




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА           
 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень 
психіки: 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 (Практична 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 «Основи наукових досліджень психіки: 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 конструювання та адаптації 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 

«Основи наукових досліджень психіки: Модуль 1. Психодіагностика» є 
складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного 
блоку професійно-практичної підготовки фахівця з практичної психології.  

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 «Основи наукових досліджень психіки: Модуль 1. 
Психодіагностика» передбачено навчальним планом  у п’ятому та шостому 
семестрах. 

Загальний обсяг курсу на два семестри – 240 годин, з яких 20 годин лекцій, 
20 годин семінарських занять, 58 годин практичних занять, 14 годин модульного 
контролю,  30 годин семестрового контролю, на самостійну роботу відводиться 98 
годин. Завершується вивчення курсу екзаменом. 

 
Система контролю та оцінки. Протягом вивчення дисципліни оцінюються 

відповіді студентів на семінарських заняттях, виконання завдань практичних 
занять, самостійні роботи, модульні контрольні роботи, завершується вивчення 
курсу екзаменом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
професійний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8 

Галузь знань 
0301 «Соціально-
політичні науки» Нормативна Напрям підготовки  

6.030103 «Практична 
психологія» 

Модулів – 4 

Спеціальність  

Рік підготовки 
Змістових модулів – 7 3-й  
 Семестр  
Загальна кількість 
годин – 240 

5-6  
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 3 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
перший (бакалаврський) 

 

20 год.  
Практичні, семінарські 
78 год.  

Лабораторні 
-  

Самостійна робота 
98 год.  
Модульний контроль 
14 год.  

Семестровий контроль 
30  
Вид контролю:  

екзамен  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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5-й семестр 

Змістовий модуль I. Вступ до психодіагностики. Методи психодіагностики  
1. Поняття, предмет і завдання 

психодіагностики 8 4 2  2 4   

2. Методи психодіагностики та їх 
класифікації 18 12 2 8 2 6   

Модульна контрольна робота 2      2  
Разом за І модуль 28 16 4 8 4 10 2  

Змістовий модуль ІІ. Психометричні основи психодіагностики  

1. Етапи та методи конструювання тестів  8 4 2  2 4   

2. Психометричні показники тестів 12 8 2 6  4   

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за ІІ модуль 22 12 4 6 2 8 2  

Змістовий модуль IIІ. Психодіагностичне обстеження та дослідження  
1. Психодіагностичний процес. Особливості 

психодіагностики в залежності від віку 
досліджуваних 

26 14 4 8 2 12  
 

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за ІІІ модуль 28 14 4 8 2 12 2  

Змістовий модуль IV. Діагностика інтелекту та здібностей  
1. Об’єктивні тести 12 4 2  2 8   

2. Діагностика інтелекту та креативності 28 10  10  18   

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за ІІІ модуль 42 14 2 10 2 14 2  

 Разом за п’ятий семестр 120 42 14 32 10 56 8  

6-й семестр 

Змістовий модуль V. Суб’єктивна діагностика особистості  
1. Особистісні опитувальники 7 4 2  2 3   

2. Суб’єктивна діагностика особистості 28 14  14  14   

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за IV модуль 37 18 2 14 2 17 2  

 Змістовий модуль VІ. Проективна діагностика   



 
 

  

1. Проективні методи 7 4 2  2 3   

2. Проективна діагностика особистості 26 12  12  14   

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за V модуль 35 16 2 12 2 17 2  

Змістовий модуль VІІ. Вирішення комплексних запитів  
1. Діагностика за запитом в різних галузях 

життєдіяльності 16 8 2  6 8   

Модульна контрольна робота 2      2  

Разом за VІ модуль 18 8 2  6 8 2  

Семестровий контроль        30 

 Разом за шостий семестр 120 42 6 26 10 42 6 30 

 Всього за навчальним планом 240 98 20 58 20 98 14 30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

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). 
 

Самостійна робота студентів (4 год.) 
1. Скласти кросворд на 10 слів з історії психодіагностики. 

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. 

Практичне заняття 1. Анкетування як метод психодіагностики (2 год.) 
1. Поняття та межі застосування анкетування. Переваги та недоліки. 
2. Принципи складання анкет. 
3. Види запитань в анкетах. 
Практичне завдання:  
1. Скласти анкету, яка б дозволяла виявити причини успішності або 

неуспішності у навчанні студентів-психологів. Анкета має містити 4 типи 
запитань (за змістом аналізу проблеми, без урахування біографічної 
довідки): закрите запитання, відкрите запитання, альтернативне запитання, 
питання з ранжуванням (робота в групах). 

2. Проаналізувати анкету іншої групи студентів та надати зворотній зв’язок. 
Аналіз анкети відбувається за наступними параметрами: а) відповідність 
змісту проблемі та меті; б) наявність всіх видів запитань; 
в) інформативність запитань; г) коректність формулювання запитань. 

Практичне заняття 2, 3. Інтерв’ю як метод психодіагностики (4 год.) 
1. Поняття та межі застосування інтерв’ю. Переваги та недоліки. 
2. Види інтерв’ю. 
3. Інтерв’ю в професійній діагностиці: інтерв’ю за компетенціями, мета-

програмоване інтерв’ю, кейс-інтерв’ю. 
4. Інтерв’ю в межах фокус-групи. Метод фокус-груп: поняття, види, 

процедура проведення. 
Практичне завдання:  
1. Виділити компетенції для посади секретаря / менеджера з продажу / 

бібліотекаря (на вибір). Скласти питання інтерв’ю за компетенціями, 



 
 

  

провести з одногрупником(-цею) та надати висновок щодо відповідності 
розвитку компетенцій посаді. 

2. Скласти кейси для проведення інтерв’ю на посаду психолога-консультанта. 
 
