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Анотація 

В сучасному світі відбувається стрімкий розвиток психодіагностики, що викликано 
високим попитом на результати діагностичних методик,  які використовуються у широкому 
спектрі. Психодіагностика, як наука, зазнала суттєвих змін. Методи дослідження широко 
комп’ютеризуються та видозмінюються. На Україні також відбувається дуже стрімкий 
розвиток психодіагностики, адаптація величезної кількості методик. Основною метою при 
викладанні даної дисципліни, на думку укладачів програми, є поступове засвоєння 
теоретичного матеріалу курсу у поєднанні з отриманням практичних навичок. Логічно-
змістова структура передбачає історичний екскурс з вивчення етапів розвитку 
психодіагностики, отримання чіткої картини взаємодії психодіагностики з іншими галузями 
психологічних знань. Основи теоретичного матеріалу, тести, репродуктивні та аналітичні 
запитання,  завдання до кожної теми  згруповані згідно логіко-структурних модулів,  
складаються із закінчених змістовних блоків. Це дозволяє реалізувати принцип 
систематичності та диференційованого підходу при тематичному оцінювані знань студентів.  

Мета курсу полягає у  
- надані студентам стійких теоретичних знань і основних практичних навичок, які є 

необхідними у роботі психолога; 
- розкритті специфіки психодіагностики як специфічної галузі психологічної науки, що 

пов’язує теорію з практикою; 
- формулюванні адекватних уявлень про роль і місце психодіагностичних  методів в 

системі психологічного дослідження, про переваги та недоліки кожного методу; 
- ознайомленні з найбільш відомими і якісними методиками психодіагностики, 

навчанні правилам проведення психодіагностичних обстежень, способам обробки, 
аналізу та інтерпретації результатів методик; 

- розкритті основних тенденції розвитку психодіагностики на сучасному етапі; 
- забезпеченні  засвоєння етичних норм, обов’язкових для спеціаліста-психодіагноста. 
Програма курсу складається з трьох модулів. Кожна тема супроводжується 

контрольними запитаннями та списком рекомендованої літератури. Засвоєння програми 
передбачає проведення як лекційних, так і семінарських занять. Вона не тільки допомагає 



студентам засвоїти курс, але й отримати знання та навички які можна застосувати у 
практичній роботі.  

Організаційно-методичні  вказівки: 
Навчальна програма призначена для підготовки практичних  психологів з метою засвоєння 
психологічних знань з історії розвитку та становлення наукової і практичної 
психодіагностики; опанування психодіагностичних методик, призначених для 
розпізнавання та виміру індивідуально-психологічних особливостей особистості. 
Викладення дисципліни здійснюється шляхом читання лекцій, проведення семінарських і 
практичних занять, самостійної підготовки та написання рефератів. На лекціях доводяться 
основні теоретичні положення і актуальні проблеми сучасної психодіагностики. На 
семінарських заняттях поглиблено вивчаються теоретичні питання та питання пов’язані з 
майбутньою діяльністю студентів. На практичних заняттях відпрацьовуються практичні 
питання з метою формування практичних навичок роботи необхідних у подальшій 
професійній діяльності. 

Самостійна робота студентів організовується і проводиться за окремими завданнями з 
переліком питань для відпрацювання та рекомендованої літератури. 
В результаті вивчення курсу студенти повинні: 
Знати: 

- теоретичні та практичні основи застосування  психодіагностичного методу до 
вивчення особистості і групи; 

- сучасний стан методичного забезпечення психодіагностики; 
- напрями психодіагностичних досліджень, можливості і сфери застосування 

психодіагностики. 
Вміти: 

- вивчати причинно-наслідкові залежності між досліджуваними психологічними 
явищами; 

- опрацьовувати результати власних досліджень, інтерпретувати їх з метою постановки 
психологічного діагнозу, в залежності від конкретного завдання ; 

- кваліфіковано надавати психологічну допомогу людині на основі психодіагностики. 
Ознайомитись: 

- з місцем і роллю галузі сучасної психологічної науки – психодіагностики, як форми 
психологічної практики та постановки психологічного діагнозу; 

- з психодіагностичним інструментарієм та особливостями його застосування у різних 
сферах діяльності практичного психолога 

Засвоїти: 
- тематику з курсу навчальної дисципліни, що дозволить студентам грамотно і 

кваліфіковано діяти при вирішенні практичних завдань; 
- предмет і завдання сучасної психодіагностики, як наукової технології, професійно-

етичні принципи в психодіагностиці. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИИ 

 
МОДУЛЬ І. ЗМІСТ ТА ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

 
Тема 1. Історія психологічної діагностики.  
Походження психологічної діагностики; В. Вундт, Г. Ебінгауз, Дж. Кетел. Диференційна 
психологія: Ескірюль, Е. Сеген. Виникнення тестування, тестові методики та принцип 
біхевіоризму, перша серія тестів Біне – Сімона, IQ, Штерн. Виникнення групового 
тестування, США – тести ArmyAlpha та ArmyBeta. Тести спеціальних здібностей та 
досягнень: Ч. Спірмен, Т. Келі та Л. Терстоун, батарея тестів загальних здібностей батарея 
тестів спеціальних здібностей, Стнендсфордський тест досягнень. Інші види діагностичних 
методик: Опитувальники та проективна техніка, медод вільних асоціацій Ф. Гальтона, 
методика Завершення речення А. Пейна, ТАТ – тест тематичної аперцепції Г. Мю рея. 
Російські та вітчизняні роботи в області психологічної діагностики: І.М. Сечєнов, І.П. 
Павлов, В. М. Бєхтєрєв, С.С. Корсаков, система тестів вимірювання розумових здібностей, 
праці Г.І. Росолімо, наукова характерологія А.Ф. Лазурського, вимірювальна шкала розуму 
А.П. Болтунова,  
 
Тема 2. Основні галузі практичного застосування методів психологічної 
діагностики. 
Етапи роботи психолога-діагноста. Використання психодіагностики з метою оптимізації 
навчання та виховання: основні завдання шкільного психолога при застосуванні 
діагностичних методик. Використання психодіагностики в медичних закладах 
(спостереження та бесіда). Використання психодіагностики у психологічному 
консультуванні. Використання психодіагностики для вирішення проблем, що відносяться до 
сфери трудової діяльності: психологічна придатність до професії. Використання 
психодіагностики у судово-медичній експертизі.  
 
