класифікації психодіагностичних методів, розуміння вимог до них та меж 

застосування; 

 психометричних основ конструювання та адаптації тестів; 

 етапів психодіагностичного процесу, особливостей проведення діагностики з 

різними категоріями клієнтів; 

 процедури інтерпретації результатів психодіагностичного обстеження та теорії 

постановки психологічного діагнозу; 

 етичних принципів проведення психодіагностичного дослідження/обстеження; 

 широкого кола психодіагностичного інструментарію для вирішення різних 

психодіагностичних завдань. 

 

 

Компетентності: 



 

 

  

– уміння здійснювати підбір діагностичного інструментарію, адекватного меті 

та завданням психодіагностичного обстеження клієнта; 

– уміння застосовувати діагностичні методики, адекватні психологічній ситуації 

та запиту клієнта; 

– навички аналізу, синтезу, узагальнення та інтерпретації результатів 

психологічної діагностики; 

– здатність оцінювати наслідки та доцільність використання на практиці 

психодіагностичних методик; 

–  здатність здійснювати ділову комунікацію  з метою отримання інформації, 

необхідної для вирішення завдань діяльності. 

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

«Модуль 1. Психодіагностика» є складовою частиною загальної дисципліни 

«Психодіагностика з основами математичної статистики». 

Психодіагностика як психологічна дисципліна забезпечує поєднання загально 

психологічних досліджень та практики. Теоретико-методологічним підґрунтям 

психодіагностики виступають загальна психологія, диференціальна психологія, 

психологія розвитку та вікова психологія, соціальна психологія, психологія 

особистості. Методичні засоби психодіагностики ґрунтуються на практикумі з 

загальної психології, математичних методах в психології, експериментальній 

психології.  

Вивчення дисципліни «Психодіагностика з основами математичної 

статистики: Модуль 1. Психодіагностика» передбачено навчальним планом  у 

п’ятому семестрі. 

Загальний обсяг курсу – 150 годин, з яких 36 годин лекцій, 34 години 

семінарських занять, 10 годин модульного контролю, на самостійну роботу 

відводиться 70 годин. Завершується вивчення курсу заліком. 

 

Система контролю та оцінки. Протягом вивчення дисципліни оцінюються 

відповіді студентів на семінарських заняттях, виконання завдань самостійної 

роботи, модульні контрольні роботи, завершується вивчення курсу заліком.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

професійний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 

0301 «Соціально-

політичні науки» нормативна 

 Напрям підготовки 

6.030102  «Психологія» 

 

Модулів –  3 

Спеціальність: 

_____________________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 7 
3-й  

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 150 

5-й, 6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4  

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-професійний 

рівень: 

перший (бакалаврський)  

 

36 год.  

Практичні, семінарські 

34 год.  

Самостійна робота 

70 год.  

Модульний контроль  

10 год.  

Вид контролю:  

залік  

 

 

 



 

 

  

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 
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5-й семестр 

Змістовий модуль I. Вступ до психодіагностики. Методи психодіагностики  

1. Поняття, предмет і завдання 

психодіагностики 
9 4 2 2  5  

 

2. Методи психодіагностики та їх 

класифікації 
9 4 2 2  5  

 

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за І модуль 20 8 4 4  10 2  

Змістовий модуль ІІ. Психометричні основи психодіагностики  

1. Етапи та методи конструювання тестів  9 4 2 2  5   

2. Психометричні показники тестів 13 8 4 4  5   

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за ІІ модуль 24 12 6 6  10 2  

Змістовий модуль IIІ. Психодіагностичне обстеження та дослідження  

1. Психодіагностичний процес.  13 8 4 4  5   

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за ІІІ модуль 15 8 4 4  5 2  

Змістовий модуль IV. Діагностика особистості  

1. Об’єктивні тести 9 4 2 2  5   

2. Діагностика інтелекту та креативності 13 8 4 4  5   

3. Особистісні опитувальники 18 8 4 4  10   

5. Проективна діагностика особистості 18 8 4 4  10   

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за ІV модуль 60 28 14 14  30 2  