Практичне заняття 4. Контент-аналіз як метод психодіагностики (2 год.) 

1. Поняття та межі застосування контент-аналізу. Переваги та недоліки. 
2. Процедура проведення. 
3. Форми представлення даних контент-аналізу. 
Практичне завдання:  
1. Провести контент-аналіз тексту та представити його результати. 

  
Самостійна робота студентів (6 год.) 

1. Складіть порівняльну таблицю можливостей та обмежень кількісних та 
якісних методів психодіагностики. 

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 
(ефективності), дискримінативність завдань тесту, психометрична підготовка 
психолога. 

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


 
 

  

Лекція 4. Психометричні показники тестів (2 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 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. 
 
Практичне заняття 5. Розробка завдань тесту (2 год.) 

1. Визначення кількості завдань в тесті (специфікація тесту). 
2. Правила формулювання тестових завдань. 
3. Типи завдань в об’єктивних методиках (тести інтелекту, тести спеціальних 

здібностей, тести досягнень). 
4. Типи завдань в особистісних опитувальниках. 
Практичне завдання: 
1. Провести специфікацію тесту за обраною тематикою. Визначити найбільш 

коректні типи запитань та шкалу в майбутньому тесті.  
 

Практичне заняття 6. Аналіз завдань тесту (2 год.) 
1. Індекс ефективності завдань тесту. 
2. Дискримінативність завдань тесту. 
Практичне завдання: 
1. Розробити декілька питань для тестів інтелекту та в групі визначити 

найбільш ефективні розроблені питання. 
 

 



 
 

  

Практичне заняття 7. Вирішення психометричних задач (2 год.) 
1. Види валідності тесту. 
2. Види надійності тесту. 
3. Стандартизація тесту. 
Практичне завдання: 
1. Розв’язання психометричних задач. Наприклад: Дослідник вирішив 

сконструювати тест інтелекту на 50 питань. Опишіть процедуру (етапи) 
конструювання такого тесту, вказавши і обґрунтувавши: можливу шкалу, 
кількість питань для пілотажного дослідження, кількість людей для 
пілотажного дослідження, можливі типи запитань та правила щодо їх 
складання, найбільш прийнятний типи валідності та надійності, кількість 
людей для стандартизації, стандартизовані показники. 
 

Самостійна робота студентів ( 12 год.) 
1. Створіть інтелект-карту до теми «Психометричні основи 

психодіагностики». 
 

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. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІI.  
Психодіагностичне обстеження та дослідження 

 
Лекція 5, 6. 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. Принципи та структура надання зворотнього 
зв’язку за результатами діагностики. Особливості психодіагностики в залежності 
від віку досліджуваних. Основні аспекти і принципи діагностики дітей. 

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 4. Психодіагностичний процес (2 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: 

1. Ануфриев А. Ф. Психологический диагноз. – М.: "Ось-89", 2006. – 192 с.  
2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с. 
3. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: Академвидав, 2009. – 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. 

Практичне заняття 8. Особливості психологічної діагностики в 
залежності від віку досліджуваних (2 год.) 

1. Особливості та принципи діагностики дошкільників. 
2. Особливості та принципи діагностики молодших школярів. 
3. Особливості та принципи діагностики дорослих людей. 
4. Специфіка надання зворотнього зв’язку за результатами діагностики різним 

типам клієнтів. 
Практичне завдання:  

1. Скласти порівняльну таблицю спільних та відмінних характеристик у 
діагностиці людей різного віку. Обґрунтувати виявлені відмінності. 

 
Література: 

6. Ануфриев А. Ф. Психологический диагноз. – М.: "Ось-89", 2006. – 192 с.  
7. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с. 
8. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: Академвидав, 2009. – 464 с. 
9. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с. 
10. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 464 с. 



 
 

  

Практичне заняття 9. Психодіагностична програма діагностики 
психологічної готовності дитини до школи (2 год.) 

1. Особливості діагностики дошкільників: методи. 
2. Поняття та компоненти психологічної готовності дитини до школи.  
3. Методики, що дозволяють визначити рівень психологічної готовності 

дитини до школи.  
Практичне завдання: 
1. Скласти психодіагностичну програму, яка б дозволила комплексно 

дослідити готовність дитини до школи. Час дослідження – 30 хвилин. В 
описі програми необхідно обов’язково обґрунтувати вибір методик. Мають 
бути зазначені: мета, досліджуваний, методи, форма проведення. Далі всю 
інформацію необхідно оформити в таблицю: 

Назва 
методики 

Характеристика, 
що 

діагностується 

Короткий 
зміст 

методики 

Обгрунтування 
вибору 

методики 

Час 
проведення 

     
 
Практичне заняття 10. Реалізація психодіагностичної програми 

діагностики психологічної готовності дитини до школи (2 год.) 
1. Принципи проведення діагностики з дитиною дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 
2. Принципи оцінки ефективності психодіагностичної програми. 

Практичне завдання:  
1. Проаналізувати  психодіагностичну програму діагностики психологічної 

готовності дитини до школи іншого студента щодо оцінки її ефективності за 
наступними параметрами: 1) наявність методів збору анамнезу; 
2) відповідність методів та методик меті та завданням дослідження; 
3) відповідність методів та методик характеристикам досліджуваного; 
4) комплексність програми; 5) економічність та сприяння підтримці 
інтересу. 

 
Література: 

1. Булычева А.И., Варенцова Н.С., Веракса Н.Е. и др. Тетрадь для диагностики готовности 
ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / под ред. 
Н.Е.Вераксы.  – 2-е издание, исправленное. М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 97 с. 

2. Веракса Н. Диагностика готовности ребенка к школе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 
112 с. 

3. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: Академвидав, 2009. – 464 с. 
4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб.: Питер, 2004. – 208 с. 
5. Князева Т.Н. Психологическая готовность ребенка к обучению в основной школе. – 

СПб.: Речь, 2007. – 118 с. 
6. Переслени Л.И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности. – М.: Айрис-Пресс, 2006. – 66 с. 
7. Поливанова К.Н. Шестилетки: диагностика готовности к школе. – М.: Эксмо, 2010. – 

270 с. 



 
 

  

8. Психологічна готовність шестирічної дитини до школи / [упоряд.: К. Муліка]. — 
Полтава : ПОІППО, 2008. – 84  с. 

9. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. Пособие: В 2 кн. – М.: 
ВЛАДОС, 1999. – Том 1. 

10. Таран О. Психологічна готовність дитини до школи. Діагностика та формування. – К., 
2010. – 66 с. 

Практичне заняття 11. Зворотній зв’язок за результатами діагностики 
пізнавальних процесів дорослої людини (2 год.) 

1. Методи та методики діагностики уваги. 
2. Методи та методики діагностики мислення. 
3. Методи та методики діагностики пам’яті. 
4. Методи та методики діагностики уяви. 

Практичне завдання:  
1. Обрати дві методики з психодіагностичної програми для визначення рівня 

та особливостей розвитку пізнавальних процесів людини, яка претендує на 
посаду, провести на іншому студенті та надати зворотній зв’язок щодо 
результатів діагностики. 

Література: 
1. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: Академвидав, 2009. – 464 с. 
2. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3: Психодиагностика. Введение в 
научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 
640 с.  

3. Практикум із загальної психології: навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / Київ. Ун-т 
ім. Бориса Грінченка, Ін-т психології та соц. Педагогіки ; [авт.-уклад О. Д. Кайріс.]. – К.: 
Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 251 с.  

4. Психологические тесты: в 2 томах / Под ред. А.А. Карелина. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 
Том 2. 

5. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 
пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. –   672 с. 

6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. Пособие: В 2 кн. – М.: 
ВЛАДОС, 1999. – Том 1. 

Самостійна робота студентів (12 год.) 
1. Скласти посадову інструкцію психолога-психодіагноста. 
2. Підібрати методики, які діагностують різні компоненти психологічної 

готовності дитини до школи (до практичного заняття 9). 
3. Скласти психодіагностичну програму (до практичного заняття 11) для 

визначення рівня та особливостей розвитку пізнавальних процесів людини, 
яка претендує на посаду психолога. Мають бути зазначені: мета, 
досліджуваний, методи, форма проведення. Далі всю інформацію необхідно 
оформити в таблицю: 

Назва 
методики 

Характеристика, 
що 

діагностується 

Короткий 
зміст 

методики 

Обгрунтування 
вибору 

методики 

Час 
проведення 

     
 



 
 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.  
Діагностика інтелекту та здібностей 

 
Лекція 7. 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 5. 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: 
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. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Издательство "Питер", 1999. – 

368 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. 
 
Практичне заняття 12. Діагностика інтелекту: тест структури інтелекту 

Амтхауера (2 год.) 
1. Історія створення тесту структури інтелекту Амтхауера. 
2. Характеристика шкал тесту структури інтелекту Амтхауера. 

Практичне завдання: 
1. Підгототувати психодіагностичний висновок за результатами проходження 

тесту структури інтелекту Амтхауера. 



 
 

  

 
Література: 

1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е издание. – СПб.: Питер, 
2007. – 688 с. 

2. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 
«Слово», 2012. – 464 с. 

3. Тест структуры интеллекта Амтхауэра / Энциклопедия психодиагностики Psylab – 
Режим электронного доступа: psylab.info   

4. Тест структуры интеллекта (TSI) Р.Амтхауэра / Елисеев О.П. Практикум по психологии 
личности. – СПб., 2003. – С.342-370. 

5. Туник Е.Е. Тест интеллекта Амтхауэра. Анализ и интерпретация данных. – СПб.: Речь, 
2009. – 96 с. 

Практичне заняття 13. Діагностика інтелекту: тест Векслера (2 год.) 
1. Опис методики: характеристика конструкту, теоретичне обґрунтування 

створення методики, вік досліджуваних, форма проведення, правила 
проведення, кількість субтестів, часові обмеження, інформація про 
адаптацію.  

2. Історія створення тесту Векслера. 
3. Характеристика шкал тесту Векслера. 
4. Аналіз дитячої та дорослої форм тесту Векслера. 

Практичне завдання: 
1. Скласти дві психодіагностичні задачі, які демонструють вплив різних 

змінних дослідження при виконанні тесту Векслера. За умовами задач – в 
одній результати дослідження можна інтерпретувати, не зважаючи на вплив 
змінних дослідження, а в іншій – ні. Обгрунтувати чому саме можна або не 
можна інтерпретувати результати дослідження. 

 
Література: 

1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е издание. – СПб.: Питер, 
2007. – 688 с. 

2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Издательство "Питер", 1999. – 
368 с. 

3. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей. – СПб.: Питер, 2006. – 368 с. 
4. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 464 с. 
5. Панасюк А.Ю. Адаптированный вариант методики Д. Векслера. – М., 1973. – 40 с. 
6. Тест Векслера / Энциклопедия психодиагностики Psylab – Режим электронного доступа: 

psylab.info   
 

Практичне заняття 14. Невербальні тести інтелекту (2 год.) 
1. Прогресивні матриці Равена: характеристика методики та історія створення. 
2. Культурно-вільний тест інтелекту Р. Кеттелла: характеристика методики та 

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

історія створення. 
Практичне завдання: 



 
 

  

1. Підгототувати психодіагностичний висновок за результатами проходження 
методики Стандартні прогресивні матриці Равена.  

