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Критерії оцінювання: 

Тестові завдання. Максимальна кількість балів за кожну 

відповідь 2. За всі тестові завдання 6 балів. У відповіді студента 

оцінюється  правильність відповіді. 

Питання 2. Максимальна кількість балів за відповідь 12.  

У відповіді студента оцінюється системність та ґрунтовність 

викладу інформації, аналіз проблемного питання, виділення 

головного, загального та специфічного. 

Питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 12.  

У відповіді студента оцінюється орієнтація на знання з курсу,  

викладення інформації в логічній послідовності, 

обґрунтованість відповіді. 

Питання 4. Максимальна кількість балів за відповідь 10.  

У відповіді студента оцінюється орієнтація на знання з курсу, 

обґрунтованість відповіді з опорою на теоретичні знання курсу 

та творчий підхід до розв’язання завдання. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

І. Теоретичні питання: 

1. Розкрийте сутність психолого-педагогічної діагностики. 

2. Обґрунтуйте принципи консультування.  

3. Проаналізуйте причини застосування «одиниці 

спостереження» в психодіагностиці.  
4. Охарактеризуйте сфери застосування психологічного 

консультування.  

5. Розкрийте сутність методу бесіди.  

6. Розкрийте сутність етапів консультативної бесіди.  
7. Розкрийте сутність технології психологічного 

консультування. 

8. Обґрунтуйте ціль та завдання психодіагностики. 

9. Охарактеризуйте сутність розвитку дітей раннього віку та 

проблеми ранньої психодіагностики.  

10. Проаналізуйте структуру написання психологічної 



характеристики розвитку дитини. 

11. Обґрунтуйте та охарактеризуйте етапи психолого-

педагогічної діагностики.  

12. Обґрунтуйте сутність тестового методу в психодіагностиці. 

13. Охарактеризуйте проблеми дошкільного віку та особливості 

їх психодіагностики.  

14. Охарактеризуйте сутність сімейного консультування.  

15. Розкрийте сутність базових понять психоаналітичного 

напряму психокорекції. 

16. Розкрийте сутність базових понять гуманістичного напряму 

психокорекції. 

17. Розкрийте сутність базових понять когнітивного напряму 

психокорекції. 

18. Розкрийте сутність базових понять поведінкового напряму 

психокорекції. 

19. Розкрийте сутність базових понять гештальттерапії. 

20. Розкрийте сутність базових понять трансактного аналізу. 

21. Розкрийте сутність базових понять психодрами у 

психокорекції. 

22. Розкрийте сутність базових понять тілесно-оріентованої 

психокорекційної роботи. 

23. Розкрийте сутність ігрової терапії в психокорекційній роботі. 

24. Розкрийте сутність арт-терапії в психокорекційної роботі. 

25. Охарактеризуйте умови рекомендації індивідуальної 

психокорекції, обґрунтуйте думку. 

26. Розкрийте сутність соціально-психологічного тренінгу. 

27. Обґрунтуйте сутність та значення індивідуальної 

психокорекції. 

28. Обґрунтуйте сутність та значення групової психокорекції. 

29. Обґрунтуйте сутність поняття проекції та його значення у 

психодіагностиці.  

30. Обґрунтуйте сутність дитячої психокорекції. 

 

ІІ. Питання аналітичного характеру: 

1. Здійсніть порівняльний аналіз психоаналітичного та 

гуманістичного напрямку психокорекції. 

2. Проаналізуйте чинники та значення застосування методу 

експертних оцінок в психодіагностиці дитини.  

3. Здійсніть порівняльний аналіз психодрами та трансактного 

аналізу у психокорекційній роботі. 

4. Визначте, для дослідження якого психічного процесу 

застосовується дана методика (з огляду на стимульний 

матеріал), і як здійснюється процедура дослідження?  

 

 
5. Здійсніть порівняльний аналіз психологічного 

консультування та психокорекції.  

6. Здійсніть порівняльний аналіз застосування методики 

«Малюнок сім’ї» та «Неіснуюча тварина». Обґрунтуйте свою 

думку.  