Разом за п’ятий семестр 119 56 28 28  55 8  

6-й семестр 

Змістовий модуль V. Вирішення комплексних запитів  

1. Діагностика за запитом в різних галузях 

життєдіяльності 
18 8 4 4  10  

 

2. Особливості психодіагностики в 

залежності від віку досліджуваних 
11 6 4 2  5  

 

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за V модуль 31 14 8 6  15   



 

 

  

 
Разом за шостий семестр 31 14 8 6  15 2  

 
Всього за навчальним планом 150 70 36 34  70 10  

 

 



 

 

  

ІІІ. ПРОГРАМА 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Вступ до психодіагностики. Методи психодіагностики 

 

Лекція 1. Предмет і завдання психодіагностики (2 год.) 

Уявлення про психодіагностику. Історія становлення психодіагностики як 

науки. Співвіднесення понять «психодіагностика», «психологічне тестування», 

«психологічна оцінка». Предмет психодіагностики. Цілі та завдання 

психодіагностики. Наукова психодіагностика та психодіагностична практика. 

Галузі психодіагностики. Методологічні основи психодіагностики. 

Психодіагностика в структурі психологічної науки: міждисциплінарні зв’язки 

психодіагностики. 

Основні поняття теми: психодіагностика, психологічне тестування, 

психологічна оцінка, диференціальна психологія, освітня психодіагностика, 

професійна психодіагностика, клінічна психодіагностика, донаукова 

психодіагностика, наукова психодіагностика, сучасна психодіагностика. 

 

Семінарське заняття 1. Предмет та історія психодіагностики (2 год.) 

1. Поняття, предмет та завдання психодіагностики. 

2. Зв’язок психодіагностики з іншими науковими галузями та прикладними 

дисциплінами. 

3. Історія розвитку психодіагностики (доповіді по підгрупам): 

- витоки психодіагностики як науки (Ф. Гальтон, Дж. Кеттелл, А. Біне,        

Т. Сімон, Ч. Спірмен); 

- історія розвитку психодіагностики в першій половині ХХ ст.; 

- історія розвитку психодіагностики в другій половині ХХ ст.; 

- історія вітчизняної психодіагностики (психодіагностика в СРСР, 

психодіагностика в Україні). 

 

Література: 
1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с. 

3. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: «Академвидав», 2011. – 464 с. 

4. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с. 

5. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 464 с. 

 

Лекція 2. Методи психодіагностики та їх класифікації (2 год.) 

Психодіагностичний метод, його відмінність від описового та 

експериментального. Діагностичні підходи: об’єктивний, суб’єктивний, 

проективний. Номотетичний та ідеографічний підходи. Поняття методу та 

методики у психодіагностиці. Основні підходи до класифікації 

психодіагностичних методів і методик.  Кількісні та якісні методи діагностики. 

Стандартизовані і нестандартизовані методи. Методи збору Т-, L- і Q-даних. 



 

 

  

Спостереження. Діалогічні методи:  бесіда, інтерв’ю та анкетування. Метод 

експерименту. Тестування. Межі застосування та види тестів. Базові вимоги до 

психодіагностичних методик. 

Основні поняття теми: психодіагностичний метод, об’єктивний 

діагностичний підхід, суб’єктивний діагностичний підхід, проективний 

діагностичний підхід, номотетичний підхід, ідеографічний підхід, метод, 

методика, Т-, L- і Q-дані, спостереження, бесіда, анкетування, інтерв’ю, 

експеримент, тестування, тест, валідність, надійність, достовірність, 

репрезентативність. 

 

Семінарське заняття 2. Методи психодіагностики (2 год.) 

1. Психодіагностичні підходи. 

2. Класифікація психодіагностичних методів. 

3. Кількісні та якісні методи психодіагностики: поняття та межі застосування. 

4. Поняття та види тестів. 

5. Основні вимоги до психодіагностичних методик. 

Література: 
1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с. 

2. Бусыгина Н.П. Методология качественных иследований в психологии. Учебное пособие. 

– М., 2011. – 284 с. 

3. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: «Академвидав», 2011. – 464 с. 