 Тема 3. Класифікація психодіагностичних методик. 
Типи діагностичних методик(формалізовані, малоформалізовані). Тести: індивідуальні, 
групові, усні та письмові, бланкові, предметні, апаратурні, комп’ютерні. Вербальні та 
невербальні. Тести інтелекту, тести здібностей, тести особистості, тести досягнень. 



Опитувальники. Проективна техніка. Психофізіологічні методики. Метод спостереження. 
Бесіда, інтерв’ю. Аналіз продуктів діяльності (конвент-аналіз). 
 
Тема 4. Психометричні вимоги до побудови та перевірки методик. 
Психометрія (Х.Вольф). Стандартизація: вибір критерію, вибірка стандартизації. Надійність 
і валідність: встановлення надійності вимірювального інструменту, встановлення 
стабільності ознаки, встановлення константності. Валідність: теоретична валідізація 
методики, конвергентна валідність, дискримінантна валідність, прагматична валідізація, 
аналіз зовнішніх критеріїв для валідності (Д. Тіфін, Є. Маккормік). Контамінація. Валідність 
«за змістом», «текуча»  валідність, «прогностична» валідність, «ретроспективна» валідність  
 

МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
 
Тема1. Діагностика інтелекту та розумового розвитку. 
 Поняття «інтелект» Уявлення про інтелект Ф.Гальтона, А. Біне, Дж. Кетела. Підходи до 
розуміння сутності інтелекту (А. Біне, Ч. Спірмен, с. Колін, г. Вудроу, р.Трондайк, Ж. Піаже). 
Триархічеа теорія Р. Стернберга. Уявлення про структуру інтелекту: факторно-аналітична 
модель інтелекту, багатофакторна модель Л. Терстоуна. Аналіз інтелекта за Р. Кете лом. 
Модель інтелекту Дж. Гілфорда. Інтелект та інтелектуальні тести: коефіцієнт 
інтелектуальності (IQ), абстрактний, соціальний і практичний інтелект. Застосування 
інтелектуальних тестів в психології на сучасному етапі: зниження прогностичної цінності IQ 
(зауваження А. Анастазі). Невербальні тести інтелекту:  тест Сегена (тест відновлення 
попереднього порядку), лабіринтні тести, прогресивні матриці (тест Равена), стандартні 
чорно-білі прогресивні матриці, прогресивні матриці підвищеної складеості, тест Ф. Гудінаф 
– Намалюй людину, інтелектуальний тест вільний від впливу культури (Р. Кетел), Шкали 
вимірювання інтелекту Д. Векслера. Групові тести інтелекту: тест структури інтелекту 
Амтхауера, груповий інтелектуальний тест. Проблеми діагностики інтелектуального 
розвитку. Діагностика пам’яті і уваги. 
 
Тема 2.  Креативність та її діагностика 
Уявлення про креативність. Креативність як специфічний вид здібностей (Л. Терстоун, Дж. 
Гілфорд). Тести креативності: південно каліфорнійські тести дивергентної продуктивності, 
тести Е. Торенса: вербальний тест, фігурний тест, батарея на словниково-слухове творче 
мислення.  
 
Тема 3. Тести та батареї тестів спеціальних здібностей 
Уявлення про здібності у психології, зміст поняття «здібності», співвідношення здібностей і 
задатків, зв'язок здібностей з діяльністю (Б. Г. Ананьєв). Можливості тестів у діагностиці 
здібностей. Спеціальні здібності та тести спеціальних здібностей, сенсорні, моторні, 
технічні, професійні здібності: шкала Снелена, тест Орто – Рейтера, зоровий тест, тести 
музикальності К. Сішора, тест Кроуфорда на маніпулювання невеликими предметами, тест 
Пурдьє, Мінесотський тест швидкості маніпулювання, шкала моторного розвитку Лінкольна 
– Озерецького, тест технічного розуміння Беннета, Мінесотський конторський тест, тест 
суджень про мистецтво Мейера, тест художніх здібностей Дж. Хорна, стандартизовані тести 
музикального інтелекту. Батареї тестів спеціальних здібностей. Сучасний стан проблеми 
діагностики спеціальних здібностей у психології.  
 
Тема 4. Тести досягнень. 
Тести досягнень (Дж. М. Райс, Г. Ебінгауз, Дж. Стоун). Minimum Competency Test. Сутність 
тестів досягнення. Типи та підтипи тестів досягнення. Нормоорієнтовані  та критеріально-
орієнтовані тести досягнень. Стандартизовані тести та неформальні тести досягнень: тести 
академічного оцінювання, тести на мінімум базових навичок. Застосування тестів досягнень, 
області застосування тестів досягнень. Тести професійних досягнень.   



Тема 5. Особистісні опитувальники  
Поняття особистісних опитувальників (стандартизованих самозвітів). Класифікація 
особистісних опитувальників. Типологічні опитувальники: Мінесотський багато профільний 
особистісний опитувальник (MMPI), опитувальник Шмішека, патохарактерологічний 
діагностичний опитувальник (ПДО). Опитувальники рис особистості: опитувальник 
«Шістнадцять особистісних факторів»( Р. Кетел ), опитувальник EPQГ. Айзенка. Особистісні 
опитувальники мотивації: перелік особистісних переваг А. Едвардса, опитувальник для 
вимірювання мотивації досягнення А. Мехрабіна, опитувальник для вимірювання 
чутливості. Особистісні опитувальники інтересів: інвентар інтересів Стронга, протокол 
професійних переваг К’юдера, таблиця для орієнтованого встановлення типу майбутньої 
спеціальності. Опитувальники особистісних цінностей: методика ціннісних орієнтацій М. 
Рокіча, тест життєво-змістових орієнтацій. Особистісні опитувальники установок: 
Лайкеровські шкали, опитувальник самовідношення.   
 
