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Вступ 

Програму навчальної дисципліни «Психодіагностика» складено відповідно 

до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   4,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - екзамен 

Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Психодіагностика» 

 

Лекції: 22 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні заняття:  

12 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

80 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

10 год.  

Семестр: І  

 

Індивідуальне 

завдання:  

Розробка 

психологічного 

портрету особистості 

 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

4,0 (120)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

усний екзамен 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – є ознайомлення здобувачів з 

основними принципами та інструментами психодіагностичного дослідження, а 

також формування навичок проведення психодіагностичного дослідження. 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання вивчення дисципліни «Психодіагностика» полягають у 

формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: здатність 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. А 

також таких загальних компетентностей: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 Здатність розробляти та управляти проектами. 

 

Фахових компетентностей: 

 Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних 

наукових та практичних проблем клінічної психології та психологічного 

консультування. 

 Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного консультування 

та психотерапії з елементами наукової новизни і / або практичної 

значущості. 

 Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної практичної 

діяльності. 

 Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та іншу 

залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів 

та технік. 

 Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

 Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

 Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію. 
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 Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями. 

 Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування 

існуючих та генерування нових ідей. 

 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної 

допомоги клієнтам у складних 

 життєвих ситуаціях. 

 Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі психологічної 

діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням сучасних наукових 

методів. 

 Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та адекватно 

обирати релевантну актуальним завданням психологічної практики 

 Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або розв’язання 

актуальної наукової/практичної проблеми у галузі клінічної психології. 

 Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з представниками 

суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними працівниками, 

соціальними педагогами тощо). 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

 

знати: 

 історію становлення психодіагностики як науки;  

 особливості психодіагностики як науки; 

 головні напрямки, методи, основні завдання психодіагностики; 

 психометричні основи психодіагностики.  

 особливості вимірювання інтелекту, пізнавальних процесів, особливості 

застосування особистісних опитувальників, проективних методик. 

 

вміти:  

 застосувати психодіагностичні методики як у практичній роботі, так і в 

наукових дослідженнях.  

 визначати валідність, надійність та репрезентативність тестів. 

 здійснювати психодіагностику інтелектуальної сфери, пізнавальних 

процесів, особистості,  станів, мотивів, свідомості та самосвідомості, 

взаємовідносин.  

 робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій. 

 здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

            

 

2. Структура навчальної дисципліни 

№
 

те м
и

  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 
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Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1.  Загальні основи психодіагностики 

1 Історія становлення. 

Предмет і завдання 

психодіагностики 

8 2 2   6 

2 Методи психодіагностичних 

досліджень. Сучасні 

напрямки розвитку 

психодіагностики 

10 2 2   8 

3 Психометричні основи 

психодіагностики 

10 2 2   8 

 Разом за частиною 1 28 6 6   22 

Частина 2. Психодіагностична практика 

4 Вимірювання інтелекту та 

пізнавальних процесів 

14 6 4 2  8 

5 Особистісні опитувальники  14 6 4 2   8 

6 Психодіагностика мотивації 12 4 2 2  8 

7 Психодіагностика 

міжособистісних стосунків  

12 4 2 2  8 

8 Психодіагностика свідомості 

та самосвідомості 

12 4 2 2  8 

9 Проективний підхід у 

психодіагностиці  

12 4 2 2  8 

10. Розробка психологічного 

портрету особистості 

16 6   6 10 

 Разом за частиною 2 92 34 16 12 6 58 

 Всього годин 120 40 22 12 6 80 

 Екзамен - усний       

 

 

 

Індивідуальне завдання: «Розробка психологічного портрету особистості» 

  

 Використовуючи освоєнні психодіагностичні методики, продіагностуйте 

та проінтерпретуйте власний психотип. Результати дослідження оформлюються 

у формі психологічного заключення. 

 

3. Методи навчання 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність ( 

навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, іспит, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 
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Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, іспит. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання. Семестрова атестація проводиться у 

вигляді екзамену. Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-

бальна шкала оцінювання.  
Сума балів Оцінка ECTS Національна оцінка 

90-100 А  Відмінно 

82-89 В Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 С Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

грубих помилок) 

64-73 D Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Е Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 FX Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 F Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни) 

 

5.Питання до іспиту 

1. Предмет і задачі психодіагностики.  

2. Методологічні основи психодіагностики. 

3. Історія зародження та розвитку психодіагностики.  