7. Здійсніть порівняльний аналіз методів спостереження та 

опитування. 

8. Проаналізуйте позиції консультанта, виділить позитивні та 

негативні їх сторони. 



9. Проаналізуйте особливості застосування вербальної та 

невербальної комунікації у ході консультування.  

10. Проаналізуйте специфічне та загальне тілесно-орієнтованої 

та гештальт- терапій у психокорекційній роботі. 

11. Здійсніть порівняльний аналіз технологій консультування: 

інтерпретація, уточнення, перефразування. 

12. Проаналізуйте специфічне і загальне когнітивного та 

поведінкового напрямів психокорекції. 

13. Здійсніть порівняльний аналіз групової та індивідуальної 

психокорекції. 

14. Здійсніть порівняльний аналіз типів запитань (відкритих та 

закритих) стосовно специфіки їх застосування у 

психодіагностиці.  

15. Здійсніть порівняльний аналіз особливостей та застосування 

проективних та інтелектуальних тестів. Обґрунтуйте свою 

думку.  

16. Проаналізуйте умови застосування тестів інтелекту. 

Обґрунтуйте свою думку.  

17. Проаналізуйте специфічне та загальне в методах опитування 

та анкетування. 

18. Здійсніть порівняльний аналіз діагностики концентрації, 

стійкості, розподілу та переключення уваги.  

19. Здійсніть порівняльний аналіз особливостей діагностики 

мисленнєвих операцій (класифікації, узагальнення, аналізу, 

синтезу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків). Наведіть 

приклади методик. 

20. Проаналізуйте чинники та значення застосування методу 

експертних оцінок в психодіагностиці дитини. 

21. Здійсніть порівняльний аналіз особливостей діагностики 

зорової, слухової, короткотривалої та довготривалої пам’яті. 

Обґрунтуйте свою думку. 

22. Проаналізуйте спільне та відмінне вербального і 

невербального стимульного метеріалу у діагностиці інтелекту.  

23. Проаналізуйте особливості застосування психодіагностики у 

дослідженні дітей з порушеннями психофізичного розвитку.  

24. Проаналізуйте вимоги до психодіагностичних методик. 

25. Визначте, для дослідження якого психічного процесу 

застосовується дана методика (з огляду на запропонований 

стимульний матеріал). Назвіть її, охарактеризуйте її 

спрямованість та особливості застосування.  

 

 
26. Здійсніть порівняльний аналіз понять тривожність та 

агресивність. Назвіть методики їх діагностики в різні вікові 

періоди.  

27. Проаналізуйте методики діагностики інтелекту (Равена, Д. 

Векслера, Н. М. Стадненко), визначте спільне та специфічне.  

28. Обґрунтуйте сутність та значення психолого-педагогічної 

діагностики в діяльності логопеда.  

29. Здійсніть порівняльний аналіз понять інтернальність та 

екстернальність. Назвіть методику діагностики цих психічних 

явищ. 

30. Проаналізуйте сутність та значення діагностики 



психологічної готовності дитини до школи.  

 

 

ІІІ. Практичні питання:  

1. Запропонуйте корекційний захід:  

Миколці 6 років він дуже сором’язливий, важко входить в 

контакт з незнайомими людьми, нещодавно його налякала 

собака і він боїться виходити з дому. 

2. Запропонуйте корекційні заході відповідно до ситуації  

В психологічну консультацію звернулась мати учня 

першого класу. Хлопчик йшов у школу добре підготовлений, з 

бажанням та радістю. Проблема почала наростати майже одразу. 

На сьогоднішній день дитина просто відмовляється ходити в 

школу, вночі пробуджується, кричить, здригається. Син став 

дратівливим, нервовим, плаксивим.  

3. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

До шкільного психолога звернулась класний керівник 7 "Б" 

класу з проханням порадити, що робити з її учнем Дмитром. 