Тема 6. Психосемантичні методи діагностики особистості 
Загальні уявлення про психосемантичну діагностику. Контрольний перелік прикметників 
(AdjectiveCheckList - ACL) Г. Гоуха, семантичний диференціал (Ч. Осгуд), Q – сортування В. 
Стефенса, репертуарні особистісні методики Дж. Келі , використання репертуарних методик 
сумісно з іншими методами діагностики. Конструкти, виявлення різних типів конструктів. 
Кількісний та якісний аналіз конструктів.  
 
Тема 7. Проективні методики діагностики особистості 
Передісторія проективної діагностики. Поняття проекції, види проективних методик: 
конститутивні, конструктивні, інтерпретативні, катартичні, рефрактивні, експресивні, 
імпресивні, адитивні. Методика чорнильних плям Рошарха. Проективні методики 
інтерпретації: Тематичний апперцептивний тест (К. Морган та Г. Мюрей),  методика 
фрустрації малюнку Розенцвейга. Проективні методики експресії: методика К. Махове 
«Намалюй людину», графічні методики «Дім – Дерево - Людина» та «Малюнок сім’ї». 
Характеристики оцінювання проективних методик, обробка результатів та вираження 
характеристик. 
 
Тема 8. Діагностика міжособистісних відносин 
Соціометричний метод у діагностиці малих груп, мала група та структура спілкування у ній. 
Соціометрія: процедура та показники. Опитувальники у діагностиці міжособистісних 
відносин. Діагностика інтерперсональних відносин (ММРІ, фундаментальні орієнтації у 
міжособистісних стосунках, опитувальник вивчення поведінки К.Н. Томаса, експрес-
опитувальник вивчення соціально-психологічного клімату у трудовому колективі, 
діагностична шкала-опитувальник Ф. Фідлера). Діагностика діадних відносин. 
Опитувальники у діагностиці батьківсько-дитячих та подружніх відносин: опитувальник 
«Аналіз сімейних взаємовідносин», опитувальних PARI, опитувальник «Рольові очікування 
у шлюбі». 
 
Тема9. Діагностика динамічних аспектів поведінки та діяльності людини 
Поняття про природні особливості людини (Б.М. Теплов, І.П. Павлов). Визначення 
властивостей нервової системи (ВНС): сила, рухомість, лабільність, динамічність, 
активованість. Методики діагностики індивідуальних психофізіологічних особливостей 
людини: електроенцефалограф, рухові методики. Бланкові методики діагностики 
лабільності та сили нервової системи у діяльності мислення та мовлення: методики 
діагностики проявів лабільності нервової системи у діяльності мислення та мовлення, 
методика виконання інструкцій, методики діагностики проявів сили нервової системи. 
Способи перевірки методик. Метод спостереження. Методичні проблеми діагностики 
психічних станів: опитувальники, діагностика станів тривожності. 
 



 Тема 10. Діагностика психічного розвитку на ранніх етапах онтогенезу  
Діагностика немовлят та дітей раннього віку, оцінювальні шкали розвитку у західній 
психодіагностиці: таблиці розвитку Гезелла, шкала розвитку Д. Лелі, шкали розвитку 
немовлят Бейлі, шкала інтелекту дитини Р. Кетела, стандартизовані шкали Ж. Піаже, 
комплект для оцінювання поняття «збереження» Ж. Піаже, тести «Давайте подивимось 
дитину» Ж. Піаже, скрінінг-тести Бейлі психоневрологічного розвитку немовлят. Оціночні 
шкали розвитку російській та вітчизняній психодіагностиці: шкали  Є.О. Смирнової, С.Ю. 
Мєщерякової. Діагностика психологічної готовності до школи: поняття та структура 
психологічної готовності. Організація діагностики психологічної готовності. Діагностика 
особистісної готовності. Діагностика навчальної діяльності. Програми діагностики 
готовності дітей до навчання у школі.  
 
МОДУЛ Ь ІІІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
 
Тема 1. Соціокультурні аспекти психодіагностики 
Вплив культури на особистість та пізнавальні функції людини. Праці О. Конта, е. 
Дюркгейма, Л. Леві-Брюль. Діагностична процедура та вплив культури. Зміст методик як 
фактор, що опосередковує вплив культури, діагностична методика та функція 
соціокультурного фільтра. Г. Александер, Н. Гіст, К. Кларк, Дж. Бері, А. Анастазі – культурні 
відмінності та показники розвитку пізнавальних процесів. Вплив культури на ситуацію 
діагностування. Механізм впливу культури при використанні вербальних тестів. 
 
Тема 2. Критеріально-орієнтоване тестування (КОРТ) 
Наукові основи критеріально-орієнтованого тестування. Вчення Г. Уелса. Концепції 
критерія у КОРТі: рівень виконання та рівень майстерності, процентно-вірний рівень 
виконання завдань КОРТу. Розробка КОРТа з психологічним змістом: спрямованість, 
використання методичних прийомів. Субтест «Виділення суттєвого», субтест «Четвертий 
зайвий», субтест «Знайди подібне». Перспективи розробки та застосування КОРТа 
 
Тема 3. Корекційні можливості психодіагностики 
Поняття корекції. Умови дотримання корекції. Корекційність психодіагностичних методик 
розумового розвитку. Ознаки корекційності психодіагностичних методик, орієнтованість 
методики на критерій розвитку, або на норматив, засоби якісного аналізу результатів. 
Основні принципи побудови корекційно-розвиваючих програм: усвідомленість мисленевої 
діяльності, використання максимально різноманітного матеріалу, необхідність розвитку 
базових операцій мислення та інтелектуальних вмінь, принци потреби, індивідуалізація. 
Експериментальна перевірка ефективності корекційно-розвиваючих  програм.  
 
