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1.  Коротка анотація до курсу 

Психодіагностика є однією з нормативних дисциплін у програмах щодо підготовки фахівців психолого-

педагогічного напрямку. Психодіагностика це система знань та вмінь, якими необхідно володіти для того, щоб бути 

гарним експериментатором та кваліфікованим фахівцем. В даному курсі студенти мають можливість розглянути 

теоретичні та методологічні питання психодіагностики як науки. До курсу включено багато практичних методів 

психодіагностики, необхідних для вивчення різних психологічних якостей, процесів, психологічних станів людей різних 

вікових груп.  

Психологічна діагностика є однією з основних форм практичного застосування професійних можливостей фахівців. 

Методики психодіагностики широко використовуються для добору та розстановки кадрів на підприємствах і в 

організаціях, для контролю психічного розвитку особистості та її вивчення з медичною та експертною метою, для 

профорієнтації та оптимізації навчального і виховного процесів.  

Мета курсу Психодіагностика - розширення діапазону теоретичних та практичних знань студентів з основних 

проблем і напрямів розвитку психодіагностики як науки, вивчення її основних методів. Зазначена мета зумовила зміст 

програми вивчення дисципліни, яку складають розділи про основні методи психодіагностики та теоретичні засади 

психологічної діагностики як науки. Навчальна дисципліна «Психодіагностика» складається з двох розділів: Розділ 1- 
Загальні питання психодіагностики та Розділ 2 - Практикум з психодіагностики. Розділ 1 Загальні питання 

психодіагностики складається з змістовного модуля 1: Методи та процес психодіагностики, змістовного модуля 2: 

Методики психодіагностики психічних особливостей людини. Розділ 2  складається з змістовного модуля 3: Нормативи 

та характеристики психодіагностичної методики та з змістовного модуля 4: Психодіагностика в освіті.  

Вивчення дисципліни забезпечує формування наступних компетентностей відповідно до стандарту:  

К14 Здатність керувати навчальними / розвивальними проектами.  

К 22. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних 

та прикладних наук. 

К 25. Здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані) відповідно до спеціалізації. 
К 26. Здатність забезпечити якість освіти відповідно до спеціалізації. 
Курс Психодіагностики викладається протягом одного семестру по закінченню складається іспит.  

Освітні технології, що використовуються під час навчання: проблемне навчання, аудіо-візуальні технології, 

технологія студентоцентрованого навчання тощо. 

У залежності від виду занять використовуються наступні методи:  



– на лекціях – різні види бесід, розповідь, пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладу, 

ілюстрація, проблемні запитання, мультимедійні презентації; 

– на практичних заняттях – тестування (психологічне), ігрові методи, тренінги, ділові ігри, виконання практичних 

вправ репродуктивного та творчого характеру, організації роботи у малих групах; 

– у ході самостійної навчально-пізнавальної діяльності – вивчення навчальної та наукової літератури, використання 

довідникових джерел, відбір матеріалу, його аналіз, систематизація, класифікація, конспектування, виконання вправ, 

пошук відповідей на запитання. 

 

2.  Мета та цілі курсу  

Метою вивчення дисципліни є удосконалення здатності керувати навчальними / розвивальними проектами; 

здатності використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та 

прикладних наук; здатності збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані) відповідно до спеціалізації; 

здатності забезпечити якість освіти відповідно до спеціалізації. 

Для досягнення поставленої мети виділяються наступні завдання курсу: 

- ознайомлення  студентів з основними напрямками сучасної психодіагностики як галузі психологічної науки та 

однієї з основних форм діяльності практичного психолога;  

- ознайомлення студентів із системою тестів і психодіагностичних методик, яки найбільше широко застосовуються 

у практичній діяльності психолога і дозволяють вирішувати проблеми психологічного консультування, психокорекції, 

професійного добору, проведення експертизи  тощо. 

