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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять, завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

6 Програмні компетентності 

Фахові ФК-

20 

використовувати програмно методичні матеріали і документи щодо 

обсягу, рівня освіти, розвитку школярів, вимоги до нормативного 

забезпечення навчально-виховного процесу початкової школи, 

основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-

педагогічної науки 

7 Програмні результати навчання 

 Знання та розуміння 

 1) сутності понять «Державний стандарт початкової загальної 

освіти», «Організація навчально-виховного процесу у 

початковій школі», «лідерство» та «управління» у початковій 

освіті; 

2) змісту основних змістових лінії освітніх галузей у 

початковій освіті; 

3) вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних 

особливостей дітей молодшого шкільного віку; 

4) сутності конфлікту; причини і сутність людської 

агресивності; 

5) сучасних вимог до проведення уроків та позаурочної роботи 

у початковій школі; 

6) знання основних вимог до підготовки учнів та норми 

оцінювання знань, умінь, навичок учнів початкової школи. 
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ВИТЯГИ З ОПП 

ОКР «Бакалавр» 

6- Програмні компетентності 

 

Інтегральна компетентність 

ІК-1 здатність до продукування нових ідей у 

сфері професійної компетенції, вироблення 

оптимальної стратегії діяльності і вирішення 

проблем у нових і нестандартних професійних 

ситуаціях з урахуванням соціальної і етичної 

відповідальності за прийняті рішення з різних 

напрямків дошкільної освіти. 

ІК-2 здатність визначати наукову і практичну 

цінність розв’язуваних дослідницьких завдань 

у процесі практичної діяльності. 

 

Загальні компетентності 

ЗК -14 здатність складати практичні 

рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень 

ЗК-15 здатність складати практичні 

рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень 

Фахові компетентності ФК-5 здатність пояснити загальні уявлення 

про особливості пізнавальної діяльності, 

емоційно-вольової сфери та всієї особистості в 

цілому різних категорій дітей з особливостями 

психофізичного розвитку; 

ФК-6 здатність надавати консультативну 

допомогу дітям та батькам дітей, які мають 

труднощі під час навчання; 

ФК-9 здатність діагностувати 

психофізіологічні аспекти поведінки дитини; 

ФК-17 здатність розробляти комплексні та 

індивідуальні психологічні проекти для 

залучення додаткових фінансових коштів 

(фандрайзінг); 

ФК-18 здатність створювати психологічні 

проекти для роботи з людьми у важких 

життєвих ситуаціях, для забезпечення їхнього 

фізичного, психічного і соціального здоров'я 
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ФК-19 здатність складати практичні 

рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень; 

ФК-20 здатність враховувати специфіку 

простору і характеру життєдіяльності різних 

психологічних груп як об'єктів соціально-

проектної діяльності дитячого навчального 

закладу; 

 ФК-21 здатність розробляти інноваційні 

психологічні проекти в межах заходів 

державної та корпоративної політики; 

ФК-22 здатність забезпечувати високий рівень 

психологічної культури технологій 

психологічного захисту дітей дошкільного 

віку; 

ФК-23 здатність здійснювати посередницьку, 

психолого-профілактичну, консультаційну 

діяльність з проблем розвитку в дитини 

пізнавальних психічних процесів, емоційно-

вольової сфери та індивідуально-

психологічних особливостей; 

ФК-24 здатність забезпечувати психологічний 

захист, допомогу та підтримку дитині; 

ФК-25 здатність створювати психологічно 

сприятливе середовище в дошкільному 

навчальному закладі; 

ФК-26 здатність систематично 

використовувати результати наукових 

досліджень для забезпечення ефективності 

діяльності вихователів, забезпечення 

психічного здоров'я дитини; 

ФК-27 здатність враховувати в процесі 

здійснення організаційно-управлінської 

діяльності психологічні та статевовікові 

особливості дітей; 

ФК-28 здатність забезпечувати високу 

психологічну культуру своєї участі в 

соціально-проектній діяльності дошкільного 
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навчального закладу; 

ФК-29 здатність ефективно застосовувати 

психолого-педагогічні знання для побудови 

ефективного навчально-виховного процесу, 

здійснювати психолого-педагогічний супровід 

навчальної діяльності; 

ФК-30 здатність розробляти психолого-

педагогічні рекомендації вихователю 

(вчителю) на основі даних психологічного 

аналізу заняття, (уроку), складати психолого-

педагогічну характеристику на дитину (учня) 

та навчальну групу; 

ФК-31 здатність визначати психологічні 

особливості навчання дітей за різними 

методиками, визначати індивідуальні 

особливості научіння дітей, тип спрямованості 

особистості, особливості пізнавального 

стилю; 

ФК-37 здатність створювати психологічно 

сприятливе середовище в освітніх установах, 

толерантно ставитися до етнічних 

особливостей дітей, сприяти міжкультурній 

взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу; 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни “Психодіагностика» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр  напряму 

6.010102  Початкова освіта.  

