
 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Херсонський інститут 

Кафедра фундаментальних дисциплін 

Назва дисципліни Психодіагностика 

Викладач (-і) Самкова Олеся Миколаївна 

Портфоліо  

викладача (-ів) 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-

kafedry 

Контактний тел. +38(066)-153-88-34 

E-mail: Olesyasamkova8@gmail.com 

Сторінка 

дисципліни на сайті  

https://drive.google.com/file/d/1iWqwPeccKqFVh0mZoBbX_fExeO

Fg7DbB/view 

Консультації понеділок, 2 години, 14.30-16.00, ауд.204 

Коротка анотація до дисципліни 

Програма курсу передбачає вивчення сутності, змісту, будови методів виявлення та 

виміру індивідуально-психологічних особливостей особистості та соціально-психологічних 

особливостей групи. 

 Викладання психодіагностики як навчальної дисципліни полягає у підготовці 

майбутнього спеціаліста-психолога до здійснення психодіагностичної роботи з метою 

моніторингу розвитку особистості вихованців. Програма курсу спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань щодо змісту психодіагностики як науки та практичних умінь 

обстеження психіки клієнтів на різних вікових етапах. Студент повинен навчитись 

проводити діагностичне обстеження, користуватись уже апробованими і стандартизованими 

діагностичними методами та методиками, а також самостійно конструювати потрібні 

малоформалізовані методики. 

Мета: Розширити діапазон теоретичних знань студентів з основних проблем і 

напрямків розвитку психодіагностики, вивчити основні її методи, закріпити практичні 

вміння і навички психодіагностичного дослідження особистості, її станів процесів та рис. 

Завдання: студентам міцні теоретичні знання та основні практичні навички необхідні 

для психодіагностичної діяльності; сформувати адекватні уявлення про роль і місце 

психодіагностичних методів в системі психологічного обстеження дітей і дорослих, про 

можливості, переваги і недоліки кожного методу; ознайомити студентів з найбільш 

поширеними і якісними методиками психодіагностики, способами обробки, аналізу та 

інтерпретації результатів. 

знати:  

• історію становлення психодіагностики як науки;  

• особливості психодіагностики як науки;  

• практичні засади психодіагностики;  

• основні етапи конструювання тесту;  

• особливості вимірювання інтелекту;  

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
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• особливості застосування особистісних опитувальників;  

• особливості застосування проективних технік;  

уміти:  

• застосовувати психодіагностичний інструментарій для вимірювань індивідуальних 

відмінностей;  

• здійснювати психодіагностику інтелектуальних здібностей;  

• проводити психологічну діагностику особистості;  

• користуватися психологічними тестами;  

• створювати нові психологічні тести;  

• проводити адаптацію зарубіжних тестів;  

• використовувати психометричні засоби контролю психодіагностичних методик;  

• визначати валідність, надійність та репрезентативність тестів.  

3.  Формат курсу: очний (offline) 

4.  Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

Табл.1 

Компетентність Ступінь 

сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями.  

 Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

СК1. Здатність оперувати Повністю. Підсумкове (у формі 



 

 

категоріально-понятійним апаратом 

психології  

Співвідноситься з 

метою курсу 

оцінювання тексту наукового 

проєкту і усного виступу-

презентації) 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації)  

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків.  

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Підсумкове  ( у формі 

оцінювання тексту наукового 

проєкту і усного виступу-

презентації) 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Підсумкове (у формі 

оцінювання тексту наукового 

проєкту і усного виступу-

презентації) 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову)  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою) 

 СК11. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

СК12. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Підсумкове (у формі 

оцінювання тексту наукового 

проєкту і усного виступу-

презентації) 

5.   Тривалість курсу. 240годин (8 кредитів ЄКТС), з них: 100 години аудиторної роботи; 

140 годин – самостійної роботи 



 

 

6. Статус дисципліни: основна 

7. Пререквізити: Курс «Психодіагностика» безпосередньо пов’язаний з дисципліною: 

«Експериментальна психологія» 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та 

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету. 

9. Політика курсу:  

- Передбачає роботу в команді.  

- Виконання завдань у встановлений термін.  

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та 

консультацій викладача.  

- Дотримання академічної доброчесності (Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента - відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування є підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату). 

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

- Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

10. Зміст дисципліни: Курс складається з 3 змістових модулів. Кожен модуль, у свою 

чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин: 

 - Змістовий модуль 1 «Зміст, методи і принципи психологічної діагностики» (лекційні 

теми 1-9, семінарські теми 1-4); 

- Змістовий модуль 2 «  Основні методи психодіагностики» (лекційна тема 10-17 

семінарські теми 5-8); 

Змістовий модуль 3-4 «Психодіагностична практика» (лекційна тема 18-34 семінарські 

теми 9-16); 

11. Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття, 

консультації.  