Хлопчик дуже недисциплінований, зриває уроки. Передражнює 

вчителів, щоб розсмішити дітей, строїть із себе блазня. То мишу у 

клас приніс, то дошку чимось намазав, то панчоху на голову 

натягнув і всіх лякав. Навчається погано, хоч здібності є. Мати, 

хоч і приходить, але розмовляє з вчителькою якось формально, не 

відверто, ніби щось приховує. Батько ніколи не приходив. Одного 

разу вчителька вирішила відвідати сім'ю вдома. Двері їй не 

відчинили, хоча було чутно, що у квартирі люди є і хтось підходив 

подивитися в дверне "вічко". 

Що може припустити психолог стосовно сімейної ситуації Дмитра? 

4. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

Батьки звернулись в психологічну консультацію стосовно 

14-ти річного сина, який всього боїться, ні з ким не товаришує, 

завжди з острахом вступає в контакт з незнайомими людьми, 

впертий, вдома часто плаче, з класу тікає, а пояснити причини 

не може. Дає обіцянки йти до школи, але тільки підходить до 

неї – і біжить світ за очі. Нічого не може з собою зробити. 

Батьки проводжали його до самого порогу школи, але даремно. 

Сім'я дружна, є молодший син – протилежність першому. 

Старший унаслідував від батька відчуженість та замкнутість. 

Мати – чуйна жінка, вимучена страхами за сина, не знає як їй 

діяти далі. 

5.  Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

 

Юрку біля трьох років. Мама звернулась до психолога. 

Юрко все розуміє, буває трохи впертий, але не говорить. У нього 

всі слова дитячі «ті-ті», «но-но». Зі спостережень психолога 

хлопчик добре встановлює контакт, розуміє що йому кажуть, 



киває у відповідь на запитання. 

6. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

На уроці математики вчителька декілька разів робила 

зауваження учневі, який не працював. На її зауваження він не 

реагував, продовжуючи заважати іншим. Вчителька попросила, 

щоб хлопець вийшов із класу. Він грубо відповів і не вийшов. 

Вчителька перестала вести урок. Клас зашумів, а винуватець 

продовжував сидіти на своєму місці, хоча дисципліни більше не 

порушував. Вчителька сіла за стіл і стала писати в журналі, а 

учні займалися своїми справами. Так пройшло 20 хвилин. 

Продзвенів дзвінок, вчителька встала і сказала, щоб після уроків 

залишився весь клас. Всі зашуміли. 

7. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

Відбувається розмова в учительській з батьками «важкого» 

учня. Хлопчик часто приходить до школи з невиконаними 

уроками, розмовляє грубо, ігнорує шкільну дисципліну. Під час 

уроків може, наприклад, встати і без дозволу вийти з класу. 

Його батько, керівник великого підприємства, відповідає на 

поради педагога: « Зрозумійте, у мене відповідальна робота, 

вона має особливе значення для країни. У мене немає часу 

займатися сином. Я його відправляю у школу, виховуйте його 

ви. Це ж ваш обов’язок». 

Коли вчителька сказала, що виховувати можна лише спільними 

зусиллями школи і сім’ї, в тому числі й самого батька, той знову 

заперечив: «Я роблю все, що від мене залежить, матеріально 

забезпечує родину. У сина є комп’ютер, велика бібліотека, він 

має прекрасну колекцію платівок...». 

Батько довго перелічував елементи своєї участі у вихованні, а 

занепокоєння вчительки вважав перебільшеним. 

8. Розв’яжіть проблемну задачу.  

 

 Віра Миколаївна, молода вчителька, дуже близько бере до 

серця проблеми своїх учнів. «Ну що мені робити з цим Андрійком? - 

трохи не зі сльозами казала вона, - вже два рази міліція 

затримувала його п'яним! А він тільки в дев'ятому класі. Я його 

матері казала, щоб вона відвела його на гіпноз або кодування, а їй 

не до сина - вона нарешті вперше заміж вийшла, щастя своє жіноче 

будує». 

1) Чи треба вести хлопця  на гіпноз або кодування від 

алкоголізму? 

2) Які причини, скоріш за все, штовхають Андрія до 

зловживання спиртними напоями? 

3) Що можна порадити вчительці стосовно Андрія? 