Предметом є вивчення конкретних методик діагностики особистісних 

особливостей учнів, мотивації, здібностей, міжособистісних стосунків, 

свідомості та самосвідомості, формувати у студентів практичні вміння і 

навички психодіагностичного дослідження особистості, вміння за зовнішнім 

виглядом та особливостями поведінки діагностувати психологічні стани 

учнів; ознайомлення з найбільш відомими психологічними методиками.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою є формування у студентів системи сучасних знань та 

уявлень про вітчизняні і зарубіжні розробки в області питань теорії, історії та 

методології психодіагностики, вивчення конкретних методик діагностики 

особистісних особливостей учнів, мотивації, здібностей, міжособистісних 

стосунків, свідомості та самосвідомості, засвоєння засобів психометричної 

перевірки діагностичного матеріалу, формувати у студентів практичні вміння 

і навички психодіагностичного дослідження особистості. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  «Психодіагностика” є  

- ознайомити з етапами становлення наукової і практичної 

психодіагностики; 

- формування умінь і навичок правильно і науково обґрунтовано 

пояснювати психологічні факти, певні прояви особистості людини; 

- озброєння студентів-майбутніх фахівців такими здобутками 

сучасної психодіагностичної науки, які б сприяли їх професійному становленню, 

а також самоактуалізації та самореалізації майбутнього вчителя. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-12. 
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Критичність та самокритичність. Робити міркування і умовиводи в 

рамках наукових понять і термінології, формулювати задачі, збирати дані, 

аналізувати їх та пропонувати рішення. 

Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно 

висловлювати думку письмово і усно з використанням різних 

комунікативних стилів і засобів (повідомлення, розмірковування, полеміка, 

диспут, доповідь, аналітична інтерпретація, діагностична інтерпретація). 

Працювати з іншими. Використовувати навички спільної діяльності, 

цільової комунікації, інтерактивної діяльності. 

ІІ. Фахові: 

Базові загальні знання. Володіти понятійним апаратом психології, 

знаннями про теоретичні і прикладні надбання сучасної психології 

(концептуальні моделі, методи, діагностичний інструментарій, аналітичні 

прийоми). 

Застосування знань на практиці. Використовувати фонову 

інформацію, інформаційно-пошукові навички, діагностичні засоби для 

формулювання психологічної задачі та алгоритму її розв’язання. 

Знати зв'язок між індивідуально-особистісними, діяльнісними 

(професійними), соціальними проблемами сучасної людини. 

Знати загальні психологічні основи навчання, виховання, 

професійної підготовки, формування особистості. 

Володіти спеціальними знаннями з психології для інтерпретації 

соціально-психологічних явищ. 

Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних 

джерел (спостереження, електронних, письмових, усних, діагностичних і 

експериментальних даних) згідно з задачею, формуючи цю інформацію 

критично в обґрунтований висновок. 

Здатність використовувати відповідну термінологію та способи 

вираження психології в усній та письмовій формі для визначення, 
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формулювання та інтерпретації психологічних аспектів інших навчальних 

дисциплін 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Психодіагностика як наука   

Тема 1. Вступ до психодіагностики. 

Тема 2. Класифікація психодіагностичних методів. Стандартизовані 

самозвіти. 

Тема 3. Проективні методики. 

Кредит 2. Психодіагностика як практична діяльність 

Тема 4. Загальна характеристика психодіагностичної практики або 

практичної психодіагностики. 

Тема 5. Організація і проведення психодіагностичного обстеження. 

Тема 6. Етапи психодіагностичного  процесу. 

Тема 7. Тестові та нетестові методи у психодіагностиці. 

Кредит 3. Основи психодіагностики особистості 

Тема 8. Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери особистості. 

Тема 9. Типологічна діагностика та діагностика рис особистості”. 