2. Проаналізувати співвідношення розвитку інтелекту за результатами 
вербального та невербального тестів (тест інтелекту Амтхауера та 
Прогресивні матриці Равена). 

 
Література: 

1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е издание. – СПб.: Питер, 
2007. – 688 с. 

2. Денисов А.Ф., Дорофеев Е.Д. Культурно свободный тест интеллекта Р. Кеттелла 
(Руководство по использованию). – СПб.: Иматон, 1996. – 17 с. 

3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Издательство "Питер", 1999. – 
368 с. 

4. Культурно свободный тест интеллекта Кеттелла / Энциклопедия психодиагностики 
Psylab – Режим электронного доступа: psylab.info   

5. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 
«Слово», 2012. – 464 с. 

6. Прогрессивные матрицы Равена: методические рекомендации /сост. и общая редакция 
О.Е.Мухордовой, Т.В.Шрейбер. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011. –
70 с. 

7. Прогрессивные матрицы Равена / Энциклопедия психодиагностики Psylab – Режим 
электронного доступа: psylab.info   

8. Степанов С. Тест «Нарисуй человека» как метод диагностики интеллекта. – Режим 
эллектронного доступа: http://psy.1september.ru/article.php?ID=200204607  

 
Практичне заняття 15. Діагностика креативності (4 год.) 

1. Поняття креативності. 
2. Методики дослідження креативності. 
3. Тести креативності П. Торенса. 

Практичне завдання:  
1. Продіагностувати власну креативність за невербальними (образотворчими) 

субтестами тесту П. Торенса. 
 

Література: 
1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е издание. – СПб.: Питер, 

2007. – 688 с. 
2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Издательство "Питер", 1999. – 

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

«Слово», 2012. – 464 с. 
4. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. – СПб.: Изд-во 

«Дидактика Плюс», 2002. – 44 с. 
5. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торенса. Адаптированный вариант. – М.: 

Изд-во «Речь», 2006. – 176 с. 
6. Туник Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого мышления. – СПб.: 

Питер, 2013. – 320 с. 
7. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. – СПб: Речь, 2003.- 96 с. 

 
Практичне заняття 16. Діагностика емоційного інтелекту (2 год.) 

http://psy.1september.ru/article.php?ID=200204607


 
 

  

1. Поняття соціального та емоційного інтелекту. 
2. Методики діагностики соціального та емоційного інтелекту. 
Практичне завдання:  
1. Визначити рівень власного емоційного інтелекту за Тестом емоційного 

інтелекту Люсіна. 
2. Написати комплексний психодіагностичний висновок за результатами 

діагностики, проаналізувавши співвідношення розвитку інтелекту,  
креативності та емоційного інтелекту. 

 
Література: 

1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е издание. – СПб.: Питер, 
2007. – 688 с. 

2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 560 с. 

3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Издательство "Питер", 1999. – 
368 с. 

4. Тест эмоционального интеллекта Люсина / Энциклопедия психодиагностики Psylab – 
Режим электронного доступа: psylab.info   

5. Шабанов С. Эмоциональный интеллект. Росийская практика / Сергей Шабанов, Алена 
Алешина. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 429 с. 

 
Самостійна робота студентів (26 год.) 

1. Скласти таблицю аналізу тестів інтелекту та креативності (Тест структури 
інтелекту Амтхауера, Тест Векслера, Прогресивні матриці Равена, 
Культурно-вільний тест інтелекту Кеттелла, тести інтелекту Айзенка, тест 
«Малюнок людини» Гудінаф-Харріса, тести креативності Торенса) 
зазначивши наступні критерії: 1) назва; 2) автор; 3) рік створення; 
4) конструкт дослідження; 5) методологічна основа; 6) форми тесту; 
7) назви субтестів; 8) форма проведення; 9) віковий діапазон. 

2. Пройти Тест структури інтелекту Амтхауера та підрахувати кількість сирих 
балів по кожній шкалі (до практичної роботи 12). 

3. Продіагностувати іншу людину (дорослого чи дитину на вибір) за 
методикою Культурно вільний тест інтелекту Р. Кеттелла та написати 
психодіагностичний висновок.  

4. Знайти приклади методик діагностики вербальної та невербальної 
креативності (до практичного заняття 15). 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V.  
Суб’єктивна діагностика особистості 

 
Лекція 8. 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 6. Особистісні опитувальники (2 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. 

 
Література: 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с. 
2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с. 
3. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е издание. – СПб.: Питер, 

2007. – 688 с. 
4. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: «Академвидав», 2011. – 464 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. 
 

Самостійна робота студентів (3 год.) 
1. Проаналізуйте доцільність та особливості використання особистісних 

опитувальників в процесі різних видів психологічної практики: 
консультування, корекційної роботи, тренінгової роботи, профорієнтаційної 
роботи. 

 
Практичне заняття 17, 18. Опитувальник 16 PF Р. Кеттелла (4 год.) 
1. Історія створення 16 PF Кеттела. 
2. Процедура проведення та обробки. 
3. Характеристика шкал методики. 

Практичне завдання: 
1. Підготувати психодіагностичний висновок за результатами діагностики за 

методикою 16 PF Кеттелла. Визначити та обґрунтувати «ідеальний 
профіль» шкільного психолога, порівняти зі своїм, проаналізувати 
відповідність посаді та зазначити зони зростання. 

 
Література: 

1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е издание. – СПб.: Питер, 
2007. – 688 с. 

2. Капустина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кэттеллла. - СПб.: Речь, 2001. 
3. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 464 с. 



 
 

  

4. Методика многофакторного исследования личности Кэттелла / Энциклопедия 
психодиагностики Psylab – Режим электронного доступа: psylab.info   

5. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. 
– М.: ВЛАДОС, 1996. 