- навчання  студентів техніці застосування тестів і психодіагностичних методик,  

- формування навичок та умінь інтерпретування отриманих за допомогою психодіагностичних методик результатів; 

- формування навичок проведення психодіагностичного обстеження та формулювання психологічного діагнозу. 

 

3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 

 

 

 

 

 



4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПР 10. Знати основи 

психології, педагогіки, а 

також фундаментальних і 

прикладних наук 

(відповідно до 

спеціалізації) на рівні, 

необхідному для 

досягнення інших 

результатів навчання, 

передбачених цим 

стандартом та освітньою 

програмою. 

 

ПР10.1. знання предмету, структури і методів сучасної психодіагностики як наукової 

дисципліни; 

ПР10.2. знання нормативних вимог до розробників та користувачів психодіагностичних 

методик; 

ПР10.3. знання правила організації психодіагностичного обстеження та оформлення його 

результатів; 

ПР10.4. знання системи сучасних психодіагностичних методів і тестів, що обстежують 

пізнавальну, емоційно-вольову сферу людини, різні індивідуальні особливості тощо;  

ПР10.5. вміння підбирати психодіагностичний інструментарій (методики), адекватний 

психодіагностичному завданню;  

ПР10.6 володіти навичками інтерпретації результатів психодіагностичного обстеження, 

складання висновку та інших документів за результатами психодіагностичного обстеження; 

ПР10.7. володіти навичками застосування психодіагностичних методик, що 

використовуються для оцінки пізнавальної та інших сфер особистості, особливостей 

міжособистісних стосунків тощо; 

ПР10.8. володіти навичками організації та проведення  психодіагностичного обстеження. 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 40 Експрес-опитування  

Практичні заняття 50 Підготовка презентації та публічна демонстрація презентації на 

практичному занятті, публічний виступ на практичному занятті з 

науковою доповіддю, виконання вправ в робочому зошиті. 

Самостійна робота 90 Підготовка до лекції та практичного заняття, виконання самостійних 

завдань, робота на сайті дистанційного навчання (тестові завдання, 



завдання творчого характеру), складання тлумачного словника на 

англійській мові, наукова робота. 

Всього 180 (6 кредитів) Підсумковий контроль: екзамен  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік навчання) 
Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2021/2022 3 5 (осінь) Спеціальність 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

 
Освітні програми: Професійна освіта (Дизайн), Професійна 

освіта (Технологія виробів легкої промисловості), Професійна 

освіта (Харчові технології), Професійна освіта (Комп’ютерні 

технології), Професійна освіта (Транспорт), Професійна освіта 

(Машинобудування), Професійна освіта (Видавничо-

поліграфічна справа), Професійна освіта (Зварювання), 

Професійна освіта (Економіка), Професійна освіта 

(Товарознавство), Професійна освіта (Управління 

підприємствами сфери обслуговування), Професійна освіта 

(Енергетика), Професійна освіта (Нафтогазова справа), 

Професійна освіта (Охорона праці), Професійна освіта 

(Метрологія, стандартизація та сертифікація), Професійна освіта 

(Електроніка, радіотехніка та телекомунікації), Професійна 

освіта (Електротехніка та електромеханіка) 

вибіркова (В) 

 

 

7. Пререквізити: 

1. Біологія та екологія (шкільна програма). 



2. Природничі науки (шкільна програма). 

3. Загальна та вікова психологія. 

 

8. Постреквізити:  

1. Методика професійного навчання. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – використання проектора, наявність оболонки Moodl для 

роботи в системі дистанційного навчання. 

 

10. Політики курсу – здобувач освіти має складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх 

осіб. Надавати для оцінювання лише результати власної роботи, під час написання письмових робіт вказувати 

першоджерела. Детально ознайомитися з вимогами можна за наступними посиланнями: 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української 

інженерно-педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

Специфічна політика освітньої програми, полягає в тому, що творчі завдання з курсу виконується студентом 

самостійно. Роботи які є плагіатом не зараховуються викладачем. 