4. Иванова С. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное руководство. – М.: 

Альпина Паблишер, 2014. – 160 с. 

5. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с. 

6. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 464 с. 

7. Янчук В.А. Соотношение колличественных и качественных исследований в психологии 

– Режим електронного доступу: http://www.yanchukvladimir.com/docs/Instr/Qualit-

quant.html  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  

Психометричні основи психодіагностики 

 

Лекція 3. Етапи та методи конструювання тестів (2 год.) 

Проблеми та принципи конструювання різних типів тестів. Методи 

конструювання тестів: за конструктом дослідження, за критеріально-ключовим 

принципом, за факторно-аналітичним принципом. Технологія конструювання та 

адаптації тестів. Поняття конструкту тесту. Вибір шкали тесту. Види 

вимірювальних шкал: номінативні, порядкові, інтервальні, відношень. 

Специфікація тесту. Розробка завдань тесту. Аналіз завдань тесту. Індекс 

важкості (ефективності) та дискримінативності завдань тесту. Стандартизація 

тесту. Визначення надійності та валідності. Оформлення тесту. Вимоги до 

психометричної підготовки психолога. 

Основні поняття теми: конструювання тесту, адаптація тесту, методи 

конструювання тесту, конструкт, специфікація тесту, індекс важкості 

http://www.yanchukvladimir.com/docs/Instr/Qualit-quant.html
http://www.yanchukvladimir.com/docs/Instr/Qualit-quant.html


 

 

  

(ефективності), дискримінативність завдань тесту, психометрична підготовка 

психолога. 

 

Семінарське заняття 3. Коструювання та адаптація тестів (2 год.) 

1. Етапи конструювання тестів. 

2. Етапи адаптації тестів. 

3. Методи конструювання тестів. 

4. Психометричні показники тестів: валідність, надійність, достовірність, 

дискримінативність. 

 

Література: 
1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с. 

3. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: «Академвидав», 2011. – 464 с. 

4. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – Киев, 1994. – 283 с. 

5. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с. 

6. Моргун В. Ф., Тітов І. Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 

2012. – 464 с. 

7. Фер Р. Майкл, Бакарак Верн Р. Психометрика: Введение / под ред. Н.А. Батурина; 

Е.В. Эйдмана. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 445 с. 

 

Лекція 4, 5. Психометричні показники тестів (4 год.) 

Надійність як точність виміру та стійкість до впливу сторонніх факторів. 

Чинники, що впливають на ступінь надійності тесту. Види надійності. Надійність 

за внутрішньою узгодженістю, ретестова надійність, надійність паралельних форм. 

Валідність як відповідність результатів властивості, що діагностується. Види 

валідності. Очевидна валідність. Змістова валідність. Конструктна валідність. 

Прогностична валідність. Дискримінативність тесту. Поняття та цілі 

стандартизації тесту. Стандартизація як одноманітність процедури проведення 

діагностики. Стандартизація як процедура визначення норм тесту. Правила 

формування вибірки стандартизації: популяція, репрезентативність, крива 

нормального розподілу. Тестові норми та перевірка їх репрезентативності. 

Стандартизовані шкальні оцінки (процентильна шкала, Z-показник, стен, стенайл, 

IQ-показник, Т-бали). Відносність норм. 

Основні поняття теми: надійність, надійність за внутрішньою 

узгодженістю, ретестова надійність, надійність паралельних форм, валідність, 

очевидна валідність, змістова валідність, конструктна валідність, прогностична 

валідність, дискримінативність, норма, стандартизація, вимірювальна шкала, 

стандартизована шкальна оцінка, репрезентативність, крива нормального 

розподілу, види норм. 

 

Семінарське заняття 4, 5. Психометричні показники тестів (4 год.) 

1. Надійність тесту. Види надійності. 

2. Валідність тесту. Види валідності. 

3. Репрезентативність тесту. 

4. Дискримінативність тесту. 



 

 

  

5. Крива розподілу. 

6. Стандартизовані шкальні оцінки. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІI.  