6. Психологические тесты: в 2 томах / Под ред. А.А. Карелина. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 
Том 2. 

Практичне заняття 19. Опитувальник MBTI. Комп’ютерна 
психодіагностика (2 год.) 

1. Історія створення MBTI. 
2. Процедура проведення та обробки. 
3. Характеристика шкал методики. 

Практичне завдання: 
1. Пройти методику MBTI в комп’ютерному варіанті 

https://www.16personalities.com/uk Написати аналітичний звіт щодо 
особливостей комп’ютеризованої діагностики, визначити переваги та 
недоліки.  
  

Практичне заняття 20. Типологічні опитувальники особистості 
1. Опитувальник MMPI та його модифікації (СМИЛ, СМОЛ, Mini-mult). 
2. Опитувальник Айзенка. 
3. Методика діагностики міжособистісних стосунків (ДМО) Т. Лірі. 

Практичне завдання:  
1. Підготувати психодіагностичний висновок за результатами діагностики за 

опитувальником Mini-mult. 
 

Література: 
1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е издание. – СПб.: Питер, 

2007. – 688 с. 
2.  
3. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 464 с. 
4. Психологические тесты: в 2 томах / Под ред. А.А. Карелина. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 

Том 2. 
5. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности. СМИЛ. – СПб.: Речь, 2000. – 219 с. 
6. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. Вып. 3.Диагностика 

межличностных отношений. Модифицированный вариант интерперсональной 
диагностики Т. Лири. Метод.Руководство. – М., 1990. 

7. Энциклопедия психодиагностики Psylab – Режим электронного доступа: psylab.info   
 
Практичне заняття 21. Соціометричне дослідження студентської групи 

(2 год.) 
1. Історія соціометрії як методу психодіагностики. 
2. Межі застосування соціометрії. 
3. Процедура проведення та обробки. 

Практичне завдання: 

https://www.16personalities.com/uk


 
 

  

1. Провести соціометрію власної студентської групи, підготувати 
психодіагностичний висновок. Проаналізувати відповідність отриманих 
результатів результатам спостереження за поведінкою та взаємодією 
студентів. 

Література: 
1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е издание. – СПб.: Питер, 

2007. – 688 с. 
2. Метод социометрических измерений / Энциклопедия психодиагностики Psylab – Режим 

электронного доступа: psylab.info   
3. Морено, Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Пер. с 

англ. А. Боковикова. — М. : Академический Проект, 2001. 
4. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 464 с. 
5. Психологические тесты: в 2 томах / Под ред. А.А. Карелина. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 

Том 1. 
 

Практичне заняття 22, 23. Діагностика особистості за запитом (4 год.) 
1. Діагностика тривожності, агресивності та конфліктності. 
2. Діагностика цінностей та мотивів особистості. 
3. Діагностика самооцінки та рівня домагань. 
4. Діагностика міжособистісних стосунків. 

Практичне завдання:  
1. Вирішення психодіагностичних задач в групах, наприклад:  
- директор школи звернувся до психолога з проханням виявити причини 

складних і часом конфліктних відносин у педагогічному колективі. Опишіть 
психодіагностичну програму щодо вказаного запиту; 

- виробнича фірма звернулася з проханням провести відбір серед 
претендентів на керівну посаду у відділ реклами. Опишіть 
психодіагностичну програму щодо вказаного запиту;   

- вчителька звернулася до дитячого психолога зі скаргою на прояви 
агресивності у дитини молодшого шкільного віку, які останнім часом 
почастішали. Опишіть психодіагностичну програму щодо вказаного запиту.   

2. Складання плану та програми психодіагностичного дослідження курсової 
роботи. 
 

Література: 
1. Практикум із загальної психології: навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / Київ. Ун-т 

ім. Бориса Грінченка, Ін-т психології та соц. Педагогіки ; [авт.-уклад О. Д. Кайріс.]. – К.: 
Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 251 с.  

2. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 
пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. –   672 с. 

3. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. 
– М.: ВЛАДОС, 1996. 

4. Психологические тесты: в 2 томах / Под ред. А.А. Карелина. – М.: ВЛАДОС, 2008. 
5. Энциклопедия психодиагностики Psylab – Режим электронного доступа: psylab.info   

 
 



 
 

  

Самостійна робота студентів (14 год.) 
1. Пройти методику 16 PF (форма А), звірити з ключем та підрахувати сирі 

бали (до практичної роботи 12-13). 
2. Підібрати по 3 методики, які можуть діагностувати характеристики, 

зазначені в пунктах 1-4 (до практичної роботи 16-17) та обґрунтувати свій 
вибір. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ.  
Проективна діагностика 

 
Лекція 9. Проективні методи (2 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 7. Проективні методи та межі їх застосування 

(2 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. Загальна характеристика проективних методик: тест чорнильних плям 

Роршаха, ТАТ та його модифікації, кольоровий тест Люшера. 
 

Література: 
1. Абт Л. Теория проективной психологии // Проективная психология / Пер. с англ. – М., 

2000. – с. 30-54. 
2. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. – Киев: Ника-Центр; Вист-С, 1997. 

– 128 с. 
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь–справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 

2001. 
4. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: «Академвидав», 2011. – 464 с. 
5. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. 2-е изд., стереотипное. М.: Смысл, 

2000. – 254 с. 
6. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 464 с. 



 
 

  

7. Рауш де Траубенберг Н.К. Тест Роршаха: Практическое руководство. - М: Когито-Центр, 
2005. - 255 c. 

8. Собчик Л.Н. МЦВ - метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест 
Люшера. Практическое руководство. – СПб.: Питер, 2001. – 112 с.  