 Тема 4. Морально-етичні проблеми в роботі психолога-діагноста 
Морально-етична проблематика. Питання етичного та правового регулювання роботи 
психологів-діагностів. Етичні проблеми, що стосуються особистості та професійних якостей 
індивідів, які пов’язані з діагностичними методиками: рівень кваліфікації людей, що 
застосовують діагностичні методики; створення, розповсюдження та використання 
діагностичних методик. Етичні проблеми, що пов’язані з забезпеченням прав індивідів, які 
підлягають діагностуванню: конфіденційність, повідомлення результатів обстеження. 
Соціально-психологічні основи етичного кодексу психолога-діагноста.   
 
Тема 5. Комп’ютеризація психологічної діагностики  
Комп’ютери у функції розробки тестів та надання тестових завдань. Комп’ютер у функції 
обробки результатів психологічного тестування: тест оцінювання професійних інтересів 
Джексона. Правила та обмеження застосування комп’ютерів у психологічній діагностиці. 
Перспективи комп’ютеризації діагностичних випробувань. 
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Теми, що виносяться на практичні заняття: 
 
Заняття 1. Критеріально-орієнтоване тестування (КОРТ) 
1. Основи критеріально-орієнтованого тестування.  
2. Вчення Г. Уелса. Концепції критерія у КОРТі: рівень виконання та рівень 
майстерності, процентно-вірний рівень виконання завдань КОРТу. 
3.  Розробка КОРТа з психологічним змістом: спрямованість, використання методичних 
прийомів.  
4. Субтест «Виділення суттєвого»,  
5. Субтест «Четвертий зайвий»,  
6. Субтест «Знайди подібне». 
7.  Перспективи розробки та застосування КОРТа 

 
Заняття 1. 
1.  Психометричні вимоги до побудови методик. 
2. Психометричні вимоги до перевірки методик. 
3. Психометрія . 
4.  Стандартизація: вибір критерію, вибірка стандартизації.  
5. Надійність : встановлення надійності вимірювального інструменту, встановлення 
стабільності ознаки, встановлення константності.  
6. Валідність:  конвергентна валідність, дискримінантна валідність, прагматична 
валідізація, аналіз зовнішніх критеріїв для валідності  
7.  Контамінація. Валідність «за змістом», «текуча»  валідність, «прогностична» 
валідність, «ретроспективна» валідність  
 
Розв'язання практичних та тестових завдань.  
 
Література: 
1.Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии. — М.,1998. 
2. Анастазi. А, Урбiна С. Психологическое тестирование / Пер. с англ. – СПб.: Питер 2001.  
3.Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Ученик для вузов – СПб.: Питер, 2005  4. Бурлачук Л.Ф., 
Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике.—СПб., 1999 
 
Заняття1.  Креативність та її діагностика 
1. Тести креативності: південно каліфорнійські тести дивергентної продуктивності 
2. Тести Е. Торенса: вербальний тест, фігурний тест, батарея на словниково-слухове 
творче мислення.  
 
Заняття 2. Проективні методики діагностики особистості 
 
1. Види проективних методик: конститутивні, конструктивні 
2. Види проективних методик:  інтерпретативні, катартичні,  
3. Рефрактивні, експресивні, імпресивні та адитивні види проективних методик; 
4.  Методика чорнильних плям Рошарха.  
5. Проективні методики інтерпретації: Тематичний апперцептивний тест (К. Морган та 
Г. Мюрей); 
6.  Методика фрустрації малюнку Розенцвейга.  
7. Проективні методики експресії: методика К. Маховер «Намалюй людину»; 
8. Графічні методики «Дім – Дерево - Людина» та «Малюнок сім’ї»; 
9. Характеристики оцінювання проективних методик, обробка результатів та вираження 
характеристик. 
 
Заняття 3.  Діагностика міжособистісних відносин 



1. Соціометричний метод у діагностиці малих груп, мала група та структура спілкування 
у ній. 
2. Соціометрія: процедура та показники.  
3. Опитувальники у діагностиці міжособистісних відносин.  
4. Діагностика інтерперсональних відносин (ММРІ, фундаментальні орієнтації у 
міжособистісних стосунках,  
5. Опитувальник вивчення поведінки К.Н. Томаса, 
6. Експрес-опитувальник вивчення соціально-психологічного клімату у трудовому 
колективі,  
7. Діагностична шкала-опитувальник Ф. Фідлера). Діагностика діадних відносин.  
8. Опитувальники у діагностиці батьківсько-дитячих та подружніх відносин: 
опитувальник «Аналіз сімейних взаємовідносин», опитувальних PARI, опитувальник 
«Рольові очікування у шлюбі». 
 
Література: 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Ученик для вузов – СПб.: Питер, 2005 
2. Практикум по общей, експериментальной и прикладной психологии/ Под ред. А.А. 

Крылова и С.А. Маничева. – СПб., 2000 
3. Психологическая діагностика/ Под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича. – СПб., 2006 
4. Основы психодиагностики / Ред. А. Г. Шмелева. — Ростов н/Д, 1996. 
5. Практикум по социологии / Ред. Й. М. Слепенков и др. —М., 1992. 
6. Шошин П. Б. Метод экспертных оценок 

 
Заняття 2. Комп’ютеризація психологічної діагностики  
1. Комп’ютери у функції розробки тестів та надання тестових завдань. 
2.  Комп’ютер у функції обробки результатів психологічного тестування: тест 
оцінювання професійних інтересів Джексона.  
3. Правила та обмеження застосування комп’ютерів у психологічній діагностиці.  
4. Перспективи комп’ютеризації діагностичних випробувань. 
 
Література: 
1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов ВУЗов. – М.: 
Академический проект, 2001. – 480 с. 
2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник. – СПб.: Питер. 2002. – 231 с.  
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 
2000. –518 с. 
4. Осьодло В.І. Психодіагностика: Курс лекцій / Під заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: КиМУ, 
2003. – 414 с. 
5. Психологическая диагностика: Уч. пос. / Гуревич К.М., Борисовой Е.М., 2-е изд., испр. – 
М.: Изд-во УРАО, 2000. – 304 с.  
 