 

9. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

 

Іде урок математики у 6-му класі. Вчителька викликала до 

дошки двох учнів, які виконували індивідуальні завдання з 



карточок. Інші діти працювали під керівництвом вчителя. Один 

з хлопчиків (Саша) відчував труднощі у виконанні завдання: 

часто витирав написане, оглядався на дітей; інший учень – 

впевнено виконував завдання. Коли вчителька перевіряла їх 

роботи, вона заявила: «Ну ось, як завжди, Сашко! Нічого ти не 

знаєш!». Саша спалахнув, сердито вигукнув: «Ну і вчись сама!» 

- і вибіг із класу. 

10. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

До психолога прийшла мама десятикласниці. До 6-7 класу 

дочка була веселою, активною дівчиною, добре вчилася в школі, 

любила спілкуватися з дітьми і однокласниками, багато часу 

приділяла участі у позакласній роботі, відвідувала гуртки та інші 

шкільні заходи. Зараз вона зовсім змінилася. Замкнулася, 

перестала спілкуватися з товаришами, губиться в присутності 

чужих людей, уникає компаній і галасливих зібрань. Стала гірше 

навчатися. Весь вільний час проводить у своїй кімнаті: шиє, 

плете, малює. Ні про які гуртки і студії чути не хоче. 

Прискіпливо ставиться до власної зовнішності. Живе своїм 

напруженим життям, що іноді проривається у нервових репліках 

і пригніченому настрої. На відверту розмову з матір’ю не йде. 

 

11. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

 

Дитина не готова до школи не тільки з огляду недостатнього 

рівня знань, вмінь і навичок, але й суто психологічно. Навчальна 

діяльність не приваблює. Рівень довільності розвинений слабо. 

Дитина погано адаптується до умов нової діяльності, пов’язаної 

з розумовим навантаженням, необхідністю підпорядковуватися 

правилам. 

12. Визначте та обґрунтуйте п’ять професійно важливих, на 

вашу думку, характеристик особистості консультанта.  

 

13. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

 

Класний керівник 8-го класу скаржиться на низький рівень 

згуртованості в класі, ворожнечу, образи, невміння 

конструктивно вирішувати конфліктні ситуації та ефективно 

взаємодіяти. 

 

14.  Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та 

шляхи розв’язання. 

Хлопчик 7-ми років боїться ходити до школи, він болісно 

реагує на зауваження вчителя, боїться відповідати перед класом, 

переживає щоразу, коли оцінюються його знання. На перерві 

сидить у куточку, не вступаючи в контакти з іншими дітьми. Всі 

події, що відбуваються в школі, сприймаються дитиною як 

несприятливі і потенційно небезпечні. 

15.  Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та 

шляхи розв’язання. 



В психологічну консультацію звернулася мама.  У нас з 

чоловіком двоє дітей старший – Віталій (8 років) та молодший – 

Сашко (4 роки). Віталій спокійний та врівноважений, а Сашко 

навпаки  швидкий та задиркуватий. Старший постійно плаче, 

через те що молодший його б’є. Нам також дістається. Якщо 

щось не так як він хоче, то він кидається з кулаками. На 

суворість не реагує, робить на зло. При покаранні влаштовує 

істерику, кидає речі, кричить. 

16. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

В психологічну консультацію звернулась мати учня 

другого класу. Хлопчик йшов у школу добре підготовлений, з 

бажанням та радістю. Проблема почала наростати майже одразу. 

На сьогоднішній день дитина просто відмовляється ходити в 

школу, вночі пробуджується, кричить, здригається. Син став 

дратівливим, нервовим, плаксивим. “Я просто не впізнаю своєї 

дитини”, - каже мата. Вона підозрює, що тривожність дитини 

породжена атмосферою у класі. Виявляється, що вчителька 

часто кричить на дітей, ображає їх, несправедливо ставиться та 

занижує оцінки. Розмови із вчителькою, директором школи були 

безрезультатними. Мати у відчаї, не знає, що їй робити. 

