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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 
Київський університету імені 

Бориса Грінченка  

 

Кафедра практичної 

психології 

 

Гафіатуліна Анна Вікторівна, старший викладач кафедри практичної 

психології  

Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Психодіагностика» 

Курс  2 

Спеціальність(спеціалізація) 053 Психологія (Практична психологія) 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Усна 

Тривалість проведення: - 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

Білет складається з 3-х завдань. 

Перше завдання  – визначити діагностичну спрямованість тесту (10 

балів) – усно. 

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

Третє завдання – питання прикладного характеру (20 балів) – усно. 
Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань до комплексного семестрового 

екзамену 

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.  

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=292784


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. 

34. Межі застосування, переваги та недоліки особистісних 

опитувальників. 

35. Класифікація особистісних опитувальників. 

36. 16 PF опитувальник Р. Кеттелла. 

37. Тест ММРI та його адаптовані варіанти (СМІЛ, СМОЛ, ММІЛ, 

Mini-mult). 

38. Діагностика тривожності: поняття конструкту, методики. 

39. Діагностика агресивності: поняття конструкту, методики. 

40. Діагностика конфліктності та типів поведінки в конфлікті: поняття 

конструкту, методики. 

41. Діагностика цінностей: поняття конструкту, методики. 

42. Діагностика мотивації та мотивів: поняття конструкту, методики. 

43. Діагностика самооцінки та рівня домагань особистості: поняття 

конструкту, методики. 

44. Діагностика між особистісних стосунків: поняття конструкту, 

методики. 

45. Поняття та історія виникнення проективного методу. 

46. Межі застосування, переваги та недоліки проективних методів. 

47. Класифікація проективних методів. 

48. Основні параметри інтерпретації малюнкових проективних 

методик. 

49. Методика «Намалюй людину» К. Маховер. 

50. Методика «Неіснуюча тварина». 

51. Проективна методика «Будинок-дерево-людина». 

52. Діагностика дитячо-батьківських стосунків. 

53. Методика «Малюнок сім’ї». 

54. Проективна методика Рене Жиля «Фільм-тест». 

55. Тест фрустраційних реакцій Розенцвейга. 
  

Гафіатуліна Анна Вікторівна 

 

 

Лозова Ольга Миколаївна 

 

 