 
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 
 
Крім аудиторних занять, навчальні плани для стаціонарного відділення з навчальної 
дисципліни «Психодiагностика» передбачають самостійну роботу студентів, яка має на 
меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних вмінь та 
навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже здобутих 
знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.  
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками: 
- організації самостійної навчальної діяльності; 
- самостійної роботи в бібліотеці; 
- праці з навчальною, навчально-методичною, науковою  літературою; 



- конспектування літературних джерел; 
- роботи з довідковою літературою; 
- опрацьовування статистичної інформації. 
  Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну “Психодiагностика” студентові 
необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними 
словниками і довідниками  тощо. 
Самостійна робота студентів також передбачає: 
- попередню підготовку до практичних занять; 
- виконання методичних завдань у позааудиторний час; 
- самостійне вивчення окремих питань тем курсу; огляд рекомендованої літератури по 
даній темі.Самостійна робота студентів (СРС) є важливим чинником, який формує вміння 
навчатися та сприяє активізації засвоєних знань студентами і їх реалізації. СРС з 
«Психодiагностики» включає вивчення основних питань теорії і практики, проблематику  
використання діагностичних методик. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

1. Френсiс Гальтон – вимiрювання iндивiдуальних вiдмiнностей 
2. Тести Дж. Кетела 
3. Вклад Бiне у вимiрювання iнтелекту 
4. Чарлз Спiрмен та структура iнтелекту 
5. Розвиток психодiагностики у перiод з 1901 до 1920 рр. (Г. Годдард, Л. Термен, Ф. 
Гудiнаф , С. Портеус, А. Гезел, Р.Вудвортс, Г. Рошарх, ) 
6. Розвиток психодiагностики у перiод з 1930 до 1939 рр. (Д. Векслер, Е. Трондайк, Л. 
Терстоун,  Дж. Гiлфорд, Г. Мюррей, Л. Сондi, Л. Бендер, О. Бурос ) 
7. Розвиток психодiагностики у 1940 рр. ( Г. Айзенк,  К. Маховер, М. Люшер) 
8. Розвиток психодiагностики у 1950 рр. ( Р.Кетел, Дж. Велш, Г. Галлiксен, Дж. Велш, Ч. 
Осгуд, А. Едвардс, Дж. Келлi, П. Мiл ) 
9. Розвиток психодiагностики у 1960 рр. (Дж. Роттер,  В. Мiшель) 
10. Розвиток психодiагностики у 1970 рр. (С.Барт, ) 
11. Розвиток психодiагностики у 1980 рр. (четверта версiя шкали Стенфорд - Бiне) 
12. Розвиток психодiагностики у 1990 рр.(тест iнтелекту Кауфмана, тест iнтелекту 
немовлят Фегена) 
13. Психодiагностика у дореволюцiйнiй Росii та СРСР ( Г. Росолiмо, Ф. Рибаков, П. 
Блонський, А. Мандрика, М, Сиркiн, Б. Ананьев, В. Мясiщев, Л. Бурлачук, Е. Степанова ) 
14. Психодiагностика та диференцiйна психологiя 
15. Психодiагностика та психометрiя 
16. Психодiагностика та психологiчне оцiнювання 
17. Етика психологiчного дослiдження 
18. Проблеми сучаного психологiчного дiагностування 
19. Пiдходи до визначення iнтелекту 
20. Вiдмiнностi у iнтелектi, що обумовленi кiлькicттю дiтей у сiм’i 

 
 

КОНРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
1. Походження психологічної діагностики,диференційна психологія: Ескірюль, Е. 

Сеген.  
2. Виникнення тестування, тестові методики та принцип біхевіоризму, перша серія 

тестів Біне – Сімона, IQ, Штерн. 
3. Виникнення групового тестування, США – тести ArmyAlpha та ArmyBeta 
4. Тести спеціальних здібностей та досягнень: Ч. Спірмен, Т. Келі та Л. Терстоун, 

батарея тестів загальних здібностей батарея тестів спеціальних здібностей, 
Стнендсфордський тест досягнень. 



5. Інші види діагностичних методик: Опитувальники та проективна техніка, метод 
вільних асоціацій Ф. Гальтона. 

6. Російські та вітчизняні роботи в області психологічної діагностики. 
7. Етапи роботи психолога-діагноста.  
8. Використання психодіагностики з метою оптимізації навчання та виховання: 

основні завдання шкільного психолога при застосуванні діагностичних методик.  
9. Використання психодіагностики в медичних закладах (спостереження та бесіда).  
10. Використання психодіагностики у психологічному консультуванні. 
11. Використання психодіагностики для вирішення проблем, що відносяться до сфери 

трудової діяльності: психологічна придатність до професії. Використання 
психодіагностики у судово-медичній експертизі 

12. Типи діагностичних методик (формалізовані, малоформалізовані).  
13. Тести: індивідуальні, групові, усні та письмові, бланкові, предметні, апаратурні, 

комп’ютерні. Вербальні та невербальні. 
14. Тести інтелекту, тести здібностей, тести особистості, тести досягнень.  
15. Опитувальники. 
16. Проективна техніка.  
17. Психофізіологічні методики. 
18. Метод спостереження.  
19. Бесіда, інтерв’ю. 
20. Аналіз продуктів діяльності (конвент-аналіз). 
21. Психометрія. Стандартизація: вибір критерію, вибірка стандартизації. 
22. Надійність і валідність: встановлення надійності вимірювального інструменту, 

встановлення стабільності ознаки, встановлення константності. Валідність: 
теоретична валідізація методики, конвергентна валідність, дискримінантна 
валідність, прагматична валідізація, аналіз зовнішніх критеріїв для валідності. 

23. Валідність «за змістом», «текуча»  валідність, «прогностична» валідність, 
«ретроспективна» валідність  

24. Діагностика інтелекту та розумового розвитку. Поняття «інтелект» Уявлення про 
інтелект Ф.Гальтона, А. Біне, Дж. Кетела.  

