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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи психодіагностики і 

психокорекції та методика телефонного консультування» відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010106 

«Соціальна педагогіка». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості проведення 

психологічної діагностики з дітьми різного віку, практичні аспекти проведення 

психологічної корекції з вирішення проблем особистості, особливості 

проведення телефонного консультування. 

Міждисциплінарні зв’язки: з курсами «Загальна психологія», «Вікова та 

педагогічна психологія», «Соціальна психологія».  

Програма навчальної дисципліни складається з трьох модулів та таких 

змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Вступ до психодіагностики. 

Змістовий модуль 2. Вікові аспекти психодіагноститки. 

Змістовий модуль 3. Проективні методи у психодіагностиці. 

Змістовий модуль 4. Основні питання теорії та практики психологічної 

корекції. 

Змістовий модуль 5. Методи психокорекції пізнавальної діяльності, поведінки 

та особистісних проблем особистості. 

Змістовий модуль 6. Теорія та практика телефонного консультування. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1.  Метою викладання навчальної дисципліни є:  

 засвоєння студентами теоретичних знань з галузі психодіагностики, 

психокорекції та консультування, зокрема телефонного; 

 формування комплексних практичних умінь і навичок здійснення 

психодіагностичної, психокорекційної та консультативної (зокрема 

телефонного консультування) діяльності;  

 підвищення рівня професійної компетентності майбутніх соціальних 

педагогів. 

1.2.  Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 ознайомити з основними теоретичними напрямами психологічної 

діагностики, психологічної корекції, психологічного, зокрема 

телефонного, консультування; 

 навчити ставити конкретні цілі діагностичної та корекційної роботи та 

підбирати та використовувати відповідні методи; 

 сформувати науковий підхід до вивчення особливостей психічного життя 

особистості різного віку; 



 ознайомити студентів з базовими і науковими поняттями теорії і 

практики психологічної діагностики, психологічної корекції та 

консультативної діяльності, зокрема телефонного консультування; 

 ознайомити студентів з методологічними підходами до вивчення основ 

психокорекції; предметом, основними категоріями, поняттями, задачами і 

областю застосування теорії і практики психокорекції; напрямами та 

видами, а також конкретними психокорекційними техніками у різних 

сферах людської життєдіяльності.  

 розвивати у студентів психологічні вміння та навички використовувати 

теоретичні та практичні знання з психології в психодіагностичній та 

психокорекційній роботі соціального педагога, уміння здійснювати 

психодіагностичні, психокорекційні та консультаційні заходи та 

оцінювати їх ефективність; 

 оволодіти уміннями використовувати різні методи, психотехніки та 

технології практичної психокорекції, психодіагностики, проведення 

телефонного консультування; 

 оволодіти методами та прийомами телефонного консультування, 

принципами успішного спілкування; 

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

знати: 

 науково-історичні основи психодіагностики та психологічної корекції; 

 понятійно-категоріальний апарат психодіагностики, психокорекції, 

телефонного консультування; 

 основні форми, методи та прийоми, що застосовуються у 

психодіагностиці, психологічній корекції та телефонному 

консультуванні; 

 основні методи та форми проведення психодіагностики, психокорекції та 

телефонному консультуванні; 

 основні поняття психометрії; 

 основи організації та проведення корекції пізнавальної сфери дітей 

дошкільного та шкільного віку; 

 методи корекції особистісних проблем і поведінки в дитячо-юнацькому 

віці; 

 особливості проведення телефонного консультування; 

 професійні та етичні вимоги до фахівців діагностів, консультантів. 

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 та коректувати індивідуальні особливості особистості; 

 моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки; 

 складати психокорекційні заняття з особами різного віку; 

 організовувати підготовку і проведення занять з психокорекції; 

 самостійно проводити психокорекційні заняття та оцінювати їх 

ефективність; 

 проводити телефонну розмову з клієнтом. 

 

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин, 6 кредитів ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до психодіагностики 

 

Тема 1. Психодіагностика як наука. Історія становлення психодіагностики 

як науки. Психодіагностика як теоретично-практична дисципліна. Предмет, 

об’єкт психодіагностики. Історія розвитку психодіагностики. Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку психодіагностики як науки. Основні 

завдання психодіагностики. Галузі психодіагностики. Зв’язок психодіагностики 

з іншими науками. Етапи психодіагностичного обстеження. Відмінність між 

психологічним та психіатричним діагнозом. Види психологічного діагнозу. 

Складові психологічного портрету особистості, методики, які 

використовуються при його складанні. 

Тема 2. Методи психодіагностики та їх класифікації. Психометричні 

основи психодіагностики. Тест як особливий метод психодіагностики. 

