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Мета і завдання навчальної дисципліни. Головною 

метою вивчення курсів є розвиток у студентів професійного 

мислення; засвоєння основних понять, принципів, положень з 

психодіагностики; вміння застосовувати набуті знання у 

практичній професійній діяльності. 
 
 Завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами: 

головних понять та основних принципів психодіагностики. 
 

Предмет навчальної дисципліни включає: основні 

категорії, принципи та методи психологічної діагностики. 
 

Основний результат, якого мають досягти 

студенти у ході вивчення таких тем, є закладання засад 

психологічної культури їх професійного мислення щодо 

діагностики та враховування індивідуальних відмінностей 

особистості; використання психодіагностичних методик з 

метою дослідження особистості; обґрунтування значення 

психодіагностичних принципів, методів та прийомів для 

майбутньої професійної діяльності; визначення сучасного 
стану методичного забезпечення психодіагностики; 
планування валідного психодіагностичного дослідження 

згідно проблеми, що вивчається; формулювання наукового 
апарату психодіагностичного дослідження (мети, об’єкта, 
предмета, гіпотези) стосовно певного психологічного явища; 
підбір валідних та надійних методів та прийомів 

дослідження; оцінювання якості психодіагностичних 

методик; визначення напрямів психодіагностичних 

досліджень, можливостей та сфери застосування 

психодіагностики; використання методів математичної 

статистики при аналізі результатів психологічного 

дослідження; дотримання етико-деонтологічних норм у 

процесі психодіагностичного дослідження. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 
 

Методичні вказівки 
до виконання контрольної роботи з курсу 

“Психодіагностика” 
 
 
 Мета контрольної роботи полягає в закріпленні та 

перевірці знань, отриманих слухачами під час лекційних, 



 

 

практичних занять та в процесі самостійного вивчення 

учбового матеріалу. 
 Слухач виконує одну контрольну роботу, яка містить 

розкриття двох на вибір тем (теоретичної та практичної). 
Перш ніж почати виконувати завдання, необхідно 

ознайомитись з відповідними розділами програми курсу, 

підібрати рекомендовану програмою літературу, визначити 

план розкриття теми. 
 Під час виконання контрольної роботи необхідно 

дотримуватись наступних вимог:  
• на титульній сторінці вказати назву навчального закладу, 

вид виконання роботи, прізвище та ім’я по-батькові слухача, 

номер групи, спеціальність; 
• на початку роботи вказати назву теми, план розкриття 

теми; 
• тема розкривається згідно плану достатньо глибоко; 
• в кінці розкриття кожної теми зробити висновки та 

навести список використаної літератури. 
 
Контрольна робота пишеться розбірливо, без помарок та 

скорочення слів. 
Слухач виконує контрольну роботу за темами, що наведені в 

таблиці відповідно до літери, яка відповідає початковій літері 

його прізвища. 
 
 
 
 

Початкова 

літера 
прізвища  

Назви тем для аналітичної доповіді 
та емпіричного дослідження 

А 1. Історичні передумови виникнення 

науково-обгрунтованого тестування. 
2. Принципи та можливості 

використання спостереження у 
психодіагностиці. 
3. Дослідження акцентуацій характеру 

підлітків. 
4. Визначення властивостей нервової 



 

 

системи за психомоторними 

показниками. 
Б 1. Класифікація методів 

психодіагностики.  
2. Поняття стандартизації. 

Характеристика форм стандартизації. 
3. Дослідження типу темпераменту. 
4. Діагностика рис особистості. 

В, Г 1. Проблеми тестування у вітчизняній 

психології. 
2. Психологічний діагноз. Особливості 

та рівні психологічного діагнозу. 
3. Дослідження лабільності-інертності 

нервових процесів у мисленево-
мовленевій діяльності. 
4. Дослідження особливостей сімейних 

стосунків. 

Д, Е, Ж 1. Феномен проекції у діагностиці 

особистості. Види проекції. 
2. Діагностика розумового розвитку та 

інтелекту. 
3. Дослідження ціннісно-мотиваційної 

сфери особистості. 
4. Визначення структури інтелекту. 