 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

МОДУЛЬ 1. Загальні питання психодіагностики 

Змістовний модуль 1. Методи та процес психодіагностики. 

1 

Лекція 1 Вступ до психодіагностики 2 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до практичної роботи 1: підготовка доповідей за темою. Складання 

тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

2 

Лекція 2 Процес психодіагностичного обстеження 2 

Практичне 

заняття 1 

Процес психодіагностичного обстеження. 2 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до практичної роботи 1: підготовка до виступу з доповідями з питань 

представлених в методичних вказівках до практичних занять. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції.  

5 

3 

Лекція 3 Методи психодіагностики. 2 

Практичне 

заняття 2 

Методи психодіагностики. 2 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до практичної роботи 2: підготовка до виступу з доповідями з питань 

представлених в методичних вказівках до практичних занять. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

 

4 

Лекція 4 Процедура розробки та адаптації психодіагностичної 

методики. Психометричні показники психодіагностичної методики. 

2 

Практичне 

заняття 3 

Процедура розробки та адаптації психодіагностичної 

методики. Психометричні показники психодіагностичної методики. 

2 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до практичної роботи 3: підготовка до виступу з доповідями з питань 

представлених в методичних вказівках до практичних занять. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

 

5 

Лекція 5 Тести і тестування у психодіагностиці 2 

Практичне 

заняття 4 

Тести і тестування у психодіагностиці. 2 



Самостійна 

робота 5 

Підготовка до практичної роботи 3: підготовка до виступу з доповідями з питань 

представлених в методичних вказівках до практичних занять. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

Всього за змістовий модуль 1 – 43 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 8 год., СР – 25 год.)  

Змістовий модуль 2. Методики психодіагностики психічних особливостей людини. 

 

 

6 

Лекція 6 Діагностика пізнавальної сфери 2 

Практичне 

заняття 5 

Діагностика пізнавальної сфери:  

5.1. Діагностика особливостей уваги 3 

5.2.  Діагностика мнемічної діяльності 4 

5.3.  Діагностика мислення 4 

5.4.  Діагностика інтелекту 4 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до практичної роботи 5: підготовка питань для обговорення - поняття 

пізнавальна сфера особистості, її складових; особливості використання різноманітних 

методів в дослідженнях. Складання тлумачного словника на англійській мові за темою 

лекції. 

5 

 

7 

 

Лекція 7 Діагностика особистості за допомогою опитувальників. 2 

Практичне 

заняття 6 

Діагностика особистісних особливостей за допомогою опитувальників 4 

Самостійна 

робота 7 

Доповнити конспект лекцій. Анотація додаткової літератури. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

 

8 

Лекція 8 Діагностика особистості за допомогою проективних методик 2 

Практичне 

заняття 7 

Діагностика особистісних особливостей за допомогою проективних методик 6 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до практичної роботи 7: підготовка питань для обговорення - діагностика 

особливостей особистості за допомогою проективних методик. Доповнити конспект 

лекцій. Анотація додаткової літератури. Складання тлумачного словника на 

англійській мові за темою лекції. 

5 

 

9 

Лекція 9 Методики для діагностики міжособових відносин. 2 

Практичне 

заняття 8 

Діагностика міжособових відносин 4 



Самостійна 

робота 9 

Підготовка до практичної роботи 8: підготовка питань для теоретичного обговорення. 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

Всього за змістовий модуль 2 – 57 год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 29 год., СР – 20 год.) 