9. Соколова Е.Т. Психологическое исследование личности: проективные методики. - М.: 
ТЕИС, 2002. – 150 с. 

10. Тематический апперцептивный тест / Энциклопедия психодиагностики Psylab – Режим 
электронного доступа: psylab.info   

11. Методика чернильных пятен Роршаха / Энциклопедия психодиагностики Psylab – Режим 
электронного доступа: psylab.info   

 
Самостійна робота студентів (3 год.) 

1. Проаналізувати можливості та обмеження використання проективних 
методик при проведенні наукових психологічних досліджень. 

 
 
Практичне заняття 24, 25. Проективні рисуночні тести (2 год.) 
1. Основні параметри інтерпретації рисуночних проективних методик. 
2. Проективна методика «Малюнок людини» (К. Маховер). 
3. Проективна методика «Неіснуюча тварина». 
4. Проективна методика «Будинок-дерево-людина». 

Практичне завдання:  
1. Підготувати психодіагностичний висновок за результатами діагностики за 

допомогою проективної методики «Неіснуюча тварина». 
2. Обгрунтувати свою думку щодо доцільності використання рисуночних 

тестів для діагностики особистості. 
 
Практичне заняття 26. Діагностика дитячо-батьківських стосунків 

(2 год.) 
1. Проективна методика «Малюнок сім’ї». 
2. Проективна методика «Три дерева» Я.Л. Обухова  
3. Проективна методика Рене Жиля «Фільм-тест». 
4. Дитячий тест «Емоційні стосунки в сім’ї» Є. Бене, Є. Ентоні 

Практичне завдання:  
1. Провести діагностику з іншим студентом за проективними методиками 

«Малюнок сім’ї» та «Три дерева» Я.Л. Обухова. Проаналізувати 
відповідність результатів діагностики за різними методиками, поставити 
психологічній діагноз та надати зворотній зв’язок. 

 
Література: 

1. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 
пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. –   672 с. 

2. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. 
– М.: ВЛАДОС, 1996. 

3. Психологические тесты: в 2 томах / Под ред. А.А. Карелина. – М.: ВЛАДОС, 2008. 
4. Энциклопедия психодиагностики Psylab – Режим электронного доступа: psylab.info   

 



 
 

  

 
Практичне заняття 27. Методика діагностики прояву емоцій в різних 

життєвих сферах (2 год.) 
1. Загальна характеристика, процедура проведення та інтерпретації 

Методики діагностики прояву емоцій в різних життєвих сферах (методика 
«Волшебная страна чувств» в адаптації Лебідь Н.К., Бреус Ю.В.). 

Практичне завдання:  
1. Підготувати психодіагностичний висновок за результатами діагностики за 

допомогою Методики діагностики прояву емоцій в різних життєвих 
сферах. 

Література: 
1. Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д. Волшебная страна внутри нас // 

Зинкевич -Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. – М.: Речь, 2005 

 
Практичне заняття 28. Тест фрустраційних реакцій Розенцвейга (2 год.) 
1. Загальна характеристика методики. 
2. Методологічні основи та історія створення методики.  
3. Процедура проведення та інтерпретації даних. 

Практичне завдання:  
1. Підготовати психодіагностичний висновок за результатами діагностики за 

допомогою Тесту фрустраційних реакцій Розенцвейга. 
 

Література: 
1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е издание. – СПб.: Питер, 

2007. – 688 с. 
2. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 464 с. 
3. Психологические тесты: в 2 томах / Под ред. А.А. Карелина. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 

Том 1. 
4. Тест фрустрационных реакций Розенцвейга / Энциклопедия психодиагностики Psylab – 

Режим электронного доступа: psylab.info   
 

Практичне заняття 29. Коллаж, візуалізація, метафоричні асоціативні 
картки  як проективні техніки (2 год.) 

1. Процедура проведення та інтерпретації колажу. 
2. Техніки візуалізації: варіанти проведення, інтерпретація результатів. 
3. Метафоричні асоціативні картки як проективна техніка (МАК). Процедура 

роботи з МАК. 
Практичне завдання:  

1. Підготувати психодіагностичний висновок за результатами використання 
техніки візуалізації та МАК. Проаналізувати можливості та обмеження 
використання зазначених методів. 

 
 
 



 
 

  

Самостійна робота студентів (14 год.) 
1. Підібрати особистісні опитувальники, які б могли розширити розуміння 

особливостей дитячо-батьківських стосунків (до практичної роботи 20). 
2. Написати відповіді на ситуації за Тестом фрустраційних реакцій 

Розенцвейгом (до практичної роботи 21). 
3. Створити колаж, проінтерпретувати та підготувати психодіагностичний 

висновок. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ. 
Вирішення комплексних запитів 

 
Лекція 10.  Діагностична діяльність психолога в різних галузях 

життєдіяльності (2 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. 

 
Семінарське заняття 8, 9,10. Діагностика за запитом (навчання, 

засноване на дослідженні) (6 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. 
Запит має актуальний дослідницький характер (реальний запит від 
роботодавців) та вимагає прояву засвоєних знань та опанованих навичок. 
 

Самостійна робота студентів по аналізу запита (8 год.) 
 