Психодіагностичне обстеження та дослідження 

 

Лекція  6, 7. Психодіагностичний процес (4 год.) 

Поняття психодіагностичного процесу. Психодіагностичне обстеження та 

дослідження. Підходи до визначення етапів психодіагностичного процесу. 

Підготовчий етап. Формулювання психологічної проблеми та цілі дослідження. 

Форми постановки мети при організації психодіагностичного дослідження. Збір 

анамнезу. Вибір методів діагностики. Психодіагностична програма. Принципи 

складання психодіагностичних програм. Підготовка умов проведення 

діагностики. Етап збору даних. Класифікація діагностичних ситуацій за 

В.І. Дружиніним. Особливості індивідуальної та групової психодіагностики. 

Встановлення контакту та формування мотивації у досліджуваних. Тестова 

тривожність та тестова досвідченість. Змінні, що впливають на 

психодіагностичний процес. Етап обробки та інтерпретації даних. Кількісні та 

якісні методи обробки результатів діагностики. Математичні методи в 

психодіагностиці. Сирі бали та стандартизовані шкальні оцінки. Етап постановки 

психологічного діагнозу. Психологічний діагноз та його види. Психологічний 

прогноз та його види. Психодіагностичний висновок. Основні вимоги до 

психодіагностичного висновку.  

Основні поняття теми: психодіагностичний процес, психодіагностичне 

обстеження, психодіагностичне дослідження, етапи психодіагностичного процесу, 

мета дослідження, анамнез, психодіагностична програма, діагностична ситуація, 

змінні дослідження, стандартизована шкальна оцінка, психологічний діагноз, 

психологічний прогноз, психодіагностичний висновок, зворотній зв’язок за 

результатами діагностики. 

 

Семінарське заняття 6, 7. Психодіагностичний процес (4 год.) 

1. Поняття психодіагностичного процесу. Психодіагностичне дослідження та 

психодіагностичне обстеження. 



 

 

  

2. Характеристика етапів психодіагностичного процесу. 

3. Поняття психологічного діагнозу та прогнозу. 

4. Вимоги до написання психодіагностичного висновку. 

5. Етика психодіагностичного обстеження. 

 

Література: 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.  

Діагностика особистості 

 

Лекція 8. Об’єктивні тести (2 год.) 
Об’єктивний підхід в психодіагностиці. Поняття та види об’єктивних тестів. 

Тести інтелекту. Інтелект як конструкт вивчення у психодіагностиці. Факторні 

моделі структури інтелекту. Історія виникнення тестів інтелекту. Перші шкали 

інтелекту (шкала Біне-Сімона, шкала Стенфорд-Біне). Поняття про коефіцієнт 

інтелектуальності, IQ-показник. Вербальні і невербальні тести інтелекту. Тест 

Векслера. Тест структури інтелекту Амтхауера. Прогресивні матриці Равена. 

Культурно-вільний тест інтелекту Р. Кеттелла. Тести інтелекту Айзенка. 

Емоційний та соціальний інтелект. Тести креативності. Відносна залежність у 

вимірюванні інтелекту та творчих здібностей людини. Тести креативності 

Гілфорда. Тести креативності Торенса. Тести спеціальних здібностей. Тести 

досягнень. 

Основні поняття теми: об’єктивні тести, тести інтелекту, факторні моделі 

інтелекту, коефіцієнт інтелектуальності, IQ-показник, вербальні тести інтелекту, 

невербальні тести інтелекту, тести креативності, тести спеціальних здібностей, 

тести досягнень. 

 

Семінарське заняття 7. Об’єктивні тести (2 год.) 

1. Поняття та моделі інтелекту. 

2. Тести інтелекту: поняття, історія виникнення, сфери використання, види, 

поняття IQ-показника. 

3. Тести спеціальних здібностей: поняття, історія виникнення, сфери 

використання, види. 

4. Тести креативності: поняття, історія виникнення, сфери використання, види. 

5. Тести досягнень: поняття, історія виникнення, сфери використання, види. 

Література: 
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3. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: «Академвидав», 2011. – 464 с. 
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Лекція 9, 10. Діагностика інтелекту та креативності (4 год.) 