Змістовий модуль 3. Нормативи та характеристики психодіагностичної методики 

 

10 

Лекція 10 Загальна теорія тестової психодіагностики 2 

Практичне 

заняття 9 

Загальна теорія тестової психодіагностики. 1 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до практичної роботи 9: підготовка до виступу з доповідями з питань 

представлених в методичних вказівках до практичних занять. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

 

11 

Лекція 11 Нормативні вимоги до опублікованої психодіагностичної методики. 2 

Практичне 

заняття 10 

Нормативні вимоги до опублікованої психодіагностичної методики. 1 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до практичної роботи 9: підготовка до виступу з доповідями з питань 

представлених в методичних вказівках до практичних занять. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

 

12 

Лекція 12 Загальні проблеми конструювання та апробації психодіагностичної методики. 2 

Практичне 

заняття 11 

Загальні проблеми конструювання та апробації психодіагностичної методики. 1 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до практичної роботи 11: підготовка до виступу з доповідями з питань 

представлених в методичних вказівках до практичних занять. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

 

13 

Лекція 13 Валідність як характеристика якості психодіагностичної методики. 2 

Практичне 

заняття 12 

Валідність як характеристика якості психодіагностичної методики.  1 

Самостійна 

робота 13 

Підготовка до практичної роботи 12: підготовка до виступу з доповідями з питань 

представлених в методичних вказівках до практичних занять. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

 

14 

Лекція 14 Надійність як  характеристика якості психодіагностичної методики 2 

Практичне Надійність як  характеристика якості психодіагностичної методики. 1 



заняття 13 

Самостійна 

робота 14 

Підготовка до практичної роботи 13: підготовка до виступу з доповідями з питань 

представлених в методичних вказівках до практичних занять. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

Всього за змістовий модуль 3 – 40 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 5 год., СР – 25 год.) 

Змістовий модуль 4. Психодіагностика в освіті 

 

15 

Лекція 15 Особливості психодіагностики в освіті 4 

Практичне 

заняття 14 

Особливості психодіагностики в освіті. 2 

Самостійна 

робота 15 

Підготовка до практичної роботи 14: підготовка до виступу з доповідями з питань 

представлених в методичних вказівках до практичних занять. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. Доповнити конспект лекцій.  

5 

 

16 

Лекція 16 Оцінка інтелектуальної сфери учня 2 

Практичне 

заняття15  

Оцінка інтелектуальної сфери учня. 2 

Самостійна 

робота 16 

Підготовка до практичної роботи 15: підготовка питань для обговорення - поняття 

інтелектуальної сфери учнів; визначення рівня розвитку інтелектуальної сфери учнів. 

Анотація додаткової літератури. Складання тлумачного словника на англійській мові за 

темою лекції.  

5 

 

17 

Лекція 17 Діагностика когнітивної сфери особистості учня. 4 

Практичне 

заняття 16  

Діагностика когнітивної сфери особистості учня 2 

Самостійна 

робота 17 

Підготовка до практичної роботи 16: підготовка питань для обговорення - поняття 

когнітивної сфери учнів; визначення рівня розвитку когнітивної сфери учнів. Анотація 

додаткової літератури. Складання тлумачного словника на англійській мові за темою 

лекції. 

5 

 

18 

Лекція 18 Рівні рішення психодіагностичних проблем в освіті 2 

Практичне 

заняття 17 

Визначення психологічного клімату та міжособистісних відносин у учнівській групі. 

Рівні рішення психодіагностичних проблем в освіті. 

2 

Самостійна Підготовка до практичної роботи 21: підготовка презентації наукової доповіді за 5 



робота 18 темою. Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

Всього за змістовий модуль 4 – 40 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 8 год., СР – 20 год.)  

Всього з навчальної дисципліни  – 180 год. (лекцій – 40 год., ПЗ – 50 год., СР – 90 год.)  

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/еказамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

2. Активна робота на лекції, участь в експрес опитуванні 0-20 

3. Підготовка презентації наукової доповіді, наукова доповідь 0-3 

5. Виконання вправ на практичних заняттях 0-25 

6. Складання тлумачного словника на англійській мові 0-5 

7. Робота на сайті дистанційного навчання (3 завдання творчого характеру  по 0-10 балів) 0-20 

8. Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного незараховано 



складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Заповнений робочий зошит або конспект лекцій за всіма темами. 