 



ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОДІАГНОСТИКА» 
Разом – 240 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. 
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психолога в різних 

галузях 
життєдіяльності (1 

бал) 

Теми семінарів 

П
ре

дм
ет

 т
а 

іс
то

рі
я 

пс
их

од
іа

гн
ос

ти
ки

  
(1

0 
ба

лі
в)

 

М
ет

од
и 

пс
их

од
іа

гн
ос

ти
ки

  
(1

0 
ба

лі
в)

 

 
Коструювання та 
адаптація тестів 

 (10 балів) 

 
Психодіагностичний процес  

(10 балів) 
 

 
Об’єктивні тести  

(10 балів) 

 
Особистісні 

опитувальники  
(10 балів) 

 
Проективні методи та межі 

їх застосування  
(10 балів) 

 

 
Діагностика за 

запитом 
(30 балів) 

Практичні 
заняття  

(по 10 балів за 
кожне) 

1. Анкетування як метод 
психодіагностики  
2,3. Інтерв’ю як метод 
психодіагностики  
4. Контент-аналіз як метод 
психодіагностики 

5. Розробка завдань 
тесту  
6. Аналіз завдань 
тесту  
7. Вирішення 
психометричних 
задач  
 

8.  Особливості психологічної 
діагно-стики в залежності від 
характеристик досліджуваних  
9. Психодіагностична програма 
діагностики психологічної 
готовності дитини до школи 
10. Реалізація психодіагностичної 
програми діагностики 
психологічної готовності дитини 
до школи  
11. Зворотній зв’язок за 
результатами діагностики 
пізнавальних процесів дорослої 
людини  

12. Діагностика 
інтелекту: тест 
структури інтелекту 
Амтхауера 
13. Діагностика 
інтелекту: тест 
Векслера  
14. Невербальні 
тести інтелекту  
15. Діагностика 
креативності  
16. Діагностика 
емоційного інтелекту 
 
 

17, 18. Опитувальник 16 
PF Р. Кеттелла  
19. Опитувальник MBTI. 
Комп’ютерна 
психодіагностика  
20. Типологічні 
опитувальники 
особистості 
21. Соціометричне 
дослідження 
студентської групи  
22, 23. Діагностика 
особистості за запитом  
 

24, 25. Проективні 
рисуночні тести  
26. Діагностика дитячо-
батьківських стосунків 
27. Методика діагностики 
прояву емоцій в різних 
життєвих сферах  
28. Тест фрустраційних 
реакцій Розенцвейга  
29. Коллаж, візуалізація, 
метафоричні асоціативні 
картки  як проективні 
техніки  

- 

Самостійна 
робота 

10 балів 10 балів 20 балів 30 балів 20 балів 30 балів 10 балів 

Поточний 
контроль 

МКР-1 (25 балів) МКР-2 (25 балів) МКР-3 (25 балів) МКР-4 (25 балів) МКР-5 (25 балів) МКР-6 (25 балів) МКР-7 (25 балів) 

ІНДЗ 30 балів - 
Усього балів 735 балів, коефіцієнт – 12,2 (735:60) 
Підсумковий 

контроль 
Екзамен – 40 балів 



V. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу 
«Психодіагностика» – це вид науково-дослідної роботи бакалавранта, яка містить 
результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  

Зміст ІНДЗ: завершена  практична робота у межах навчальної програми курсу, 
яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час практичних 
занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  

 
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:  
Тема ІНДЗ в п’ятому семестрі «Комплексна діагностика пізнавальних 

процесів, інтелекту та здібностей дитини». 
ІНДЗ спрямоване на вміння розробляти та впроваджувати 

психодіагностичні програми, спрямовані на вивчення індивідуально-
психологічних особливостей особистості. 

 
Таблиця 5.1. Критерії оцінювання ІНДЗ 

 
 

№  
з/п 

 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 
кількість балів за 

кожним 
критерієм 

1. Визначена мета дослідження за запитом 2 
2. Проведений збір анамнезу 2 
3. Проаналізовані конструкти дослідження 4 
4. Обґрунтовані методи дослідження 5 
5. Описана процедура проведення 2 
6. Проведений кількісний аналіз результатів 4 
7. Проведений якісний аналіз результатів 7 
8. Сформульований загальний висновок (психологічний 

діагноз) 
2 

9. Наявність протоколів обстеження  2 
Разом: 30 балів 

 
 
 
 
 



 
 

  

Таблиця 5.2. Шкала оцінювання ІНДЗ  
 

Рівень виконання Кількість балів, 
 що відповідає рівню 

Оцінка за 
традиційною системою 

Високий 28 - 30 Відмінно 
Достатній 24 - 27 Добре  
Середній 20 -23  Задовільно 
Низький 16 - 19 Незадовільно 

 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 

оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни 
«Психодіагностика». ІНДЗ оцінюється в 30 балів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

VІ. 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 10х1=10 
2. Робота на семінарському занятті  10х10=100  
3. Робота на практичному занятті 29х10=290 
4. Самостійна робота 130 
5.  Модульна (підсумкова) контрольна робота  7х25=175 
6. Індивідуальна навчально-дослідницька робота 1х30=30 
                                                              Всього 735 
                                                          Коефіцієнт 735:60=12,2 
 Підсумковий рейтинговий бал 330:5.5 =60 
          Екзамен 40 

Всього  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 7.3. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ІХ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 

1. Психодіагностика як галузь психологічного знання, її теоретичне і практичне 
значення. Галузі психодіагностики. 

2. Поняття, предмет та завдання психодіагностики. 
3. Психодіагностика в структурі психологічної науки: міждисциплінарні зв’язки 

психодіагностики. 
4. Історія виникнення та розвитку психодіагностики. 
5. Методологічні витоки психодіагностики.  
6. Поняття психодіагностичного методу. Характеристика діагностичних 

