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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу:
− засвоєння студентами теоретичних знань у галузі психодіагностики;
− формування комплексних практичних умінь і навичок здійснення
психодіагностичної діяльності,
− підвищення рівня професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів.
Завдання курсу:
− ознайомити з основними теоретичними напрямами психологічної діагностики;
− навчити ставити конкретні цілі діагностичної роботи, підбирати та
використовувати відповідні методи;
− сформувати науковий підхід до вивчення особливостей психічного життя
людей різного віку;
− ознайомити студентів з базовими і науковими поняттями теорії і практики
психологічної діагностики;
− розвивати у студентів психологічні вміння та навички використовувати
теоретичні та практичні знання з психології в психодіагностичній роботі
соціального педагога, уміння здійснювати психодіагностичні заходи та
оцінювати їх ефективність;
− оволодіти уміннями використовувати різні методи психодіагностики.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
− науково-історичні основи психодіагностики;
− понятійно-категоріальний апарат психодіагностики;
− основні форми, методи та прийоми, що застосовуються у психодіагностиці;
− основні методи та форми проведення психодіагностики;
− основні поняття психометрії;
− професійні та етичні вимоги до фахівців діагностів.
вміти:
− орієнтуватися урізних видах психологічних тестів та вибрати адекватні для
вирішення певної проблеми;
− самостійно і ефективно проводити психологічну діагностику;
− оцінювати та інтерпретувати отримані результати психодіагностичного
обстеження;
− своєчасно діагностувати, впливати та розв’язувати конфліктні ситуації;
− діагностувати індивідуальні особливості особистості;
− моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки;
− самостійно проводити психокорекційні заняття та оцінювати їх ефективність;
− проводити телефонну розмову з клієнтом
− складати психологічний діагноз та психологічний портрет особистості.

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ
Змістовий модуль 1. Вступ до психодіагностики
Тема 1. Психодіагностика як наука.
Вести словник наукових термінів, які зустрічаються в ході вивчення
дисципліни.
Термін

Визначення

Тема 2. Методи психодіагностики та їх класифікації. Психометричні
основи
психодіагностики.
Тест
як
особливий
метод
психодіагностики.
Скласти анкету для виявлення інтересів молоді, ставлення їх до алкоголю,
тютюну, виявлення проблем, які хвилюють молодь та ін., з дотриманням всіх
вимог.
Тема 3. Непараметричні методи психодіагностики.
Скласти карту спостереження за школярем.
Змістовий модуль 2. Вікові аспекти психодіагноститки
Тема 4. Діагностика готовності дітей до школи.
Здійснити діагностику готовності дитини до навчання в школі (за усіма
методиками, поданими в робочому зошиті).
Тема

5. Методи психодіагностики індивідуальних особливостей
особистості:
темперамент,
характер,
інтелект,
здібності.
Багатофакторні опитувальники.

Опрацювати методику Русалова, зробити кількісний та якісний аналіз
отриманих даних.
Опрацювати методику на визначення рівня розумового розвитку (ШТРР),
зробити кількісний та якісний аналіз отриманих даних.
Тема 6. Психодіагностика міжособистісних стосунків.
Опрацювати методику Томаса на визначеня стилю спілкування в
конфліктних ситуаціях, зробити кількісний та якісний аналіз отриманих даних.

Змістовий модуль 3. Проективні методи у психодіагностиці
Тема 7. Проективні методи у психодіагностиці.
Провести, опрацювати та інтерпретувати методики "Малюнок сім"ї",
"Незавершені речення" (на вибір студента). Використати їх у написанні
психологічного портрету. (Обов'язково вставити малюнок, який аналізувався).

Індивідуальні завдання
(Індивідуальна навчально-дослідна робота)
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у
процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи
психодіагностики» − це вид науково-дослідної роботи студента, яка
містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його
навчальної компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне виконання дослідницької роботи,
закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу,
вироблення та удосконалення навичок самостійної дослідницької діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час
лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем
навчального курсу.
Кожний студент повинен підібрати та провести діагностичне обстеження
та надати письмовий звіт про виконану індивідуальну навчально-дослідну
роботу, тобто представити результати обстеження досліджуваного (дорослого
або дитини) по конкретній методиці та інтерпретацію отриманих результатів.
Рекомендований зміст ІНДЗ поданий нижче.
Орієнтовна структура ІНДЗ: психодіагностичного дослідження:
назва методики, мета дослідження, вік досліджуваного, обладнання, текст
методики з ключем для обробки результатів, аналіз отриманих даних,
висновки, додатки, В додатках подаються протоколи обстеження, малюнки,
розданий матеріал.
Для виконання ІНДЗ студенти повинні провести психодіагностичні
дослідження з використанням методик, які не передбачені програмою, проте
можуть досліджувати ті проблеми чи риси особистості, які досліджувалися
відповідно до поставлених вимог.
Оцнювання індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від
дотримання таких вимог:
− своєчасність виконання завдання;
− повний обсяг виконання:
− якість виконання;
− самостійність виконання;
− творчий підхід у виконанні завдання;
− ініціативність у навчальній діяльності.

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при
підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної
дисципліни. Завдання оцінюється в 25 балів.
Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у таблиці 1.
Таблиця 1.
Критерії оцінювання ІНДЗ
№ з/п

1.
2.
3.
4.
5.

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість
балів за
кожним
критерієм
Визначення мети дослідження, опис обладнання,
5
ходу роботи
Аналіз результатів обстеження
10
Висновки
5
Наявність протоколів обстеження, роздаткових
2
матеріалів
Дотримання вимог щодо технічного оформлення
3
структурних елементів роботи (титульний аркуш,
мета дослідження, обладнання, хід роботи,
аналіз результатів, висновки, додатки.
Разом:

25
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6-7 років / О.І. Білан, Т.Б. Партико, О.Є. Хома // Конспект − 1994. − №1. − С.
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Вікторович Букаєв, 2013. – 267 с.
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2005. – 408 с.
7. Корольчук М.С. Психодіагностика : навчальний посібник / В.М. Корольчук,
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– 400 с.
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442 с.
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В.Ю. Петрище]. – вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Олександр Гаркуша, 2012.
– 616 с.
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першокласниками / О.В. Проскура. -К.: Освіта, 1998. – 199 с.
12.Радул В.В. Діагностика особистості майбутнього вчителя / Валерій
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