Тема 10. Діагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 

Кредит 4. Психологічні особливості діагностування людей різного 

віку 

Тема 17. Особливості психодіагностування дітей дошкільного віку. 

Визначення готовності дітей до школи. 

Тема 12. Особливості писходіагностування дітей молодшого шкільного 

віку (на етапі зрілого дитинства) 

Тема 13. Особливості психодіагностування підлітків та юнаків 

Тема 14. Психологічна характеристика дорослості 

Тема 15. Особливості застосування психодіагностичних методів щодо 

дорослих людей. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

1. Аршава І.Ф. Кримінальні особливості поведінки школярів з соціально-

психологічною дезадаптацією / І.Ф. Аршава, О.Г. Капшукова // Матеріали 7-ї 

міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і освіта». – Д., 2005. – Т.49. – С.20 – 21.  

2. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: - 1990. 

3. Байярд Д. Ваш беспокойный подросток / Д.Байярд, К.Байярд. – М.: 1991. 

– 205 с. 

4. Безруких М.М. Проблемные дети. – М.: 2000. 

5. Березин Ф.Б. Психологическая и психофизиологическая адаптация 

человека. – Л.: 1988. – 368 с. 

6. Бєсєдін А.В. Дисфункціональна сім’я як чинник девіантної поведінки 

неповнолітніх: Автореф. дис. … канд. психол. наук. – Х., 2002. – 15 с. 

7. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988. – 301 с. 

8. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. – М.: 1988. – 208 с. 

9. Быструшкин С.К. Формирование адаптивных возможностей ребенка. – 

Новосибирск: 2001. – 170 с. 

10. Гурьева В.А. Психопатология подросткового возраста / В.А.Гурьева, 

В.Я.Семке, В.Я.Гиндикин. – Томск: 1994. – 310 с. 

11. Капшукова О.Г. Некоторые особенности процесса диагностирования 

уровня дезадаптации младших школьников // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. 

Медицина та охорона здоров’я. – Д., 2000. – Вип.2. – С.62 – 66. 

12. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М.: 2001. 

13. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. – Минск: 1988. – 

207 с. 

14. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: 1981. 

15. Личко А. Подростковая психиатрия. – М.: 1991.  

16. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: 

МЕДпресс-информ, – 2005. – 432 с. 

17. Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. – М.: 1997. – 496 с. 
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18. Менделевич В.Д. Психическая диагностика. – Казань: 1991. – 106 с. 

Допоміжна 

19. Пожар Л. Психология аномальных детей и подростков. Патопсихология. 

– Москва; Воронеж: 1996. – 128 с. 

20. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического 

развития. Хрестоматия / Под ред. В.М. Остапова, Ю.В. Микадзе. – С.Пб.: 

2002. 

21. Усанова О.Н. Специальная психология. – С.Пб.: 2006. – 400 с. 

22. Хрестоматия аномального развития личности. – С.Пб.: 2002. – 206 с. 

23. Чудновский В.С. Самосознание подростков с гармоничным и 

отклоняющимся поведением / В.С. Чудновский, А.Ю. Кржечковский, А.А. 

Можейко. – Ставрополь: 1993. – 141 с. 

24. Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – 256с. 

25. Кононко Е. Л. Чтобы личность состоялась. – К.: Рад. школа, 1991. – 221с. 

26. Костюк Г. С. Навчально–виховний процес і психічний розвиток 

особистості / За ред. Л.М.Проколієнко. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с. 

27. Котирло В. К. Початковий період у навчанні школярів. – К.: "Знання". – 

№ 7. – 1985. – 48 с. 

28. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. – 

144 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання:   

 індивідуальне і фронтальне опитування; 

 самостійні роботи; 

 тестування; 

 контрольні роботи; 

 перевірка індивідуальних дослідницьких завдань; 

 перевірка групових творчих завдань. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПСИХОДІАГНОСТИКА 

 

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки:  6.010102 Початкова освіта 

 

 

Автори: 

Кандидат психологічних наук, доцент 

Шапошникова Ю.Г.  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «__27__» __серпня_ 2018__р. 

