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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Основи психодіагностики» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки з напряму 

підготовки 6.010102 Початкова освіта. 

Предметом навчальної дисципліни «Психодіагностика» є методологія 

психологічної діагностики, психодіагностичні методики, психологічний 

діагноз. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: «Психодіагностика» пов’язаний з 

такими курсами «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», 

«Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Математичні методи в 

психології».  

Програма навчальної дисципліни містить 2 змістових модулі:  

Змістовний модуль 1. Основні поняття психодіагностики 

Змістовний модуль 2. Психодіагностика особистості. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи 

психодіагностики» є оволодіння студентами теоретичними знаннями та 

практичними навичками використання психодіагностичних методик. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

психодіагностики» є оволодіння теоретичними та методичними принципами 

побудови психодіагностичних методик; вивчення вимог до методик та до 

користувачів; використання психодіагностичних методик при 

психодіагностиці особистості. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 поняття психодіагностики, предмет та структуру психодіагностики 

як науки; 

 історію психодіагностики, її зв’язок із суміжними напрямами 

досліджень; 



 завдання різних видів психодіагностичної діяльності; 

 технологію психодіагностичного обстеження; специфіку задач 

побудови стосунків з обстежуваним, замовником при отриманні 

психологічної інформації та користувачем при передачі психодіагностичної 

інформації; 

 загальні етичні принципи психодіагностичного обстеження; 

 основні стратегії та етапи конструювання психодіагностичної 

методики; адаптацію методик; 

 професійні та етичні вимоги до користувачів та розробників 

психодіагностичних методик; 

 психометричні основи психодіагностики: вимірювальні шкали, 

тестові норми, основні види шкальних оцінок; репрезентативність тесту; 

надійність, валідність, дискримінативність; 

 конкретні методики психодіагностики здібностей, рис та типів 

особистості, мотивів, індивідуальної свідомості та самосвідомості, 

міжособистісних стосунків; 

уміти:  

 використовувати методи діагностики; 

 проводити спостереження за психічним станом особистості, 

оцінювати рівень розвитку пізнавальних процесів особистості та 

індивідуальних здібностей; 

 відслідковувати загальні психологічні зміни, проводити 

психологічне спостереження за психологічним станом окремих груп та 

верств населення; 

 застосовувати психологічні методи психодіагностики особистості; 

 визначати форми соціальної та психологічної підтримки на основі 

знань про потреби особистості.  

На вивчення навчальної дисципліни відведено 144 години / 4 кредити 

ECTS. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. 

Основні поняття психодіагностики 

Визначення психодіагностики як науки. Загальні особливості 

психодіагностичного дослідження. Класифікація психодіагностичних методів 

та її критерії. Використання психодіагностичних даних. Нормативні вимоги до 

розробників та користувачів психодіагностичних методик. Вимога до методик.  

Походження психологічного тестування. Природа психологічних тестів. 

Виникнення групового тестування. Використання психологічних тестів в 

стародавньому суспільстві. Тестування в ХIХ − на початку XX ст. Історія 

тестування у вітчизняній психології. Сучасний стан психодіагностики. 

Базові статистичні поняття. Варіаційний ряд; розподіл; міри 

центральної тенденції, розсіювання даних. Види норм. Вікові норми: 

розумовий вік, еквівалентний клас, шкали порядку. Внутрішньогрупові 

норми і тестові показники: процентіль, стандартні показники (2-показники, 

АТ-показники), нормалізовані стандартні показники (Т-бал, стен, станайн, 

стандартний 10). Репрезентативність тестових норм. 

Поняття про надійність тесту. Типи надійності; реєстова надійність, 

надійність еквівалентних форм, надійність, що отримується методом 

розщеплення тесту, надійність за методом К’юдера-Річардсона, надійність 

суб’єктивних оцінок. Показники надійності. Поняття про валідність тесту. Типи 

валідності: змістова валідність, критеріальна (поточна та прогностична) 

валідність, конетруктна валідність. Вади критеріїв валідності. Види 

конструктів. Коефіцієнт валідності. Порядок роботи психолога при перевірці 

валідності тесту. 

Конструювання, апробація та втілення психодіагностичних методик. 

Ситуації звернення до тестів; ситуація застосування, ситуація адаптації, 

ситуація конструювання. Робота по адаптації тесту: визначення надійності, 

валідності та репрезентативності вибірки. Етапи емпірико-статистичної 

роботи при адаптації багатомірного перекладного тесту. Аналіз завдань 



тесту: кількісний та якісний аналіз тестових завдань. Вимоги до 

психометричної підготовки психолога. 

Проблема здібностей у вітчизняній та зарубіжній психології. Аналіз 

методів діагностики інтелекту та здібностей. Тести загального 

інтелектуального розвитку (Р. Амтхауера, Д. Векслера, Равена). Тестування 

інтелектуального розвитку дітей (ШТУР, дитячий варіант тестів Векслера, 

Равена). Методики діагностики творчих здібностей Торренса, Гілфорда. 

Діагностика психологічної готовності дитини до навчання в школі. Тести 

Керна-Йірасека, Гутіної, Гільбуха. 

Мотиви в структурі особистості та методи їх вивчення. Вимірювання 

мотивації досягнення, рівня домагань, потреби у досягненні, мотивації 

афіліації. Методика ТЮФ Шмельова, опитувальники Мехрабіана, тест СЛК 

Пантелеєва-Століна. Методика «ціннісні орієнтації» Рокіча. Тематичний 

аперцептивний тест. 

Змістовний модуль 2. 

Психодіагностика особистості. 

Методи психодіагностики міжособистісних стосунків. Соціометрія. ДМО 

Л.М. Собчик (модифікація Лірі). Шкала СПА Роджерса і Даймонда (адаптація 

Снегірьової), методика Q-сортировки В.Стефансона. Методика К.Томаса. 