 

17. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

 

З розповіді клієнтки: "Мій чоловік помер в день 13-річчя 

сина. Після похорону син став дуже замкнутим, хоч до цієї події 

він ділився зі мною своїми думками та враженнями. Замкнутий, 

небагатослівний він скрізь: і в школі, і вдома, і в оточенні 

друзів. Таке враження, що він перестав цікавитись навіть тим, 

що його до цих трагічних подій хвилювало. Що зробити, щоб 

він став знову таким, яким був?" 

18. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

На прийом до психолога прийшла жінка із скаргою на 

непорозуміння з одинадцятирічною дочкою. Дівчинка від 

першого шлюбу, однак не здогадується, що її виховує вітчим. 

Мати категорично проти того, щоб повідомляти дочці відомості 

про її рідного батька, оскільки в дитинстві сама пережила 

подібну історію: у чотирнадцятирічному віці вона дізналась, що 

її виховує нерідний батько. З роками жінка так і не змогла добре  

ставитись до людини, яка її виховала. Мати не хоче, щоб в 

подібну ситуацію потрапила і її дочка. 

19. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

Класовод звернулась до психолога. В мене в класі є дівчинка у 

якої велика родима пляма на обличчі. Дівчинка тиха, сором’язлива, 

невпевнена. Однолітки її соромляться і не хочуть з нею спілкуватись. 

20. Запропонуйте корекційні заходи для батьків дитини з 

загальним недорозвитком мовлення та рекомендації для її 

батьків.  

21. Запропонуйте корекційний захід для корекції агресивної 

поведінки дітей молодшого шкільного віку. 

22. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 



розв’язання. 

23. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

Мама принесла психологові малюнок сім'ї, виконаний її 

п‘ятнадцятирічним сином. На малюнку зображені мама і син 

спинами один до одного. Незвичайним було те, що аркуш 

паперу був. склеєним з клаптиків. Мама, вибачаючись, 

пояснила: "Після того, як син закінчив малювати, я його 

запитала, коли він останнього разу тримав пилосос (на малюнку 

він зобразив себе з пилососом). Він відповів: "Що, не 

подобається?! " – і розірвав малюнок. Довелося клеїти"... 

Додаткова інформація: сім'я розпалася після народження 

сина. Багато років жили з бабусею і дідусем, які в основному і 

виконували батьківські ролі. Недавно одержали квартиру – 

переїхали. Спілкуватися матері із сином дуже важко. 

Скаржиться, що він її не слухає, грубіянить. 

24. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

 

Учень 3 класу не може повторити без помилок речення, 

слово, цифри, плутає умови задач. Йому важко дається вивчення 

вірша або таблички множення. Він по кілька разів перепитує 

вчителя або сусіда за партою про зміст отриманого завдання, під 

час диктанту забуває окремі слова, списуючи текст, постійно 

повертається до зразка. 

25. Запропонуйте корекційний заході для формування 

психологічної готовності дитини до шкільного навчання. 

26. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

 

З розповіді матері: "Моя семирічна дочка ревнує мене до свого 

молодшого брата. Коли він був зовсім маленьким, це не дуже 

проявлялося, а зараз наші стосунки дуже загострилися. Варто 

зробити їй якесь зауваження, як вона "ниє": "Ти мене не любиш, 

любиш тільки свого Сашка". Я починаю себе ловити на тому, що 

лише візьму молодшого на руки, так і відпускаю, а раптом дочка 

знову приревнує. При ній намагаюся звертати менше уваги на 

сина. Але часто чую: "Мамо, чому ти йому поклала більший 

шматок торта!" "Ти знову з ним граєшся, а хто буде гратися зі 

мною? ..." 

 

27.  Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

 

Учениця молодших класів Катя не може зробити 

правильний висновок з умов задачі, тексту оповідання. 

Відповідаючи на запитання вчительки, орієнтується на її міміку, 

попередні відповіді однокласників, підказку. Вчителька 

скаржиться на те, що Катя не думає, а говорить перше, що спало 

на думку. 

 

28. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи 

розв’язання. 

 

 



 