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів 

навчання, як лекції-дискусії, лекції-аналіз конкретної ситуації.  

Лекція-дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини шляхом 

зіставлення різних думок, спосіб організації спільної діяльності з метою інтенсифікації 

процесу ухвалення рішення в групі. 

Лекція-аналіз конкретної ситуації нагадує лекцію-дискусію: на обговорення викладач 

виносить не питання, а конкретну ситуацію (т. зв. консультативну бесіду, яка демонструється 

аудиторії усно або у вигляді відео-запису тощо). Викладач активізує діалог за допомогою 

спеціально спрямованих запитань, підказок, зіставленням різних поглядів, а іноді й їх 

зіткненням.  

Семінарські/практичні заняття присвячуються виконанню кейсів, розгляду конкретних 

ситуацій, роботі в командах (малих групах) з презентацією результатів (у тому числі із 

застосуванням рольових ігор з демонстрацією набутих навичок). 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте з 



 

 

доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюєте 

поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі проекти:  

- виступ за темою індивідуального завдання-кейса у формі презентації.  

- виступ-інформування за темами семінарських занять; 

- семінар з індивідуальною та груповою роботою. 

12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). 

Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 б

ал
ів

 

за
 о

д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

 к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 9 8 8 8 9 8 8 8 

Робота на семінарському 

занятті 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 

роботи 

17 1 17 1 17 1 17 1 17 

Разом - 50  50  50  50 

Максимальна кількість балів:                                                               200 

200:200=1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1 = загальна кількість балів. 

 

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих публікацій 

(наукові праці, статті у періодичних виданнях, документи, офіційні звіти, статистичні 

матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

14. Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання. 

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських заняттях у 

формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під час поточного 

контролю оцінюються такі компоненти:  

- повнота відповіді – 2 бали;  

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view


 

 

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми 

(питання) – 2 балів;  

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів - 5 балів. 

Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових 

модулів і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі 

презентації за тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового модуля 

(5 хв. зі слайдами). Тематика завдань вибирається студентом за визначеною темою і в 

кінцевому випадку має слугувати розширенню знань, навиків та можливостей, необхідних 

для написання наукової роботи Під час рубіжного (модульного) контролю оцінюються такі 

компоненти:  

- слайди до презентації – 5 балів 

- повнота розкриття теми, висвітлення сучасної проблематики, аналіз різних 

концепцій, підходів, ідей – 3 балів 

- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 4 балів 

- самостійність та креативність – 5 балів 

Максимальна кількість балів - 17 балів. 

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Залік. Студенти готують текст наукового проекту та усну мультимедійну презентацію. 

(Методологічні рекомендації до проведення й оцінювання   див. Робоча навчальна програма 

дисципліни https://drive.google.com/file/d/1iWqwPeccKqFVh0mZoBbX_fExeOFg7DbB/view ).  

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (див.: Робоча 

навчальна програма дисципліни 

 https://drive.google.com/file/d/1iWqwPeccKqFVh0mZoBbX_fExeOFg7DbB/view ). 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.  

17. Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

18. Рекомендовані джерела (література): 

https://drive.google.com/file/d/1iWqwPeccKqFVh0mZoBbX_fExeOFg7DbB/view
https://drive.google.com/file/d/1iWqwPeccKqFVh0mZoBbX_fExeOFg7DbB/view


 

 

Основна (базова): 

1.   Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навч. посібн. / М.С. 

Корольчук В.І. Осьодло [За ред. М.С. Корольчука]. — К.: Ельга: Ніка-Центр, 

2010. — 400 с. 

2.  П. Горностай. Психодіагностика політична // Політична енциклопедія. Редкол.: 

Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське 

видавництво, 2011. — с.613   

3. Татьянчиков А. О., Бедан В.Б. Психодіагностика: навчально- методичні 

рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології) ; кафедра 

психології НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2021. – 59 с. 

 

Додаткова: 

1.  Kellerman H., Burry A. Handbook of Psychodiagnostic Testing. Analysis of 

Personality in the Psychological Report. Fourth Edition. New York : Springer, 2013. 199 

p. 

2. Тест-опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до 

переживання самотності (ДИСПС)». О.П. Саннікова, В.Б. Бедан. № 76765; опубл. 

09.02.2018 р. 62 с.  

3 

.  Татьянчиков А.О. Бедан В.Б. Психодіагностика: навчально- методичні 

рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології) ; кафедра 

психології НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2021. – 38 с. 

Електронні ресурси  

 

1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Бібліотека психологічної літератури http://psylib.kiev.ua/ 

3. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара.URL: 

https://lib.kherson.ua/ 

4. Електронна бібліотека. URL: http://lib.meta.ua/  

5. Репозитарій МАУП. Електронна бібліотека  URL: 

http://library.iapm.edu.ua/library.htm 

6.   http:// hklib.npu.edu.ua/ - Наукова бібліотека національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова  .  