Опис тестів інтелекту Амтхауера та Векслера: характеристика конструкту, 

теоретичне обґрунтування створення методики, вік досліджуваних, форма 

проведення, правила проведення, кількість субтестів, часові обмеження, 

інформація про адаптацію, характеристика шкал. Невербальні тести інтелекту. 

Прогресивні матриці Равена: характеристика методики та історія створення. 

Культурно-вільний тест інтелекту Р. Кеттелла: характеристика методики та 

історія створення. Тест «Малюнок людини» Гудінаф-Харріса: характеристика 

методики та історія створення. Поняття креативності. Методики дослідження 

креативності. Тести креативності П. Торенса. Поняття соціального та емоційного 

інтелекту. Методики діагностики соціального та емоційного інтелекту. 

Основні поняття теми: тест інтелекту, тест креативності, вербальний тест 

інтелекту, невербальний тест інтелекту, соціальний інтелект, емоційний 

інтелект. 

 

Семінарське заняття 9, 10. Діагностика інтелекту та креативності (4 год.) 

1. Тест інтелекту Амтхауера. 

2. Тест інтелекту Векслера. 

3. Невербальні тести інтелекту. Прогресивні матриці Равена. 

4. Культурно-вільний тест інтелекту Р. Кеттелла 

5. Тест «Малюнок людини» Гудінаф-Харріса. 

6. Поняття креативності. 

7. Тести креативності П. Торенса. 

8. Методики діагностики соціального та емоційного інтелекту. 

 

 

Лекція 11, 12. Особистісні опитувальники (2 год.) 

Суб’єктивний підхід в психодіагностиці. Опитувальники як 

стандартизований самозвіт. Теорії особистості в психодіагностиці. Особистісні 

опитувальники. Історія виникнення особистісних опитувальників. Підходи до 

класифікації особистісних опитувальників. Гомогенні та гетерогенні 

(багатофакторні) опитувальники. Типологічні опитувальники. Діагностика 

темпераменту та характеру. Діагностика типів особистості. Опитувальники рис 

особистості. Опитувальники мотивів. Опитувальники станів та настрою. 

Опитувальники цінностей. Опитувальники інтересів. Опитувальники установок. 

Проблема достовірності особистісних опитувальників. Фактори, що 

спотворюють достовірність результатів відповідей. 

Основні поняття теми: суб’єктивні тести, вимірювання особистості, 

особистісні опитувальники, види особистісних опитувальників. 



 

 

  

 

Семінарське заняття 11, 12. Особистісні опитувальники (4 год.) 

1. Суб’єктивній підхід в психодіагностиці. Види суб’єктивних тестів. 

2. Поняття та класифікація особистісних опитувальників. 

3. Межі застосування, переваги та недоліки особистісних опитувальників.  

4. Проблема достовірності особистісних опитувальників. 

5. Діагностика темпераменту та характеру. 

6. Діагностика типів особистості. 

7. Опитувальники рис особистості. 

8. Опитувальники станів та настрою.  

9. Опитувальники цінностей.  

10. Опитувальники інтересів.  

11. Опитувальники установок. 

 

Література: 
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Лекція 13, 14. Проективні методи (4 год.) 

Проективний підхід у психодіагностиці. Методологічна основа проективних 

методів. Уявлення про проекцію в психології та психодіагностиці. Історія 

виникнення проективного методу. Основні ознаки проективних методик. 

Принципи проективного дослідження особистості за Л. Франком. Класи 

проективних методик: конструктивні проективні методики, інтерпретативні 

проективні методики, експресивні проективні методики, імпресивні 

проективні методики, конструктивні та інші проективні методики. Тест 

чорнильних плям Роршаха. Тематико-аперцептивний тест (ТАТ) та його 

модифікації. Кольоровий тест Люшера. Вербальні проективні тести. 

Малюнкові проективні тести. 

Основні поняття теми: проекція, проективні методики, принципи 

проективного дослідження особистості, класи проективних методик, тест 

чорнильних плям Роршаха, ТАТ, кольоровий тест Люшера. 