25. Підходи до розуміння сутності інтелекту (А. Біне, Ч. Спірмен, с. Колін, г. Вудроу, 
р.Трондайк, Ж. Піаже).  

26. Триархічна теорія Р. Стернберга. Уявлення про структуру інтелекту: факторно-
аналітична модель інтелекту, багатофакторна модель Л. Терстоуна. Аналіз 
інтелекта за Р. Кетелом.  

27. Модель інтелекту Дж. Гілфорда. Інтелект та інтелектуальні тести: коефіцієнт 
інтелектуальності (IQ), абстрактний, соціальний і практичний інтелект.  

28. Застосування інтелектуальних тестів в психології на сучасному етапі: зниження 
прогностичної цінності IQ (зауваження А. Анастазі).  

29. Невербальні тести інтелекту:  тест Сегена (тест відновлення попереднього порядку), 
лабіринтні тести, прогресивні матриці (тест Равена), стандартні чорно-білі 
прогресивні матриці, прогресивні матриці підвищеної складеості, тест Ф. Гудінаф – 
Намалюй людину, інтелектуальний тест вільний від впливу культури (Р. Кетел), 
Шкали вимірювання інтелекту Д. Векслера.  

30. Групові тести інтелекту: тест структури інтелекту Амтхауера, груповий 
інтелектуальний тест. 

31. Проблеми діагностики інтелектуального розвитку.  
32. Діагностика пам’яті і уваги. 
33. Уявлення про креативність. Креативність як специфічний вид здібностей.  
34. Тести креативності: південно каліфорнійські тести дивергентної продуктивності, 

тести Е. Торенса: вербальний тест, фігурний тест, батарея на словниково-слухове 
творче мислення.  

35. Тести та батареї тестів спеціальних здібностей 



36. Можливості тестів у діагностиці здібностей.  
37. Спеціальні здібності та тести спеціальних здібностей, сенсорні, моторні, технічні, 

професійні здібності. 
38. Батареї тестів спеціальних здібностей. 
39. Сучасний стан проблеми діагностики спеціальних здібностей у психології.  
40. Тести досягнень. Сутність тестів досягнення. 
41. Типи та підтипи тестів досягнення. 
42. Нормоорієнтовані  та критеріально-орієнтовані тести досягнень. 
43. Стандартизовані тести та неформальні тести досягнень: тести академічного 

оцінювання, тести на мінімум базових навичок.  
44. Застосування тестів досягнень, області застосування тестів досягнень. Тести 

професійних досягнень.   
45. Поняття особистісних опитувальників . Класифікація особистісних опитувальників.  
46. Типологічні опитувальники: Мінесотський багато профільний особистісний 

опитувальник (MMPI), опитувальник Шмішека, патохарактерологічний 
діагностичний опитувальник (ПДО).  

47. Опитувальники рис особистості: опитувальник «Шістнадцять особистісних 
факторів»( Р. Кетел ), опитувальник EPQГ. Айзенка.  

48. Особистісні опитувальники мотивації: перелік особистісних переваг А. Едвардса, 
опитувальник для вимірювання мотивації досягнення А. Мехрабіна, опитувальник 
для вимірювання чутливості.  

49. Особистісні опитувальники інтересів: інвентар інтересів Стронга, протокол 
професійних переваг К’юдера, таблиця для орієнтованого встановлення типу 
майбутньої спеціальності. 

50. Опитувальники особистісних цінностей: методика ціннісних орієнтацій М. Рокіча, 
тест життєво-змістових орієнтацій. 

51. Особистісні опитувальники установок: Лайкеровські шкали, опитувальник 
самовідношення.   

52. Загальні уявлення про психосемантичну діагностику. Конструкти, виявлення 
різних типів конструктів. Кількісний та якісний аналіз конструктів.  

53. Передісторія проективної діагностики.  
54. Поняття проекції, види проективних методик: конститутивні, конструктивні, 

інтерпретативні, катартичні, рефрактивні, експресивні, імпресивні, адитивні.  
55. Методика чорнильних плям Роршаха.  
56. Проективні методики інтерпретації: Тематичний апперцептивний тест (К. Морган 

та Г. Мюрей),  методика фрустрації малюнку Розенцвейга.  
57. Проективні методики експресії: методика К. Маховер «Намалюй людину», графічні 

методики «Дім – Дерево - Людина» та «Малюнок сім’ї».  
58. Характеристики оцінювання проективних методик, обробка результатів та 

вираження характеристик. 
59. Соціометричний метод у діагностиці малих груп, мала група та структура 

спілкування у ній.  
60. Соціометрія: процедура та показники.  
61. Опитувальники у діагностиці міжособистісних відносин. 
62. Діагностика інтерперсональних відносин. 
63. Діагностика діадних відносин. 
64. Опитувальники у діагностиці батьківсько-дитячих та подружніх відносин: 

опитувальник «Аналіз сімейних взаємовідносин», опитувальних PARI, 
опитувальник «Рольові очікування у шлюбі». 

65. Поняття про природні особливості людини, визначення властивостей нервової 
системи (ВНС): сила, рухомість, лабільність, динамічність, активованість.  

66. Методики діагностики індивідуальних психофізіологічних особливостей людини: 
електроенцефалограф, рухові методики.  



67. Бланкові методики діагностики лабільності та сили нервової системи у діяльності 
мислення та мовлення: методики діагностики проявів лабільності нервової системи 
у діяльності мислення та мовлення, методика виконання інструкцій, методики 
діагностики проявів сили нервової системи.  

68. Способи перевірки методик.  
69. Метод спостереження.  
70. Методичні проблеми діагностики психічних станів: опитувальники, діагностика 

станів тривожності. 
71. Діагностика психічного розвитку на ранніх етапах онтогенезу. 
72. Діагностика немовлят та дітей раннього віку, оцінювальні шкали розвитку у 

західній психодіагностиці. 
73. Оціночні шкали розвитку російській та вітчизняній психодіагностиці: шкали  Є.О. 