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії факультету 

«_29_» __серпня_ 2018__р. 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету  

«_05_» __вересня_ 2018__р. 
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Миколаїв 2018-2019 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

__________ Н. І. Василькова  

05 вересня 2018 р. 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПСИХОДІАГНОСТИКА 

 

ОКР «бакалавр» 

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки:  6.010102  Початкова освіта 

Факультет дошкільної та початкової освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 навчальний рік 
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Робоча програма навчальної дисципліни «Психодіагностика» для студентів 

напрямку підготовки 6.010102  Початкова освіта 

 

Розробник: Шапошнікова Юлія Геннадіївна, доцент кафедри педагогіки та 

інклюзивної освіти, кандидат психологічних наук, доцент ___________ 

(Шапошникова Ю.Г.) 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педагогіки та інклюзивної 

освіти 

Протокол № _1_ від «_29_» серпня 2018 р. 

Завідувач кафедри ___________ (Хайруддінов М. А.) 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

 

Галузь знань 

0101 Педагогічна 

освіта 

Варіативна 

 

 

Напрям підготовки  

6.010102 Початкова 

освіта 

 

Рік підготовки: 

4-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання : 

анотація прочитаної 

додаткової літератури, 

складання банку 

психодіагностичних 

тестів, реферат з теми 

модуля,  

Семестр 

 

Загальна кількість 

годин - 120 

8-й 

 
 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

студента - 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

БАКАЛАВР 

 

10  

Практичні, семінарські 

30  

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

80  

 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – 

самостійна робота (33% / 67%). 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу формування у студентів системи сучасних знань та 

уявлень про вітчизняні і зарубіжні розробки в області питань теорії, історії та 

методології психодіагностики, вивчення конкретних методик діагностики 

особистісних особливостей учнів, мотивації, здібностей, міжособистісних 

стосунків, свідомості та самосвідомості, засвоєння засобів психометричної 

перевірки діагностичного матеріалу, формувати у студентів практичні вміння 

і навички психодіагностичного дослідження особистості, вміння за 

зовнішнім виглядом та особливостями поведінки діагностувати психологічні 

стани учнів; ознайомлення з найбільш відомими психологічними 

методиками. забезпечення студентів знаннями з психологічних діаностик з 

подальшим їх практичним використанням в педагогічний практиці.  

Завдання курсу:  

- ознайомити з етапами становлення наукової і практичної 

психодіагностики; 

- сформувати у студентів наукові погляди щодо  загальної та візуальної 

психодіагностики; 

- сформувати у студентів наукові погляди щодо вербальних та 

невербальних психодіагностичних  методик;   

- сформувати у студентів наукові погляди щодо умов становлення і 

розвитку особистості;  

- сформувати у студентів знання стосовно особливостей 

психодіагностичного процесу; 

- ознайомити з морально-етичними і професійними нормами 

психодіагностичної роботи; 

- формування умінь і навичок правильно і науково обґрунтовано 

пояснювати психологічні факти, певні прояви особистості людини; 

- озброєння студентів-майбутніх фахівців такими здобутками сучасної 

психодіагностичної науки, які б сприяли їх професійному становленню, а також 

самоактуалізації та самореалізації майбутнього вчителя. 

Компетентності:  

Загальнопредметні: 

 Критичність та самокритичність. Робити міркування і умовиводи в 

рамках наукових понять і термінології, формулювати задачі, збирати дані, 

аналізувати їх та пропонувати рішення. 

Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно 

висловлювати думку письмово і усно з використанням різних 

комунікативних стилів і засобів (повідомлення, розмірковування, полеміка, 

диспут, доповідь, аналітична інтерпретація, діагностична інтерпретація). 

Працювати з іншими. Використовувати навички спільної діяльності, 

цільової комунікації, інтерактивної діяльності. 
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Фахові: 
Базові загальні знання. Володіти понятійним апаратом психології, 

знаннями про теоретичні і прикладні надбання сучасної психології 

(концептуальні моделі, методи, діагностичний інструментарій, аналітичні 

прийоми). 

Застосування знань на практиці. Використовувати фонову 

інформацію, інформаційно-пошукові навички, діагностичні засоби для 

формулювання психологічної задачі та алгоритму її розв’язання. 

Знати зв'язок між індивідуально-особистісними, діяльнісними 

(професійними), соціальними проблемами сучасної людини. 

Знати загальні психологічні основи навчання, виховання, професійної 

підготовки, формування особистості. 

Володіти спеціальними знаннями з психології для інтерпретації 

соціально-психологічних явищ. 

Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних джерел 

(спостереження, електронних, письмових, усних, діагностичних і 

експериментальних даних) згідно з задачею, формуючи цю інформацію 

критично в обґрунтований висновок. 

Здатність використовувати відповідну термінологію та способи 

вираження психології в усній та письмовій формі для визначення, 

формулювання та інтерпретації психологічних аспектів інших навчальних 

дисциплін 

Перелік навчальних дисциплін, засвоєння яких необхідно для 

вивчення і усвідомлення курсу «Пиходіагностика»: загальна психологія, 

психологія особистості, практична психологія, психодіагностика і корекція, 

психопатологія, психофізіологія, основи психотехнології спілкування, 

анатомія центральної нервової системи,  

Вивчення курсу організовано на принципах кредитно-трансферної 

системи, яка сприяє систематичній та динамічній роботі студентів над 

засвоєнням фахової дисципліни, з використанням модульної технології 

навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального 

матеріалу. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Психодіагностика як наука   

Тема 1. Вступ до психодіагностики. 

Тема 2. Класифікація психодіагностичних методів. Стандартизовані 

самозвіти. 

Тема 3. Проективні методики. 

 

Кредит 2. Психодіагностика як практична діяльність 



23 
 

Тема 4.   Загальна характеристика психодіагностичної практики або 

практичної психодіагностики. 

Тема 5. Організація і проведення психодіагностичного обстеження. 

Тема 6. Етапи психодіагностичного  процесу. 

Тема 7. Тестові та нетестові методи у психодіагностиці. 

 

Кредит 3. Основи психодіагностики особистості 

Тема 8. Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери особистості. 

Тема 9. Типологічна діагностика та діагностика рис особистості”. 

Тема 10. Діагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 

 

Кредит 4. Психологічні особливості діагностування людей різного віку 

Тема 17. Особливості психодіагностування дітей дошкільного віку. 

Визначення готовності дітей до школи. 

Тема 12. Особливості писходіагностування дітей молодшого шкільного віку 

(на етапі зрілого дитинства) 

Тема 13. Особливості психодіагностування підлітків та юнаків 

Тема 14. Психологічна характеристика дорослості 

Тема 15. Особливості застосування психодіагностичних методів щодо 

дорослих людей. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 

 

у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1. Психодіагностика як наука   

Тема 1. Вступ до 

психодіагностики. 

10 2 2   8       

Тема 2. 
Класифікація 

психодіагностичних 

методів 

Стандартизовані 

самозвіти. 

10 - 2   8       

Тема 3. Проективні 

методики 

10  2   6       

Разом 30 2 6   22       

Кредит 2. Психодіагностика як практична діяльність 

Тема 4.   Загальна 

характеристика 

психодіагностичної 

10 - 2   8       
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практики або 

практичної 

психодіагностики 

Тема 5. Організація і 

проведення 

психодіагностичного 

обстеження 

10 2 2   6       

Тема 6. Етапи 

психодіагностичного  

процесу 

10  2   6       

Тема 7. Тестові та 

нетестові методи у 

психодіагностиці 

  2   6       

Разом 36 2 8   26       

Кредит  3. Основи психодіагностики особистості 

Тема 8. Діагностика 

інтелектуально-

пізнавальної сфери 

особистості 

10 2 2   6       

Тема 9. Типологічна 

діагностика та 

діагностика рис 

особистості”. 

8 - 2   6       

Тема 10. 
Діагностика 

індивідуальної 

свідомості та 

самосвідомості. 

10 2 2   6       

Разом 28 4 6   18       

Кредит 4. Психологічні особливості діагностування людей різного віку 

Тема 11. 
Особливості 

психодіагностування 

дітей дошкільного 

віку. Визначення 

готовності дітей до 

школи. 

8 2 2   4       

Тема 12. 
Особливості 

писходіагностування 

дітей молодшого 

шкільного віку (на 

етапі зрілого 

дитинства) 

4  2   2       

Тема 13. 
Особливості 

психодіагностування 

підлітків та юнаків 

4  2   2       

Тема 14. 
Психологічна 

характеристика 

4  2   2       
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дорослості 

Тема 15. 
Особливості 

застосування 

психодіагностичних 

методів щодо 

дорослих людей. 

6  2   4       

Разом 26 2 10   14       

Усього годин  120 10 30 - - 80       

 

5. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Психодіагностика як наука.   