Різниця між поняттями методологія, метод, методика. Методи дослідження та 

впливу на психіку людини. Методи пояснення та розуміння психіки. Принципи 

роботи з досліджуваною особою та з психологічною методикою. Правила 

проведення психологічних досліджень. Історія розвитку психометрії. 

Надійність тесту, методи її перевірки. Валідність тесту. методи її перевірки. 

Види стандартизації тесту. Вікова та культурна адаптація тесту. Позитивні та 

негативні сторони тестового методу дослідження особистості, види та ознаки 

тестів. 



Тема 3. Непараметричні методи психодіагностики. Види спостереження, 

правила його проведення, типові помилки дослідника-спостерігача, методи їх 

уникнення. Види експерименту, особливості проведення природніх 

експериментів, етичні норми використання експериментального методу. Види 

опитування. Бесіда та її види. Інтерв’ю як особливий вид опитування. Правила 

складання питань для інтерв’ю та анкет. Контент-аналіз та графологія. 

 

Змістовий модуль 2. Вікові аспекти психодіагноститки 

 

Тема 4. Діагностика готовності дітей до школи. Поняття психологічної 

готовності дитини до школи у психологічній теорії. Характеристика основних 

складових готовності дитини до навчання в школі. Морфогенна готовність. 

Мотиваційна готовність. Емоційно-вольова готовність. Інтелектуальна 

готовність. Соціальна готовність. Методи діагностики готовності дитини до 

школи. 

Тема 5. Методи психодіагностики індивідуальних особливостей 

особистості: темперамент, характер, інтелект, здібності. 

Багатофакторні опитувальники. Темперамент та характер як індивідуальна 

особливість особистості. Основні теорії темпераменту. Характер, акцентуації 

характеру. Особливості психодіагностики сталих рис людини. Діагностика 

темпераменту: тести Русалова, EPI та EPQ Айзенка. Діагностика характеру: 

універсальні опитувальники (багатофакторні) та діагностика акцентуації 

характеру (тест Леонграда-Шмішека). Особливості інтерпретації результатів 

тестування. Особливотсі діагностики інтелекту. Класифікація методів вивчення 

інтелекту. Експериментальні методи та тести. Робота соціального педагога під 

час діагностики особливостей пам’яті (методика діагностики оперативної 

пам’яті), уваги (методика «Коректурна проба»), мислення (розв’язання задач на 

логічне мислення). Тести вимірювання інтелекту. Технологія використання 

методики Векслера у вивченні інтелекту особистості. Основні ознаки 

здібностей особистості (за Б.М Тепловим). Класифікація здібностей. 

Гуманістичне скерування методів дослідження здібностей. Аналіз продуктів 

діяльності як метод вивчення здібностей. Обє’кт дослідження здібностей. 

Тема 6. Психодіагностика міжособистісних стосунків. Класифікація методів 

психодіагностики міжособистісних стосунків. Соціометричне дослідження 

міжособистісних стосунків. Робота соціального педагога з тестом Т.Лірі, 

методикою визначення фрустраційних реакцій Розенцвейга. Конфлікти як 

складова процесу міжособистісного спілкування. Методи діагностики стилів 

поведінки особистості у конфліктних ситуаціях. 

 

 

 



Змістовий модуль 3. Проективні методи у психодіагностиці 

 

Тема 7. Проективні методи у психодіагностиці. Проективні методи та їх 

особливості. Теоретичні основи проективних методів. Різновиди проективних 

методів. Переваги та недоліки проективних методів дослідження. Особливості 

інтерпретації. Основні проективні методики. Характеристика малюнкових 

проективних тестів: «ДДД», «Неіснуюча тварина», «Малюнок сім’ї». Стимульні 

проективні тести: «Плями Роршаха», ТАТ, тест Рене Жиля.  

Тема 8. Проективна діагностика особистості. Підбір проективних методів 

для діагностики особистості. Правила та методика проведення проективного 

методу. Інтерпретаці результатів та вироблення рекомендацій. 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 

 

Змістовий модуль 4. Основні питання теорії та практики психологічної 

корекції 

 

Тема 9. Предмет та завдання психокорекції. Психологічна корекція як 

метод надання психологічної допомоги особистості. Предмет психокорекції. 

Співвідношення понять «психокорекція», «психотерапія», «розвиток». 

Визначення психокорекції. Специфічні риси психологічної корекції: 

дискретність та орієнтація на норми психічного розвитку.  

Тема 10. Основи організації та проведення психокорекційного процесу. 