3) Заповнений тлумачний словник на англійській мові за всіма темами.  

4) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше ніж на 35 балів. 

13. Питання до екзамену 

1. Психодіагностика як наука і практична діяльність. 

2. Характеристика процесу психодіагностичного обстеження. 

3. Психологічний діагноз як результат психодіагностичного обстеження. 

4. Морально-етичні принципи психодіагностики. 

5. Професійно-кваліфікаційні вимоги до розробників психодіагностичних методик. 

6. Кваліфікаційні вимоги до психологів - психодіагностів. 

7. Вимоги до користувачів психодіагностичних методик, що не мають психологічної освіти. 

8. Загальна класифікація методів психодіагностики. 

9. Спостереження як психодіагностичний метод. 

10. Експериментальні методи психодіагностики. 

11. Характеристика опитувальних психодіагностичних методів, види опитувальників. 

12. Проективні психодіагностичні методики: характеристика, класифікація. 

13. Тести в психодіагностиці. Класифікація психодіагностичних тестів. 

14. Загальні правила проведення тестування і вибору методики. 

15. Процедура проведення тестування. 

16. Складові частини опублікованої психодіагностичної методики. 

17. Нормативні вимоги до посібника з застосування тесту. 



18. Інструкція для випробуваних і правила її формулювання. 

19. Стимульний матеріал тесту і нормативні вимоги до нього. 

20. Реєстраційний бланк обстеження і вимоги до нього. 

21. Ключі для оцінки результатів обстеження і нормативні вимоги до них. 

22. Валідність; класифікація видів валідності. 

23. Надійність як характеристика психодіагностичної методики: загальне уявлення. 

24. Стандартизація психодіагностичної методики. Види стандартизації. 

25. Методи діагностики уваги та пам'яті. 

26. Методи діагностики мислення та уяви. 

27. Інтелект і його вимір. Коефіцієнт інтелекту. Тести інтелекту. 

28. Прогресивні матриці Равена. Основні особливості тесту. Техніка проведення та інтерпретації отриманих результатів. 

29. Інтелектуальний тест Айзенка. Основні особливості тесту. Техніка проведення та інтерпретації отриманих 

результатів. 

30. Тест Векслера. Основні особливості тесту. Техніка проведення та інтерпретації отриманих результатів. 

31. ШТРР (шкільний тест розумового розвитку). Техніка проведення та інтерпретації отриманих результатів. 

32. Тест структури інтелекту Амтхауэра. Основні особливості тесту. Техніка проведення та інтерпретації отриманих 

результатів. 

33. ММРІ (СМИЛ). Структура та основні цілі тесту, техніка інтерпретації отриманих даних. 

34. Особистісний опитувальник Айзенка. Структура та основні цілі тесту, техніка інтерпретації отриманих даних. 

35. Типологічний опитувальник Майерс - Бріггс. Структура та основні цілі тесту, техніка інтерпретації отриманих даних. 

36. 16-ті факторний опитувальник Кетелла. Призначення та структура методики, техніка проведення та інтерпретації 

отриманих результатів. 

37. Опитувальники мотивації досягнення та афіліації А. Мехрабіана. Структура та основні цілі, техніка інтерпретації 

отриманих даних. 

38. Опитувальники для діагностики особистісного потенціалу: тест смисложиттєвих орієнтацій, опитувальник 

життєстійкості, опитувальник толерантності до невизначеності. Структура та основні цілі, техніка інтерпретації 

отриманих даних. 

39. Методики діагностики суб’єктивної картини життєвого шляху. Каузометрія. Оцінювання п’ятирічних інтервалів. 

Психологічна автобіографія. 

40. Рисункові методики в діагностиці особистості. 



41. Кольоровой тест М. Люшера. Основні цілі методики, техніка проведення та інтерпретації отриманих результатів. 

42. Кольоровий тест відносин. Основні цілі методики, техніка проведення та інтерпретації отриманих результатів. 