  

Інформаційні ресурси: 

Міністерство освіти і науки України. Наука. URL: http://mon.gov.ua/activity/nauka/   

Програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». URL:  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://psylib.kiev.ua/
https://lib.kherson.ua/
http://lib.meta.ua/
http://library.iapm.edu.ua/library.htm
http://mon.gov.ua/activity/nauka/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


 

 

V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Психодіагностика» 

Разом: 240 год., з них 68 год. – лекції, 32 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 140 

 
Кількість балів 

за семестр 

100 балів 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва модуля    Зміст, методи і принципи психологічної діагностики 

(50) 

Основні методи психодіагностики (50) 

Лекції 1-2 (2 бала) 3-4 (2бала) 5-6(2 бала) 7-9(2 бала) 10-12(3 

бала) 

13-15(3 бала) 16-17(2 бала) 

  

Теми лекцій Психодіагности

ка як наука та  

психодіагности

чна діяльність 

Історія 

становлення 

психодіагност

ики 

Загальна 

характеристика 

методів 

психодіагности

ка. 

Класифікаці

я 

психодіагно

стичних 

методів. 

Загальні 

проблеми 

психодіагно

стичної 

практики 

Психодіагнос

тика 

інтелекту 

Психодіагностика 

пізнавальних процесів 

Семінарські і 

практичні 

заняття 

1 (5балів) 2 (5 балів) 3 (5 балів ) 4 (5 балів ) 5 (5 балів ) 6 (5 балів ) 7 (5 балів ) 8 (5 балів ) 

Теми  

семінарських  

занять 

Психодіагности

ка як наука та  

психодіагности

чна діяльність 

Історія 

становлення 

психодіагност

ики -

консультанта 

Загальна 

характеристика 

методів 

психодіагности

ка. 

Класифікаці

я 

психодіагно

стичних 

методів. 

Загальні 

проблеми 

психодіагно

стичної 

практики 

Психодіагнос

тика 

інтелекту 

Діагностува

ння 

особливосте

й пам'яті 

Діагностув

ання 

особливост

ей уваги. 

мислення Самостійна 

робота 

1 (5 балів) 

 

2 (5 балів) 

 

5 (6 балів) 

6 ( 6 балів) 

Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота №1 

(17 балів) 

модульна контрольна робота №2 

(17 балів) 

 
Підсумковий 

контроль 

Розрахунковий коефіцієнт: 1 

 



 

 

Кількість балів 

за семестр 

100 балів 

Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль IV 

Назва модуля    Психодіагностична практика (50) Візуальна психодіагностика (50) 

Лекції 18-19 (2 бала) 20-21 (2бала) 22-23(2 бала) 24-25(2 

бала) 

26-28(3 

бала) 

29-31(3 бала) 32-34(3 бала) 

  Теми лекцій Психодіагности

ка 

психологічних 

властивостей і 

станів 

особистості 

Психодіагнос

тика 

мотивації 

Психодіагност

ика 

міжособистісн

их стосунків . 

Психодіагно

стика 

здібностей 

Малюнкові 

проби як 

засіб 

психодіагно

стики 

особистості 

Особливості 

роботи 

психолога з 

тестами 

"Намалюй 

людину"'. 

"Неіснуюча 

тварина", 

"Будинок — 

дерево — 

людина". 

Візуальна 

психодіагностика та її 

застосування у 

психологічній практиці 

 

Семінарські і 

практичні 

заняття 

9 (5балів) 10 (5 балів) 11 (5 балів ) 12 (5 балів ) 13 (5 балів ) 14 (5 балів ) 15 (5 балів ) 16 (5 балів 

) 

Теми  

семінарських  

занять 

Психодіагности

ка 

психологічних 

властивостей і 

станів 

особистості 

Психодіагнос

тика 

мотивації 

Психодіагност

ика 

міжособистісн

их стосунків . 

Психодіагно

стика 

здібностей 

Малюнкові 

проби як 

засіб 

психодіагно

стики 

особистості 

Особливості 

роботи 

психолога з 

тестами 

"Намалюй 

людину"'. 

"Неіснуюча 

тварина", 

"Будинок — 

дерево — 

людина". 

Візуальна 

психодіагно

стика та її 

застосуванн

я у 

психологічні

й практиці 

 

Вплив 

соціально-

психологіч

них 

еталонів та 

стереотипі

в на ре-

зультати 

досліджен

ня 

психолого

м 

невербальн

их засобів 

комунікаці

ї 

особистост

Самостійна 

робота 

1 (5 балів) 

 

2 (5 балів) 

 

5 (6 балів) 

6 ( 6 балів) 



 

 

 Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота №1 

(17 балів) 

модульна контрольна робота №2 

(17 балів) 

 
Підсумковий 

контроль 

Розрахунковий коефіцієнт: 1 

 