З, І, Й 1. Специфіка анкетування як 

опитувального методу. Види 

анкетування. 
2. Валідність психодіагностичної 

методики: поняття, види. 
3. Діагностика соціально-
психологічного клімату групи. 
4. Дослідження професійних інтересів 

старшокласника. 
К, Л 1. Класифікація основних проективних 

методик та їх характеристика. 
2. Основні правила при формулюванні 

питань. Різновиди питань. 
3. Дослідження акцентуацій характеру 

та темпераменту. 
4. Експертна оцінка психологічних 

характеристик особистості керівника. 
М, Н 1. Надійність психологічної методики: 

поняття, види. 
2. Специфіка методу інтерв’ю. Види 



 

 

інтерв’ю. 
3. Дослідження креативності 

особистості. 
4. Визначення рівня розвитку 

загальних здібностей. 
О, П 1. Специфіка асоціативних методів: їх 

види, характеристика. 
2. Контент-аналіз та його 

використання у психодіагностиці. 
3. Дослідження страхів особистості. 
4. Дослідження маскулінності-
фемінності особистості. 

Р, С 1. Психодіагностичні ситуації: поняття, 

види. 
2. Кількісна та якісна обробка 

результатів психологічного 

дослідження. 
3. Визначення рівня інтелектуального 

розвитку. 
4. Дослідження агресивності 

особистості. 
Т, У 1. Тест. Види тестів. Сфера 

застосування тестів. 
2. Специфіка бесіди, її види. 
3. Дослідження рівня домагань 

особистості. 
4. Дослідження особливостей 

міжособистісних стосунків особистості. 
Ф, Х, Ц 1. Специфіка адаптації іноземних 

методик. 
2. Міжпредметні зв’язки 

психодіагностики, диференціальної 

психології та психометрії. 
3. Визначення типу локусу контролю 

особистості. 
4. Дослідження стресостійкості 

особистості. 
Ч, Ш, Щ 1. Психологічна діагностика у клініко-

консультативній роботі. 
2. Принципи та методи діагностики 

свідомості та самосвідомості. 
3. Дослідження самопочуття, 

активності та настрою особистості. 
4. Дослідження емпатії особистості. 



 

 

Ю, Я 1. Психодіагностика у професійному 

консультуванні. 
2. Принципи та методи діагностики 

мотивації. 
3. Дослідження мотиваційної сфери 

особистості. 
4. Дослідження емоційного вигорання 

особистості. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА КУРСУ 
 

Тема 1. Предмет, історія та завдання дисципліни 

“Психодіагностика”. 
(2 год.) 
 
Лекція 1. Предмет, історія та завдання дисципліни 

“Психодіагностика”. (2 год.). 
 Психодіагностики як наука та практична діяльність. 



 

 

Місце психодіагностики у системі психологічних наук. 

Співвідношення психодіагностики з диференціальною та 

практичною психологією. Інформаційне забезпечення 

практичної психології як основна прикладна функція 

психодіагностики.  
Історичні передумови становлення психодіагностики. 

Історія розвитку психодіагностики у ХХ ст. Зміст основних 

теоретичних дискусій в історії психодіагностики. 

Перспективи розвитку психодіагностики. 
Цілі та завдання психодіагностики в різних сферах 

діяльності. Розрізнення дослідження та обстеження. Поняття 

«діагноз», його види. Типи психодіагностичних ситуацій. 
 

 
Тема 2. Специфіка психодіагностичного методу. 

Психодіагностичні підходи та їх характеристика. (4 год.) 
 

Лекція 1. Специфіка психодіагностичного методу. 

Психодіагностичні підходи та їх характеристика. (2 год.). 
 Критерії та підходи до класифікації методів 

психодіагностики. Психодіагностичні підходи та їх 

характеристика. Тестові та експертні методи. Опитувальники. 