43. Методики для діагностики особливостей сімейних відносин. Методика Р. Жиля. Методика «Сімейне життя очима 

матері». Методика діагностики батьківського відношення.  

44. Діагностика міжособистісних відносин Тест Т. Лірі – структура та призначення методики. Процедурні особливості та 

техніка інтерпретації отриманих результатів. 

45. Тест К. Томаса для діагностики типів реагування в міжособистісному конфлікті. Структура та призначення 

методики. Процедурні особливості й техніка інтерпретації отриманих результатів. 

46. Тест Розенцвейга. Методика «Ділові ситуації». Процедурні особливості та техніка інтерпретації отриманих 

результатів. 

47. Методики діагностики відносин у колективі. Опитувальник соціально-психологічного клімату групи. Тест «Пульсар» 

для оцінки якості колективу. Методика аналізу структури і якості робочих відносин в організації. 

48. Соціометрія. Процедура проведення та інтерпретації отриманих результатів. 

49. Специфіка психодіагностической діяльності в освіті. 

50. Види діагностики в освіті. 

51. Психодіагностика в сучасній освіті. 

52. Точність суб'єктивної оцінки інтелекту іншої людини. 

53. Суб’єктивна оцінка інтелекту іншої людинию  

54. Діагностика когнітивного розвитку як проблема освіти. 

55. Рівневий підхід до діагностики: проблеми та рішення. 

56. Принципи діагностики розумового розвитку.  

57. Рівні рішення психодіагностичних проблем в освіті.  

58. Моделі відбору розумово обдарованих дітей. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Галян І.М. Психодіагностика / І.М.  Галян. – К: Академвидав, 2011. –  464 с. 



2. Гузенко В.А. Психологічна діагностика : навчально-методичний посібник / В.А. Гузенко, Ю.В. Тудорцева ; 

Міністерство освіти і науки країни, Одеський національний політехнічний університет. – Одеса : Вадим Вікторович 

Букаєв, 2013. – 267 с.  

3. Зубрицька-Макота І.В. Психодіагностика : навч.-метод. посібник / І.В. Зубрицька-Макота. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 

346 с. 

4. Поліщук  С.  А.  Методичний  довідник  з психодіагностики:  навч.-метод.  посібник для вищих навч. закладів / С. А. 

Поліщук. - Суми: Унiверситетська книга, 2009. – 442с. 

5. Шамлян К.М. Проективні методи дослідження особистості : підручник / Каріна Шамлян, Марина Кліманська ; 

Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2014. – 456 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Загальна психологія: Практикум: Навч.посіб. / Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. – Київ : 

Каравела, 2006. – 280 с. 

2. Маковська О.А. Психодіагностика професійної придатності : навчально-методичний посібник / О. А. Маковська ; 

Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. 

– Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015. – 70 с. 

3. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І.Пашукової. - 2-ге вид, стер. – Київ : Т-во 'Знання', КОО, 2006. – 203с. 

4. Психологу для роботи : діагностичні методики : збірник / [уклад.: М.В Лемак, В.Ю. Петрище]. – вид. 2-ге, виправл. – 

Ужгород : Олександр Гаркуша, 2012. – 616 с. 

5. Чернуха Н.М. Діагностика професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів : методичний збірник / Н.М. 

Чернуха, Т.О. Саврасова-В’юн. – Київ, 2015. – 88 с. 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. Журнал «Практична психологія та соціальна робота» http://psyjournals.org.ua  
2. Студентська електронна бібліотека «Читалка» http://chitalka.info/psy.html 
3. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" http://psylib.kiev.ua/  
4. Сайт дистанційної освіти УІПА http://do.uipa.edu.ua/ 
 

http://psyjournals.org.ua/
http://chitalka.info/psy.html
http://psylib.kiev.ua/
http://do.uipa.edu.ua/


 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

Завідувач кафедри                             Наталія БРЮХАНОВА 