 

Семінарське заняття 13, 14. Проективні методи та межі їх 

застосування (4 год.) 

1. Методологічна основа проективних методів. 

2. Переваги та недоліки проективних методів. 

3. Класифікація проективних методів. 

4. Обробка даних та інтерпретація результатів проективних методик. 



 

 

  

5. Тест чорнильних плям Роршаха 

6. ТАТ та його модифікації 

7. Кольоровий тест Люшера. 

8. Методика «Будинок-Дерево-Людина». 

9. Методика «Неіснуюча тварина». 

10.  Методика «Дерево». 

 

Література: 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. 

Вирішення комплексних запитів 

 

Лекція 15, 16.  Діагностична діяльність психолога в різних галузях 

життєдіяльності (4 год.) 

Діяльність психодіагноста в освіті. Методи та методики діагностики запитів у 

галузі освіти. Діяльність психодіагноста в професійній сфері. Методи та 

методики діагностики запитів у професійній галузі. Діяльність психодіагноста в 

медичній галузі. Методи та методики діагностики запитів в медичній галузі. 

Психодіагностика в консультативній практиці. 

Основні поняття теми: запит, професійна психодіагностика, медична 

галузь, консультативна практика. 

 

 

Семінарське заняття 15, 16. Діагностика за запитом (4 год.) 

1. Аналіз запиту психодіагностики. Методологічне обґрунтування запиту. 

2. Розробка та обґрунтування психодіагностичної програми. 



 

 

  

3. Проведення психодіагностики. 

4. Аналіз результатів дослідження, написання висновку та надання 

зворотнього зв’язку. 

 

Лекція 17, 18.  Особливості психодіагностики в залежності від віку 

досліджуваних. Психодіагностика дитини (4 год.) 

Особливості психодіагностики в залежності від віку досліджуваних. Основні 

аспекти і принципи діагностики дітей. Психодіагностика пізнавального розвитку 

дитини в різні періоди її життя. Психодіагностика окремих операцій мислення. 

Психодіагностика сприймання, пам’яті, уяви та уваги. Психодіагностика 

особистісного розвитку дитини в різні періоди онтогенезу. Діагностика 

обдарованості. Діагностика готовності дитини до школи. Шкільна 

психодіагностика: цілі, завдання і методи. 

Основні поняття теми: Дитяча психодіагностика. Психодіагностика дітей 

раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку. Діагностика пізнавальних 

процесів. Діагностика мислительних процесів і операцій. Діагностика готовності 

дитини до навчання в школі. 

 

Семінарське заняття 17. Психодіагностика дитини (2 год.) 

1. Поняття вікової норми. 

2. Стуруктура готовності дитини до навчання в школі. 

3. Психодіагностика розумового розвитку молодшого школяра. 

4. Психодіагностика розвитку особистості молодшого школяра. 

5. Психодіагностики шкільної дезадаптації. 

 

Література: 
1. Айзенк Г.Ю. Структура личности. – М.,1999.Альманах психологических тестов. – М.: 

КСП, 1995. – 400 с. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование / Под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского – 

М., 1982. 

3. Гуревич К.М. Психологическая диагностика. – М.,1981.  

4. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных 

заведений: В 3 кн.: Кн.3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – 

М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 512 с. 

5. Психологическая диагностика детей и подростков. Учебное пособие для студентов: 

М.К.Акимова, Г.А.Берулава, Е.М.Борисова и др. / Под ред. К.М.Гуревича и Е.М.Борисовой. – 

М.: Междунар. Пед. академия, 1995. – 360 с. 

 

 

 

 



ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОДІАГНОСТИКА» 
Разом – 150 год.; з них лекції – 20 год., семінарські заняття – 20 год., практичні заняття – 58 год., cам. робота – 98 год., мод. контроль – 14 год., семестровий контроль – 30 год. 

 

Назва  

змістових 

модулів 

Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ Модуль IV 

 

Модуль V 

Вступ в 

психодіагностику. 

