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Формат екзамену: змішаний 

Тривалість проведення – 14.85 годин. 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 

Критерії оцінювання – в білеті  три  завдання. 

Перше завдання  – 15 тестових питань (15 балів) – письмово. 

Друге завдання – теоретичне питання (10 балів) – усно. 

Третє завдання – питання прикладного характеру (15 балів) – усно. 

 

Приклад білету: 

І. Знайдіть відповідність (Назва методики – Що діагностує): 

Опитувальник Шмішека-Леонгарда Рівень депресії 

Тест Бека Інтелект 

Тест Амтхауера Акцентуації характеру 

 

ІІ. Розкрийте поняття психодіагностичний висновок. Перерахуйте основні 

вимоги до складання психодіагностичного висновку. 

 

ІІІ. Батьки підлітка звернулися до психолога зі скаргою щодо погіршення 

поведінки та асоціальних проявів дитиною. Визначте можливі причини такої 

поведінки та обґрунтуйте вибір методик. 

 

Орієнтовний перелік питань :  

1. Психодіагностика як галузь психологічного знання, її теоретичне і 

практичне значення.  

2. Предмет та завдання психодіагностики. Галузі психодіагностики. 

3. Поняття психодіагностичного методу. Характеристика діагностичних 

підходів. 

4. Тестування як метод психодіагностики. Межі застосування та види 

тестів. 

5. Професійно-етичні принципи в психодіагностиці. 

6. Поняття та етапи психодіагностичного процесу. 



7. Форми постановки мети при організації психодіагностичного 

дослідження. 

8. Змінні, що впливають на психодіагностичний процес. 

9. Поняття та принципи складання психодіагностичних програм. 

10. Вимоги до психодіагностичного висновку. 

11. Особливості психодіагностики дошкільників. 

12. Базові принципи психодіагностики дітей і дорослих. 

13. Принципи та структура надання зворотнього зв’язку за результатами 

діагностики. 

14. Етапи конструювання та адаптації тестів. 

15. Поняття шкали в психодіагностиці. Класифікація шкал. 

16. Основні типи тестових завдань та їх характеристики.  

17. Надійність тесту. Види та методи визначення надійності тесту. 

18. Валідність тесту. Види валідності.  

19. Поняття, цілі та види стандартизації тесту. 

20. Визначення тестової норми. Зміст і основні параметри тестових норм. 

21. Репрезентативність вибірок. Формування і контроль вибірок.  

22. Умови і процедури проведення тестів. 

23. Процедура обробки результатів тестових випробувань та 

представлення результатів тестування. 

24. Тести інтелекту: поняття, історія виникнення, межі застосування. 

25. Тести креативності: поняття, історія виникнення, межі застосування. 

26. Тести досягнень: поняття, історія виникнення, межі застосування. 

27. Тести креативності. 

28. Діагностика когнітивної готовності дитини до школи. 

29. Діагностика емоційно-вольової готовності дитини до школи. 

30. Діагностика мотиваційної готовності дитини до школи. 

31. Діагностика соціальної готовності дитини до школи. 

32. Психодіагностика пізнавальних процесів. 

33. Характеристика та види суб’єктивних тестів. 