Методи діагностики внутрішньосімейних стосунків: малюнок сім'ї, 

опитувальник батьківського ставлення Варга-Століна, РАМ Шеффер-Белла, 

методика Р.Жіля. Методи психодіагностики самооцінки та рівня домагань. 

Опитувальник самоставлення Століна. Методика Дембо-Рубінштейн 

(модифікація А.М.Прихожан). Методи вимірювання локусу контролю. 

Методика моторної проби Шварцландера. 

Методика «Техніка репертуарних грат». 

Поняття про природні особливості людини. Методики діагностики 

індивідуальних психофізіологічних особливостей людини. Бланкові методи 

діагностики лабільності та сили нервової системи у мисленнєво-мовленнєвій 

діяльності. Метод спостереження.  



Методики дослідження темпераменту, їх характеристика. Тест-

опитувальник Я.Стреляу. Тести-опитувальники Г.Айзенка та їх вітчизняні 

модифікації (Русалова, Шмельова). Опитувальник В.М.Русалова. 

Діагностика розвитку немовлят. Діагностика розвитку дошкільників. 

Задачі шкільної психодіагностики. Діагностика готовності до школи. 

Діагностика порушень розвитку. Діагностика інтелекту та предметної 

успішності учнів. Тест загальних знань: комп’ютерне адаптивне тестування. 

Оперативне тестування знань.  

Оцінка особистісних якостей учнів та диференціальний педагогічний 

вплив. Аналіз та корекція причин емоційно-особистісної дезадаптації учнів. 

Діагностика відхилень у поведінці підлітків. Діагностика між особистісних 

стосунків в класі. 

Розробка методик КОРТ, які діагностують математичне мислення. 

Діагностика розвитку природно-наукового мислення. Критеріально-орієнтовані 

тести для діагностики сформованості природно-наукового мислення. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Анастази А. Психологическоетестирование / А.Анастази, С.Урбина. 

− СПб.: Питер, 2009. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф.Бурлачук. − СПб.: Питер, 

2008. 

3. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / 

Л.Ф.Бурлачук, С.М.Морозов. – СПб.: Питер, 2005. 

4. Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / 

І.М.Галян. − Київ : Академвидав, 2009. − 463 с. 

5. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей / 

В.Н.Дружинин. – М.: Академия, 1996. 

6. Измерение интеллекта детей: Пособие для психолога-практика / Под 

ред. Ю.З.Гильбуха. – К., 1992. 



7. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. 

– Петрозаводск: Петроком, 1992. 

8. Марищук В.Л. Методики психодиагностики в спорте / В.Л.Марищук, 

Ю.М.Блудов, В.А.Плахтиенко, Л.К.Серова. – М.: «Просвещение», 1984. 

9. Немов Р.С. Психология. Т.3. Психодиагностика / Р.С.Немов. – М.: 

Владос, 2000. 

10. Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. 

– Л., 1979. 

11. Піддубна Н.Г. Алгоритми математичної обробки результатів 

психолого-педагогічного дослідження [Текст] / Н.Г.Піддубна. − Слов'янськ: 

Вид. Маторін Б.І., 2005. − 72 с. 

12. Практическая психология для педагогов / Под ред. М.И.Тутушкина. 

– М.: Информ. – изд. Дом «Филино», 1997. 

13. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. – Самара, 

2001. 

14. Психодиагностика: теория и практика. Пер. с нем. / Под ред. 

Т.Талызиной – М., 1988. 

15. Психология индивидуальных различий: тесты / Под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. – М., 1982. 

16. Скребець В. Психодіагностика / В.Скребець. – К.: МАУП. – 1998. 

17. Франселла Ф. Новый метод исследования личности / Ф.Франселла, 

Д.Баннистер. – М.: Прогресс, 1987. 

18. Терлецька Л. Технологія самоаналізу / Л.Терлецька. − К. : Главник, 

2005. − 94 с. 

19. Шнейдер Л.Б. Основы психодиагностики / Л.Б.Шнейдер. – М., 1995. 

20. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в 

образовании: Учебное пособие / Е.И.Рогов. – М., 1996. 

21. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / 

Г.В.Щекин. – К., 1966. 



22. Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология 

кадрового менеджмента / Г.В.Щекин. – К.: МАУП, 1999. 
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1. Абрамова Г.С. Практическая психология / Г.С.Абрамова. – М.: 

Независимая фирма «Академия», 1997. 

2. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии 

(на основе метода Роршаха) / Л.Ф.Бурлачук. – К.: Вища школа, 1979. 

3. Бурлачук Л.Ф. О дилетантстве в психологической диагностике / 

Л.Ф.Бурлачук //Вопросы психологии. – 1993. − № 5. – С. 116. 

4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности / Л.Ф.Бурлачук. – К.: 

Здоров’я, 1989. 

5. Бурлачук Л.Ф., Королев Д.К. Адаптация опросника пяти факторов 

личности / Л.Ф.Бурлачук, Д.К.Королев //Вопросы психологии. – 2000. – № 1. 

– С. 126−134. 

6. Пиз А. Язык телодвижений / А.Пиз. – СПб.: Изд. дом Гуттенберг, 

2000. 

7. Психологическая дифференциация нарушений развития у 

старшеклассников: методические рекомендации /Отв. ред. В.В.Ковалев. – М.: 

НИИ психиатрии, 1982.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Залік − 8 семестр 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) теоретичні (тести, ситуаційні задачі, усні відповіді); 

2) практичні (використання експериментальних методик на практиці, 

графічні зображення); 

3) творчі (реферат, презентації, доповіді). 

 

 