4. Інструменти психодіагностики. 

5. Психодіагностичні ситуації. 

6. Основні вимоги до психодіагностичних вимірювань. 

7. Психометричні основи психодіагностики. Основні положення. 

8. Поняття надійності психодіагностичного інструментарію. Види 

надійності. 

9.  Поняття валідності психодіагностичного інструментарію.  

10. Види валідності та способи її забезпечення.  

11. Очевидна та змістова валідність. 

12. Конструктна та критеріальна валідність. 

13. Поняття тестових норм. 

14. Об’єктивний підхід у психодіагностиці. 
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15. Структура когнітивної сфери особистості. Поняття про інтелект. 

Проблема визначення та виміру інтелекту.  

16. Теорії структури інтелекту (Ч. Спірмен, Г. Айзенк, Р. Кеттел та інші).  

17. Сучасні тести для виміру інтелекту (Прогресивні матриці Равена, Тест 

структури інтелекту Амтхауера та інші). 

18. Суб’єктивний підхід у психодіагностиці. 

19. Особистісні опитувальники та теорії особистості. Види та форми 

особистісних опитувальників. 

20.  Проблема достовірності особистісних опитувальників. 

21.  Фактори, що впливають на відповіді досліджуваних. Шкала 

достовірності, функції, принципи конструювання та використання. 

22. Типологічні та опитувальники рис особистості. Приклади. 

23. Психодіагностика емоційних та функціональних станів особистості.  

24. Психодіагностика самосвідомості та ціннісно-орієнтаційної сфери 

особистості. 

25. Психодіагностика мотиваційної сфери особистості. 

26. Міжособистісні відносини як об'єкт психодіагностики. Завдання, 

принципи та методи психодіагностики міжособистісних стосунків.  

27. Історія проективної діагностики. Проекція як психологічний феномен.  

28. Види проективних методик та особливості роботи з ними. Класифікація 

проективних методів. 

29.  Класичні  та сучасні проективні методики ("Чорнильних плям" Г. 

Роршаха., "Тематичний аперцептивний тест" Г. Мюррея, "Тест 

фрустраційної толерантності" С. Розенцвейга, "Кольорових переваг" М. 

Люшера., "Портретних виборів" Л. Сонді. 

30. Психологічний діагноз як мета психодіагностичного процесу. Етапи 

постановки   психологічного діагнозу.  

31. Поняття психологічного прогнозу.  

32. Морально-етичні проблеми в роботі психолога. 

33.  Етичні проблеми, дотичні до особистості та її професійних якостей, що 

пов'язані з використанням діагностичних методів. Етичні стандарти й 

основні принципи в роботі психолога. 

 

 

6. Рекомендована література 

 

Основна література: 

1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 т. — М., 1982. 

2. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психоди-

агностике. — СПб.: Питер, 2001. 

3. Бодалев А.А. Общая психодиагностика: учебник/ А.А. Бодалев, В.В. 

Столин. - СПб.: Речь, 

4. 2002. 

5. Дружинин В. Н. Психодиагностика общих способностей. — М.: 

Академия, 1996. 
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6. Носс И.Н. Психодиагностика особенностей личности. Кн. 1: учебное 

пособие/ И. Н. Носс. - М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2008.Носс И.Н. 

Психодиагностика особенностей личности. Кн. 2: учебное пособие/ И. 

Н. Носс. -М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2008. 

7. Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров/ И. Н. Носс. - 

М.: Юрайт, 2013. 

8. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие/ 

сост. Д. Я. Райгородский. - Самара: Изд. дом "БАХРАХ-М", 2008. 

9. Практическая психодиагностика: Методики и тесты/ Ред.-сост. Д.Я. 

Райгородский. - Самара: Изд. Дом "БАХРАХ-М", 2007. 

10. Психологическая диагностика: учебник/ Под ред. М.К. Акимовой, 

К.М. Гуревича. - 3-е изд.,перераб. и доп. - СПб.; М.; Харьков, Мн.: 

Питер , 2005. 

11. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие/ Е. С. Романова. - 

2-е изд.. - СПб.: Питер, 2008. 

12. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика взрослых: 

энциклопедия/ Ред.-сост.Райгородский. - Самара: БАХРАХ-М, 2009. 

13. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика семьи: 

энциклопедия/ Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. - Самара: БАХРАХ-М, 

2009. 

Додаткова література: 
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