Психофізіологічні методики. Метод спостереження. Бесіда, 

інтерв’ю та анкетування. Аналіз продуктів діяльності. 
Можливості комп’ютеризації та автоматизації при 

застосуванні психодіагностичних методів.  
 
 

Практичне заняття 1. Специфіка психодіагнос-
тичного методу. Психодіагностичні підходи та їх 

характеристика. (2 год.). 
 

 
Тема 3. Психологічне тестування. Психометричні 

основи психодіагностики. (2 год.) 
 



 

 

Лекція 1. Психологічне тестування. Психометричні 

основи психодіагностики. (2 год.). 
 Історія виникнення і розвитку психологічного 

тестування. Психологічний зміст, функції та сутність 

процедури тестування. Природа психологічних тестів та 

особливості їх застосування для розв’язання практичних 

психодіагностичних завдань.  
Види психологічних тестів. Тести інтелекту. Тести 

досягнень. Тести спеціальних здібностей. Тести креативності. 

Особистісні тести. Тести апаратурні. Критеріально-
орієнтовані тести. 

Принципи проведення тестування та інтерпретації даних. 

Обмеження можливостей тестів та зауваження щодо їх 

широкого використання.  
Основні психометричні характеристики методів. 

Застосування математичних методів у психодіагностиці. 

Стандартизація. Поняття норми. Види діагностичних норм, 

та їх статистичне обґрунтування. 
 
 

Тема 4. Валідність та надійність психологічних 

тестів. Адаптація та стандартизація діагностичної методики. 
(2 год.) 

 
Лекція 1. Валідність та надійність психологічних 

тестів. Адаптація та стандартизація діагностичної методики. 

(2 год.). 
 Валідність. Види валідності. Способи виміру валідності. 

Достовірність. Поняття артефакту соціальної бажаності та 

інші види мотиваційних спотворень. Шкала брехні. 

Комп’ютерний контроль достовірності. 
Надійність як стійкість до побічних факторів, 

точність діагностичної процедури. Способи вимірювання 

надійності методу.  
 

Тема 5. Методи діагностики когнітивної та емоційної 

сфер особистості. 



 

 

(2 год.) 
 
Лекція 1. Методи діагностики когнітивної та 

емоційної сфер особистості. (2 год.). 
 Загальна психологічна характеристика пізнавальної та 

емоційної сфер особистості та проблеми їх дослідження. 

Основні методики дослідження уваги, сприймання, уяви, 

пам’яті, мислення та мовлення.  
Проблема діагностики розумового розвитку. Діагностика 

загальних розумових здібностей за допомогою тестів. Склад 

субшкал і субтестів. Обмеження застосування тестів 

інтелекту та відносність діагностичних норм.  
Методи дослідження емоційних станів, тривожності, 

стресу. Дослідження самопочуття, активності та настрою.  
 
 

Тема 6. Методи діагностики індивідуально-
психологічних властивостей особистості. (4 год.) 

 
Лекція 1. Методи діагностики індивідуально-

психологічних властивостей особистості. (2 год.). 
 Загальна характеристика індивідуально-психологічних 

властивостей особистості. Методи діагностики окремих рис 

особистості. Методики дослідження вольових рис характеру 

особистості. Дослідження самооцінки та рівня домагань 

особистості. Діагностика термінальних та інструментальних 

цінностей.  
Діагностика цінністно-мотиваційних властивостей 

особистості. П'ятифакторна модель особистості. 
Невротичні та психологічні порушення та методи їх 

виявлення. Використання спостереження та аналізу експресії 

для виявлення потреб, мотивів, інтересів клієнта. 
 

Практичне заняття 1. Методи діагностики 

індивідуально-психологічних властивостей особистості. 

(2год.). 
 



 

 

 
Тема 7. Методи дослідження трудового колективу та 

взаємин між людьми. Основи професійної психологічної 

діагностики. (2 год.) 
 