Смирнової, С.Ю. Мєщерякової. 
74. Діагностика психологічної готовності до школи: поняття та структура психологічної 

готовності.  
75. Вплив культури на особистість та пізнавальні функції людини, діагностична 

процедура та вплив культури.  
76. Механізм впливу культури при використанні вербальних тестів. 
77. Наукові основи критеріально-орієнтованого тестування. Вчення Г. Уелса. Концепції 

критерія у КОРТі. 
78. Поняття корекції. Умови дотримання корекції.  
79. Корекційність психодіагностичних методик розумового розвитку. 
80. Ознаки корекційності психодіагностичних методик, орієнтованість методики на 

критерій розвитку, або на норматив, засоби якісного аналізу результатів. 
81. Основні принципи побудови корекційно-розвиваючих програм. 
82. Експериментальна перевірка ефективності корекційно-розвиваючих  програм.  
83. Морально-етичні проблеми в роботі психолога-діагноста 
84. Питання етичного та правового регулювання роботи психологів-діагностів. 
85. Етичні проблеми, що стосуються особистості та професійних якостей індивідів, які 

пов’язані з діагностичними методиками: рівень кваліфікації людей, що 
застосовують діагностичні методики; створення, розповсюдження та використання 
діагностичних методик.  

86. Етичні проблеми, що пов’язані з забезпеченням прав індивідів, які підлягають 
діагностуванню: конфіденційність, повідомлення результатів обстеження.  

87. Соціально-психологічні основи етичного кодексу психолога-діагноста.   
88. Комп’ютери у функції розробки тестів та надання тестових завдань. 
89. Комп’ютер у функції обробки результатів психологічного тестування: тест 

оцінювання професійних інтересів Джексона.  
90. Правила та обмеження застосування комп’ютерів у психологічній діагностиці.  
91. Перспективи комп’ютеризації діагностичних випробувань. 
92. Психодiагностика та диференцiйна психологiя. 
93. Психодiагностика та психометрiя. 
94. Психодiагностика та психологiчне оцiнювання 
95. Походження психодiагностики як науки. 
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Тестові завдання  
 

Виберіть правильну відповідь 
 
1. Які із зазначених властивостей належать до психометричних властивостей тестів?   
a) Надійність. 
b) Валідність. 
c) Цілеспрямованість. 
d) Репрезентативність. 
e) Стандартизація. 
 
2. Визначте, що складає методологічні та методичні джерела психодіагностики? 
a) Експериментальна психологія. 
b) Практична психологія. 
c) Диференційна психологія. 
d) Тестологія. 
e) Психометрика. 
 
3. Виконуючи письмову контрольну роботу з української мови учень допускав не менше  
п’яти помилок на сторінку. До якого виду норми, при інтерпретації,  слід віднести отримані 
результати? 
a) Статистична. 
b) Соціокультурна. 
 
4. Які із зазначених характеристик особистості слід віднести до діагностичних категорій? 
a) Комунікативність. 



b) Імпульсивність. 
c) Акуратність. 
d) Спрямованість. 
 
5. Які із зазначених характеристик особистості слід віднести до діагностичних ознак? 
a) Спрямованість. 
b) Тривожність. 
c) Наполегливість. 
d) Схильність до спілкування. 
e) Успішність у навчанні. 
 
6. При дослідженні індивідуально-типологічних особливостей у досліджуваного виявлено 
високі показники (8 балів) за такими тенденціями як “РИГІДНІСТЬ” і “ІНТРОВЕРТОВА-
НІСТЬ”. Про які акцентуації характеру можуть свідчити отримані результати? 
a) Шизоїдна. 
b) Емотивна. 
c) Паранояльна. 
d) Циклотимна. 
 
7. При дослідженні індивідуально-типологічних особливостей у досліджуваного виявлено 
високі показники (7 балів) за такими тенденціями як “СПОНТАННІСТЬ” і 
“АГРЕСИВНІСТЬ”. Про які акцентуації характеру можуть свідчити отримані результати? 
a) Шизоїдна. 
b) Імпульсивна, збудлива. 
c) Епілептоїдна. 
d) Емотивна.  
8. Яке з наведених нижче визначень темпераменту є правильним? 
a) Темперамент — індивідуальні властивості психіки, що визначають динаміку 
психічної діяльності людини, особливості поведінки, ступінь урівноваженості реакцій на 
життєві впливи. 
b) Темперамент — загальні властивості психіки, що визначають зумовленість набутих 
рис характеру. 
c) Темперамент — типологічні властивості індивіда, які ґрунтуються на властивостях 
нервової системи 
 
9. До основних властивостей нервової системи відносяться? 
a) Сила нервової системи. 
b) Рухливість нервових процесів. 
c) Урівноваженість нервової системи. 
d) Сила збудження нервової системи. 
 
10. Визначте тип темпераменту за наступними сполученнями? 
a) Сильний-врівноважений-рухливий ... 
b) Сильний-врівноважений-інертний ... 
c) Сильний-неврівноважений-рухливий ... 
d) Слабкий-неврівноважений-інертний ...  
 
11. Яке з наведених визначень спрямованості особистості є правильним? 
a) Сукупність стійких, залежних від поточних ситуацій мотивів, що орієнтують 
діяльність людини відповідно до його інтересів, схильностей, переконань й ідеалів. 
b) Сукупність ситуативних, залежних від поточних ситуацій мотивів, що орієнтують 
діяльність людини відповідно до її інтересів, схильностей, переконань й ідеалів. 



c) Сукупність стійких, незалежних від поточних ситуацій мотивів, що орієнтують 
діяльність людини відповідно до її інтересів, схильностей, переконань й ідеалів. 
 
12. При дослідженні індивідуально-типологічних особливостей у досліджуваного виявлено 
високі показники  за такими тенденціями як “РИГІДНІСТЬ” і “АГРЕСИВНІСТЬ”. Про які 
акцентуації характеру можуть свідчити отримані результати? 
a) Емотивна. 
b) Шизоїдна. 
c) Епілептоїдна. 
d) Гіпертимна.  
 