підходів. 
7. Підходи до класифікації психодіагностичних методів. 
8. Тестування як метод психодіагностики. Межі застосування та види тестів. 
9. Базові вимоги до психодіагностичних методик. 
10. Вимоги до користувачів психодіагностичних методик. 
11. Анкетування як метод психодіагностики. 
12. Діалогічні методи (бесіда, інтерв’ю) психодіагностики. 
13. Уявлення про експеримент як метод психологічної діагностики. 
14. Професійно-етичні принципи в психодіагностиці. 
15. Поняття та етапи психодіагностичного процесу. 
16. Форми постановки мети при організації психодіагностичного дослідження. 
17.  Класифікація діагностичних ситуацій за В.І. Дружиніним. 
18. Змінні, що впливають на психодіагностичний процес. 
19. Поняття та принципи складання психодіагностичних програм. 
20. Психологічний діагноз та психологічний прогноз. 
21. Вимоги до психодіагностичного висновку. 
22. Організація й проведення психолого-педагогічного обстеження.  
23. Особливості психодіагностики дошкільників. 
24. Базові принципи психодіагностики дітей і дорослих. 
25. Принципи та структура надання зворотнього зв’язку за результатами 

діагностики. 
26. Інтелект як конструкт вивчення у психодіагностиці. 
27. Факторні моделі структури інтелекту. 
28. Тести інтелекту: поняття, історія виникнення, межі застосування. 
29. Тести спеціальних здібностей: поняття, історія виникнення, межі 

застосування. 
30. Тести креативності: поняття, історія виникнення, межі застосування. 
31. Тести досягнень: поняття, історія виникнення, межі застосування. 
32. Невербальні тести інтелекту, їх особливості, переваги та недоліки. 
33. Вербальні тести інтелекту, їх особливості, переваги та недоліки. 
34. Перші шкали інтелекту (шкала Біне-Сімона, шкала Стенфорд-Біне). Поняття 

про коефіцієнт інтелектуальності, IQ-показник. 
35. Можливості й обмеження застосування тесту структури інтелекту Амтхауера. 
36. Тест інтелекту Векслера (дитяча та доросла форми). 
37.  Прогресивні матриці Равена. 



 
 

  

38. Культурно-вільний тест інтелекту Р. Кеттелла. 
39. Тести креативності П. Торренса. 
40. Тести креативності: Дж. Гілфорда, С. Медніка та інші. 
41. Тест дослідження інтелекту «Намалюй людину» Гудинаф-Харріса. 
42. Діагностика емоційного інтелекту. 
43. Діагностика когнітивної готовності дитини до школи. 
44. Діагностика емоційно-вольової готовності дитини до школи. 
45. Діагностика мотиваційної готовності дитини до школи. 
46. Діагностика соціальної готовності дитини до школи. 
47. Психодіагностика пізнавальних процесів молодшого школяра. 
48. Діагностика розвитку пам’яті у дорослої людини. 
49. Діагностика розвитку мислення у дорослої людини. 
50. Діагностика розвитку уваги у дорослої людини. 
51. Діагностика розвитку уяви у дорослої людини. 
52. Характеристика та види суб’єктивних тестів. 
53. Межі застосування, переваги та недоліки особистісних опитувальників. 
54. Класифікація особистісних опитувальників. 
55. Проблема достовірності та надійності даних особистісних опитувальників. 
56. Історія виникнення проективного методу. 
57. Методологічна основа проективних методів. 
58. Межі застосування, переваги та недоліки проективних методів. 
59. Класифікація проективних методів. 
60. Основні параметри інтерпретації рисуночних проективних методик. 
61. Етапи конструювання та адаптації тестів. 
62. Методи конструювання тестів.  
63. Поняття шкали в психодіагностиці. Класифікація шкал. 
64. Основні типи тестових завдань та їх характеристики.  
65. Правила формулювання тестових завдань. Послідовність об’єднання завдань у 

тест. 
66. Аналіз завдань тесту: визначення індексу ефективності та дискримінативності.  
67. Надійність тесту. Чинники, що впливають на ступінь надійності тесту. 
68. Види та методи визначення надійності тесту. 
69. Валідність тесту. Види валідності.  
70. Поняття, цілі та види стандартизації тесту. 
71. Визначення тестової норми. Зміст і основні параметри тестових норм. 
72. Репрезентативність вибірок. Формування і контроль вибірок.  
73. Умови і процедури проведення тестів. 
74. Процедура обробки результатів тестових випробувань та представлення 

результатів тестування. 
75. Вимоги до психометричної підготовки психолога. 
76. 16 PF опитувальник Р. Кеттелла. 
77. Характеристика опитувальника MBTI. 
78. Тест ММРI та його адаптовані варіанти (СМІЛ, СМОЛ, ММІЛ, Mini-mult). 
79. Особистісні опитувальники Г. Айзенка (MPI, EPI, EPQ). 
80. Діагностика тривожності: поняття конструкту, методики. 



 
 

  

81. Діагностика агресивності: поняття конструкту, методики. 
82. Діагностика конфліктності та типів поведінки в конфлікті: поняття 

конструкту, методики. 
83. Діагностика цінностей: поняття конструкту, методики. 
84. Діагностика рівня домагань особистості: поняття конструкту, методики. 
85. Діагностика мотивації та мотивів: поняття конструкту, методики. 
86. Діагностика самооцінки та рівня домагань особистості: поняття конструкту, 

методики. 
87. Діагностика міжособистісних стосунків: поняття конструкту, методики. 
88. Методика діагностики міжособистісних стосунків Т. Лірі. 
89. Метод соціометричних вимірювань. 
90. Методика «Намалюй людину» К. Маховер. 
91. Методика «Неіснуюча тварина». 
92. Проективна методика «Будинок-дерево-людина». 
93. Діагностика дитячо-батьківських стосунків. 
94. Методика «Малюнок сім’ї». 
95. Проективна методика «Три дерева» Я.Л. Обухова.  
96. Проективна методика Рене Жиля «Фільм-тест». 
97. Тест фрустраційних реакцій Розенцвейга. 
98. Кольоровий тест Люшера. 
99. Тематичний апперцептивний тест, дитячий апперцептивний тест. 
100. Методика чорнильних плям Роршаха. 
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