Лекція 1. Методи дослідження трудового колективу 

та взаємин між людьми. Основи професійної психологічної 

діагностики. (2 год.). 
 Психологічні параметри дослідження трудового 

колективу. Діагностика психологічного клімату колективу. 
Методи діагностики міжособистісних відносин у групі. 

Визначення індексу групової згуртованості. Діагностика та 

прогноз ефективності трудового колективу. Апаратурні 

методи дослідження сумісності та спрацьованості 

працівників. 
Функції та методи професійної психологічної діагностики. 

Методики виявлення професійної спрямованості людини та 

трудової мотивації. Психологічний аналіз професійної 

діяльності та визначення вимог до працівника. 

Професіограма та психограма. Загальна схема організації 

професійного відбору кадрів. Проблема діагностики 

професійної придатності особистості.  
 
 

Тема 8. Соціальні та етичні проблеми психологічної 

діагностики (2 год.) 
 
Лекція 1. Соціальні та етичні проблеми 

психологічної діагностики (2 год.). 
 Вимоги до рівня підготовки та кваліфікації людей, що 

використовують діагностичні методики. Професійно-етичні 

нормативи в психодіагностиці. Соціальні та психологічні 

засади етичного кодексу психолога-діагноста. 
Професійна таємниця, правила розповсюдження та 

опублікування методик. Конфіденційність психодіагнос-
тичної інформації. Можливість неправильного використання 

та інтерпретації отриманої інформації. 



 

 

Етапи проведення психодіагностичного обстеження, 

принципи та правила поведінки психодіагноста на кожному 

етапі взаємодії із учасником дослідження чи групою 

досліджуваних. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питання до іспиту 
з «Психодіагностики» 

 
1. Поняття «методу», «методології» та «методологічного 

принципу» в психології. Загальна характеристика 

методологічних принципів в психології. 
2. Психологічна діагностика як наука. Предмет та 

завдання психодіагностики. 



 

 

3. Класифікація методів психологічної діагностики. 
4. Поняття про діагностичні підходи та їх характеристика. 
5. Етапи психодіагностичного обстеження особистості. 
6. Поняття генеральної сукупності. Вибіркова сукупність. 

Репрезентативність вибіркової сукупності. 
7. Поняття стандартизації. Характеристика форм 

стандартизації. 
8. Феномен проекції у діагностиці особистості. Види 

проекції. 
9. Класифікація основних проективних методик та їх 

характеристика. 
10. Специфіка асоціативних методів: їх види, характер-

ристика. 
11. Психологічний діагноз. Особливості та рівні 

психологічного діагнозу. 
12. Тест. Види тестів. Сфера застосування тестів. 
13. Основні правила при формулюванні питань. Різновиди 

питань. 
14. Специфіка анкетування як опитувального методу. Види 

анкетування. 
15. Психосемантичні методи: їх види та характеристика. 
16. Діагностика розумового розвитку та інтелекту. 
17. Діагностика міжособистісних стосунків. 
18. Валідність психодіагностичної методики: поняття, 

види. 
19. Надійність психологічної методики: поняття, види. 
20. Психодіагностичні ситуації: поняття, види. 
21. Контент-аналіз та його використання у 

психодіагностиці. 
22. Специфіка бесіди, її види. 
23. Специфіка методу інтерв’ю. Види інтерв’ю. 
24. Специфіка групового фокусованого інтерв’ю. 
25. Специфіка адаптації іноземних методик. 
26. Кількісна та якісна обробка результатів психологічного 

дослідження. 
27. Професійно-етичні принципи у психодіагностиці. 



 

 

28. Міжпредметні зв’язки психодіагностики, диферен-
ціальної психології та психометрії. 

29. Специфіка біографічного методу, його варіанти. 
30. Методи дослідження трудового колективу та взаємин 

між людьми.  
31. Основи професійної психологічної діагностики. 
32. Методи діагностики індивідуально-психологічних 

властивостей особистості. 
33. Методи діагностики когнітивної та емоційної сфер 

особистості. 
34. Комп’ютерна психодіагностика. 
35. Сучасний стан та перспективи розвитку 

психодіагностики. 
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