Психокорекційна ситуація. Принципи психокорекції: принцип автономності 

особистості, індивідуального розвитку, особистісного досягнення, 

випереджаючого розвитку, системності розвитку, особистісної вмотивованості, 

єдності діагностики та корекції. Форми організації психокорекційного процесу: 

індивідуальна та групова психокорекція. Основні етапи психокорекційного 

процесу. Проблема етики в психокорекції  Значення особистості психолога. 

Тема 11. Теоретичні моделі психокорекційної практики в зарубіжній 

та вітчизняній психології. Теоретичні моделі структури особистості у 

психологічній теорії, їх використання в психокорекцій ній практиці. Класичний 

психоаналіз З.Фрейда. Індивідуальна психотерапія А. Адлера. Біхевіористична 

психотерапія. Гештальттерапія Ф. Перлза. Трансактний аналіз Е. Берна. 

Гуманістична психологія К. Роджерса. Л.С. Виготський, його психологічні 

погляди. Фактори, закономірності та періоди психічного розвитку особистості. 

Поняття «соціальна ситуація розвитку», «провідний вид діяльності», «зона 

найближчого розвитку», «вікові новоутворення». 

 

 



Змістовий модуль 5. Методи психокорекції пізнавальної діяльності, 

поведінки та особистісних проблем особистості 

 

Тема 12. Методи групової психокорекції. Механізми психологічної корекції 

особистості в процесі групової роботи. Специфіка групової форми 

психокорекції. Особливості комплектування корекційної групи. Кількісний та 

якісний склад групи. Частота та тривалість зустрічей. Підготовка до проведення 

групової корекції. Керівництво психокорекційною групою. Стилі спілкування в 

групі. Ролі ведучого групи. Види корекційних груп: групи навчальні, групи 

особистісного росту, групи соціально-психологічного тренінгу. 

Тема 13. Методи корекції пізнавальної сфери особистості. Завдання корекції 

пізнавальної діяльності. Особливості організації та проведення корекції 

пізнавальної діяльності з дітьми дошкільного та шкільного віку. Розвиток 

дрібної моторики та зорово-рухової координації. Увага: особливості уваги дітей 

дошкільного та шкільного віку. Прийоми розвитку уваги. Прийоми розвитку 

саморегуляції пізнавальної діяльності. Сприймання: індивідуальні особливості 

сприймання. Прийоми розвитку сприймання. Розумова діяльність: види 

мислення. Прийоми розвитку мислення та розумової діяльності у дітей 

дошкільного та шкільного віку. Пам’ять: особливості пам’яті дітей 

дошкільного, шкільного віку, дорослих. Прийоми розвитку пам’яті. Уява і 

творчі здібності: стадії розвитку творчого мислення. Прийоми розвтку уяви і 

творчого мислення. 

Тема 14. Використання художнього слова, зображувальної діяльності та 

музикотерапії з корекційною метою. Зображувальна психотерапія. 

Психологічні механізми корекційного впливу образотворчої діяльності. 

Використання образотворчої діяльності і з метою розв’язання психологічних 

проблем. Музикотерапія. Корекційний вплив музики. Застосування музики як 

допоміжного засобу для посилення інших методів корекцій. Музичні твори, які 

можуть бути використані з корекційною метою. 

 

МОДУЛЬ 3. МЕТОДИКА ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Змістовий модуль 6. Теорія та практика телефонного консультування 

 

Тема 15. Становлення телефонного консультування як виду 

психологічної допомоги населенню. Історія становлення телефонної служби 

психологічної допомоги населенню. Роль і завдання консультантів телефону 

довіри. Діяльність служби психологічної допомоги по телефону. 

Тема 16. Психологічні проблеми абонентів телефону довіри. 

Психологічний зміст проблем абонентів телефону довіри. Класифікація 

звернень. Психологічні особливості різних категорій абонентів телефону 



довіри. Аналіз змісту звернень громадян на телефон довіри. Аналіз підліткових 

звернень. Аналіз звернень, пов’язаних із сімейними проблемами. 

Тема 17. Організація процесу телефонного консультування. 

Особливості телефонного консультування. Етапи психологічного 

консультування – покрокова модель. П’ятикрокова модель прийняття рішень. 

Техніки, що використовуються консультантом на кожному ступені. Феномен 

вигорання у діяльності консультантів телефону довіри nа можливості його 

подoлання. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит (усний). 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та 

письмових опитувань на практичних заняттях, тестувань, виконаних письмових 

самостійних робіт, заповненого робочого зошита, усних екзаменаційних 

завдань. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/NVUu/Ped/2008_15/krasnova.pdf
http://studentam.net.ua/content/category/35/208/114/
http://www.psylist.net/praktikum