13. Яким способом може викликатися репертуар елементів при використанні техніки 
репертуарних решіток Дж.Келлі? 
a) конкретним набором імен; 
b) рольовим списком, що заповнюється самим досліджуваним; 
c) вибором у процесі бесіди чи обговорення конкретної області, теми тощо. 
 
14. Хто створив першу формалізовану модель мотивації досягнення, що стала базисною 
для всіх подальших моделей у цій області? 
a) Дж. Аткінсон 
b) Г. Мюррей 
c) К.Левін 
 
15. Назвіть  основні компоненти темпераменту? 
a) Активність 
b) Моторика. 
c) Емоційність. 
d) Витривалість. 
e) Реактивність. 
 
16. Хто запропонував атрибутивну модель мотивації досягнення?  
a) Б. Вейнер. 
b) М. Хекхаузен  
c) А..Маслоу. 
d) Дж. Аткінсон 
 
17. Яке з наведених визначень спрямованості особистості є правильним? 
a) Сукупність стійких, залежних від поточних ситуацій мотивів, що орієнтують 
діяльність людини відповідно до його інтересів, схильностей, переконань й ідеалів. 
b) Сукупність ситуативних, залежних від поточних ситуацій мотивів, що орієнтують 
діяльність людини відповідно до її інтересів, схильностей, переконань й ідеалів. 
c) Сукупність стійких, незалежних від поточних ситуацій мотивів, що орієнтують 
діяльність людини відповідно до її інтересів, схильностей, переконань й ідеалів. 
 
18. При дослідженні індивідуально-типологічних особливостей у досліджуваного виявлено 
високі показники (9 балів) за такими тенденціями як “ЕМОТИВНІСТЬ” і “РИГІДНІСТЬ”. 
Про які дезадаптивні риси (психопатії )можуть свідчити отримані результати? 
a) Істероїдна психопатія. 
b) Шизоїдна психопатія. 
c) Паранояльна психопатія.  
 
19. Які із зазначених проблем вивчення самосвідомості відносяться до методологічних? 
a) проблема соціальної бажаності; 



b) проблема самопрезентації; 
c) проблема установки;відео ігр 
d) розбіжності в суб`єктивній значимості параметрів “Я – концепції”. 
 
20. Яке із зазначених визначень атрибутивної проекції є правильним? 
a) неусвідомлений механізм, за допомогою якого імпульси і почуття неприйнятні для 
свідомості приписуються зовнішньому об`єкту і проникають в свідомість як змінене 
сприймання зовнішнього світу; 
b) приписування власних мотивів, рис і вчинків іншим людям, причому Я усвідомлює 
наявність цих рис в себе; 
c) в основі лежить детермінованість сприймання потребами сприймаючого. Предмети 
чи явища сприймаються згідно власної актуальної потреби, при цьому предметний зміст 
потреби включається в процес сприймання і уяви. 
 
21. До якого класу методик необхідно віднести методику ТАТ? 
a) конститутивних; 
b) конструктивних; 
c) експресивних; 
d) інтерпретаційних. 
22. В якій мірі виражено вплив психодіагноста на результати дослідження здібностей? 
a) мінімально; 
b) середньо; 
c) максимально. 
 
23. Яке із зазначених визначень емпіричної валідності є правильним? 
a) Валідність яка визначає адекватність змісту теста предмету виміру; 
b) Валідність, що визначається статистичним корелюванням 2-х значень – балів за 
тестом і показником по зовнішньому параметру, вибраному в якості критерія валідності; 
c) Збалансованість пунктів, що відносяться до іррелевантних факторів. Емпірично 
виражається у відсутності значимої кореляції з тестом, що вимірює концептуально-
незалежну властивість. 
 
24. Яким способом може викликатися репертуар елементів при використанні техніки 
репертуарних решіток Дж.Келлі? 
a) конкретним набором імен; 
b) рольовим списком, що заповнюється самим досліджуваним; 
c) вибором у процесі бесіди чи обговорення конкретної області, теми тощо. 
 
25. Яке з визначень емотивної акцентуації є правильним? 
a) Схильність до емоційної чутливості, різкої зміни настрою. Від настрою залежить все. 
b) Різкі переходи настрою, які здебільшого носять тривалий характер. При депресії 
поводять себе як тривожні, швидко втомлюються, приходять у відчай від неприємностей. 
c) Схильність до підвищеного настрою, оптимісти швидко переключаються з одного 
виду діяльності на інший, не доводять розпочату справу до кінця, легко підпадають під 
чужий вплив. 
 
26. При дослідженні індивідуально-типологічних особливостей у досліджуваного виявлено 
високі показники (7 балів) за такою тенденцією як “РИГІДНІСТЬ”. Про які властивості 
особистості можуть свідчити отримані результати? 
a) інертність установок; 
b) наполегливість особистості; 
c) схильність до педантизму;  
d) підвищена конфліктність.  



 
27. При дослідженні індивідуально-типологічних особливостей у досліджуваного виявлено 
високі показники (7 балів) за такими тенденціями як “ЕКСТРАВЕРСІЯ” у поєднанні з 
вираженою “СПОНТАННІСТЮ” чи “ЕМОТИВНІСТЮ”. Про які властивості особистості 
можуть свідчити отримані результати? 
a) інфантилізм у дорослих людей;  
b) прагнення до лідерства; 
c) тенденція до самоствердження. 
 
28. Які із зазначених акцентуацій особистості належать до акцентуацій характеру? 
a) гіпертимна; 
b) демонстративна; 
c) шизоїдна; 
d) емотивна. 
29. Які із зазначених акцентуацій особистості належать до акцентуацій темпераменту? 
a) застрягаюча; 
b) педантична; 
c) тривожна; 
d) емотивна. 
 
30. До якої групи методів належать проективні методики? 
a) об’єктивних; 
b) методик суб’єктивного шкалування; 
c) якісних; 
d) всі відповіді вірні. 
 
 
 