Методи 

психодіагностики 

Психометричні 

основи 

психодіагностики 

Психодіагностич

не обстеження та 

дослідження 

Діагностика особистості 

 

Вирішення комплексних запитів 

Лекції 1 2 3 4, 5 6,7 8 9, 10 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 

Теми лекцій Предмет 
і 

завдання 

психодіа
гностики 

(1 бал) 

Методи 
психодіа

гностики 

та їх 
класифік

ації 

(1 бал) 
 

Етапи та 
методи 

констру

ювання 
тестів 

(1 бал) 

Психомет
ричні 

показники 

тестів 
(2 бали) 

 
Психодіагностичний 

процес (2 бали) 

 

Об’єктивні 

тести  

(1 бал) 

 
Діагностика 

інтелекту та 

креативності  
(2 бали) 

 
Особистісні 

опитувальники 

(2 бали) 
 

 

 
 

 
Проективна 

діагностика 

особистості 
(2 бали) 

 
Діагностична 

діяльність психолога 

в різних галузях 
життєдіяльності  

(2 бали) 

 
Особливості 

психодіагностики в 

залежності від віку 
досліджуваних. 

Психодіагностика 

дитини. 
(2 бали) 

Теми 

семінарів 

Предмет 

та 

історія 

психодіа

гностики 

(10 
балів) 

Методи 

психодіа

гностики 

(10 

балів) 

Етапи та 

методи 

констру

ювання 

тестів 

(10 
балів) 

Психомет

ричні 

показники 

тестів (20 

балів) 

 

Психодіагностичний 

процес  

(20 балів) 

 

 

Об’єктивні 

тести  

(10 балів) 

 

Діагностика 

інтелекту та 

креативності   

(20 балів) 

 

Особистісні 

опитувальники  

(20 балів) 

 

Проективні 

методи та межі їх 

застосування  

(20 балів) 

 

 

Діагностика за 

запитом 

(20 балів) 

 

Психодіагностика 

дитини  

(10 балів) 

Поточний 

контроль 

МКР-1 (25 балів) МКР-2 (25 балів) МКР-3 (25 балів) МКР-4 (25 балів) МКР-5 (25 балів) 

Всього за 

модуль 

47 балів 58 балів 47 балів 102 бали 59 балів 

Усього балів 313 балів, коефіцієнт – 3,13 (313:100) 



V. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психодіагностика» оцінюються 

за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 

системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 

підсумкових балів до 100. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 

зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 

контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 

(ECTS) шкалу подано у табл. 7.1 та 7.2: 

Таблиця 7.1. Розрахунок рейтингових балів за видами  

поточного (модульного) контролю  

№ 

з/п 

 

Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових балів 

(к-ть х бал) 

1. Відвідування лекцій 18х1=18 

2. Робота на семінарському занятті  17х10=170  

5.  Модульна (підсумкова) контрольна робота  5х25=125 

                                                              Всього 313 

                                                          Коефіцієнт 313:100=3,13 

 Підсумковий рейтинговий бал 100 

 

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда; 

 методи письмового контролю: письмове опитування, тестування. 

 методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз; 

 методи взаємного та спільного контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Таблиця 7.2. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

A 90 –100  

балів  

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з. можливими незначними 

недоліками  

B 82 – 89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

C 75 – 81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69 – 74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності.  

E 60 – 68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35 – 59 

балів  

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання.  

F 1 – 35  

балів  
Незадовільно з обов’язковим повторними вивчення 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

VІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації:  

– Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

– Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

– Практичні: вправи, робота з методиками. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних завдань. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: створення ситуації пізнавальної новизни; створення 

ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

ІІІ. Інтерактивні методи навчання: дискусії; мозковий турм, ділові і рольові 

ігри, тренінги. 

 

VІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 

– опорні конспекти лекцій; 

– навчальні посібники; 

– робоча навчальна програма; 

– методичні матеріали з підготовки до семінарських і практичних занять та 

виконання ІНДЗ; 

– збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів; 

– засоби реалізації підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 

підсумкового контролю); 

– технічні засоби; 

– комп’ютерні технології; 

– новітні інформаційно-комунікативні технології.  
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