1. Тема 1. Вступ до психодіагностики. 2 

2. Тема 2. Класифікація психодіагностичних методів 

Стандартизовані самозвіти. 

2 

3 Тема 3. Проективні методики 2 

Кредит 2. Психодіагностика як практична діяльність. 

4. Тема 4. Загальна характеристика психодіагностичної 

практики або практичної психодіагностики 

2 

5. Тема 5. Організація і проведення психодіагностичного 

обстеження 

2 

6. Тема 6. Етапи психодіагностичного  процесу 2 

7. Тема 7. Тестові та нетестові методи у психодіагностиці 2 

Кредит  3. Основи психодіагностики особистості. 

8. Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери 

особистості 

2 

9. Типологічна діагностика та діагностика рис особистості”. 2 

10. Діагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 2 

Кредит 4. Психологічні особливості діагностування людей різного віку 

11. Тема 11. Особливості психодіагностування дітей 

дошкільного віку. Визначення готовності дітей до школи. 

2 

12. 

 

Тема 12. Особливості писходіагностування дітей 

молодшого шкільного віку (на етапі зрілого дитинства) 

2 

13. Тема 13. Особливості психодіагностування підлітків та 

юнаків 

2 

14. Тема 14. Психологічна характеристика дорослості 2 

15. Тема 15. Особливості застосування психодіагностичних 

методів щодо дорослих людей. 

2 
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Разом: 30 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Психодіагностика як наука.   

1. Реферат «Класифікація психодіагностичних методів». 6 

2. Есе «Діагностика індивідуальної свідомості та 

самосвідомості». 

8 

3. Творча робота «Людино! Пізнай себе і ти пізнаєш весь 

світ!» 

12 

Кредит 2. Психодіагностика як практична діяльність. 

4. Індивідуальне завдання: Мультимедійна презентація 

«Психодіагностика як наука». 

6 

5.  Реферат «Організація і проведення психодіагностичного 

обстеження». 

12 

Кредит  3. Основи психодіагностики особистості. 

7. Творча робота «Етапи психодіагностичного  процесу». 6 

8. Тести до теми «Основи психодіагностики особистості». 5 

9. Повідомлення «Проективні методики». 5 

Кредит 4. Психологічні особливості діагностування людей різного віку 

10. Складання таблиці «Особливості психодіагностування 

осіб різного віку» 

10 

11. Робота з ключовими словами курсу. Складання 

термінологічного словника 

10 

 Разом 80 

 

 7. Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання 

1. Основні причини виникнення сімейних проблем в молодій сім’ї та 

рекомендації психолога-консультанта. 

2. Конфлікти  між дорослим дитиною та її батьками - нерідними матір’ ю або 

батьком. 

3. Методики, що використовуються для психодіагностики мотивів і потреб 

клієнта. 

8. Методи навчання 
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Лекції, експрес-контрольні, семінарські заняття, виступи, дискусії, 

обговорення. Опрацювання тем на консультаціях. Активні методы навчання: 

групові дискусії, гра (делові, операційні, ролеві),  соціально-психологічний 

тренінг 

9. Методи контролю: 

- контрольні роботи 

- залік. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Кон

трол

ьна 

робо

та 

З
ал

ік
 

Нако

пичу

вальн

і 

бали/ 

Сума 

Кредит 1  Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 80 

 

400 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 

Самостійна робота 

35 35 35 40 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 

4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

11. Методичне забезпечення 
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Тесты, дидактический раздатковий матеріал, задачи, програма курса 

“Психодіагностика”. 

Необхідний рівень забезпечення основною літературою в методичному 

кабінеті інституту початкової освіти, університетської та міських наукових 

бібліотек, інтернет-матеріали. Організація індивідуального консультування: 1 

година на тиждень 

 

12. Рекомендована літературa 

Базова 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СПб.: Питер, 2003. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2006. 

3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - 

СПб.: Питер, 1999. 

4. КлайнП. Справочное руководство по конструированию тестов. – Киев: ПАН 

Лтд., 1994. 

5. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. - Л.: Медицина, 

1984. 

6. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. СПб.: Изд-

во «Речь», 2004. 

7. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. Акимовой, 

К.М.Гуревича. – СПб.: Питер, 2008. 

Допоміжна 

1. Айзенк Ганс Классические IQ тесты. – Москва: ЭКСМО-Пресс,2001 

2. Айзенк Ганс Новые IQ тесты. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. 

3. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – Киев: ПАН 

Лтд., 1994. 

4. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. СПб.: Изд-

во «Речь», 2004. 
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5. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / 

В.Д.Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербаческий и др. Под общей ред. А.А. Крылова, 

С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2006. 

6. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. Акимовой, 

К.М.Гуревича. – СПб.: Питер, 2008. 

7. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. - Спб., 

1996.  

8. Головаха Е.И. Психология человеческого взаимопонимания. – Киев: 

Политиздат Украины, 1989. 

9. Кашапов Р.Р. Курс практической психологии. – Москва: АСТ – Пресс, 1999. 

10. Серебряков В. Универсальные IQ тесты. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Каталог психологічної літератури в Інтернет.(http://www.psychology-

online.ru/lit/obzorf.htm).  

2. Каталог психологічних тестів. (www.mozg.ru). 

3. Психологія. Тести. Розвиток.(http://www.effecton.ru/) 

4. Хухлаева О. В. Основи психологічного консультування і психологічної 

корекції. 

5. (http://www.neobook.ru/showtov.asp.). 

 

 

  

http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm
http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm
http://www.neobook.ru/showtov.asp
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Контроль є невід’ємною складовою навчального процесу і проводиться 

з метою оцінки навчальних досягнень студентів згідно з визначеним чинною 

програмою рівнем досягнень, оцінки ефективності навчального процесу, 

підвищення мотивації до навчання. 

Поточний контроль реалізується на практичних заняттях, при 

виконанні тестів і контрольних робіт, написання творчих завдань тощо. 

Завдання для проведення поточного контролю розробляються 

викладачами кожного окремого курсу з урахуванням особливостей навчання 

на відповідному курсі. 

Метою підсумкового контролю, що проводиться наприкінці кожного 

кредитного модуля, є визначення рівня володіння студентами володіння 

навчальним матеріалом відповідно до рейтингової системи оцінювання 

знань, яка додається до кожної робочої програми кредитного модуля. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку, який складається з 

двох частин – письмової та усної. Письмова частина проводиться у формі 

комбінованого тесту. Усна частина проводиться у формі бесіди за вивченими 

темами. Обидві частини застосовуються з метою перевірки сформованості 

конкретних навичок і вмінь. 

Зразки робіт підсумкового контролю та залікових білетів, а також 

засоби оцінювання додаються. 

Запитання до заліку 

1. Історія розвитку психолого-педагогічних методів діагностики у 

вітчизняній та зарубіжній психології 

2. Теоретико-методологічні основи психолого-педагогічної діагностики 

порушень розвитку у дітей.  

3. Методологічні принципи і завдання психолого-педагогічної 

діагностики порушень розвитку у дітей 

4. Комплексний підхід до вивчення дітей з порушеннями розвитку 
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5. Діагностичний інструментарій, який застосовується у психолого-

педагогічній діагностиці (дослідження сприймання, пам’яті та уваги, 

мислення та мовлення, емоційно-вольової сфери) 

6. Діагностичний інструментарій, який застосовується у психолого-

педагогічній діагностиці (метод спостереження, бесіди, малюнковий 

метод) 

7. Діагностичний інструментарій, який застосовується у психолого-

педагогічній діагностиці (Маркери розумової відсталості) 

8. Організація і зміст діяльності психолого-медико-педагогічної комісії  

(ПМПК). Структура роботи ПМПК, загальна концепція, головні цілі, 

основна діагностична задача, шляхи досягнення мети. Організація і 

принципи ПМПК 

9. Психолого-педагогічна діагностика як основа корекційно-розвивальної 

роботи дитячого психолога, педагога-психолога 

10. Психічний розвиток, показники психічного розвитку, основні способи 

його дослідження 

11. Психологічні параметри дизонтогенезу 

12. Рання психодіагностика відхилень в розвитку: загальні теоретичні 

положення, загальна концепція психічного дизонтогенезу. 

13. Основні принципи і методи ранньої клініко-психолого-педагогічної 

діагностики відхилень психічного розвитку у дітей 

14. Сучасний стан дефектологічної діагностики в Україні, проблеми, 

перспективи розвитку 

15. Процедура психолого-педагогічного обстеження.  

16. Формулювання психологічного діагнозу.  

17. Види діагнозу: симптомологічний, типологічний, етіологічний, 

психологічний, психологічний прогноз 

18. Загальні принципи побудови обстеження.  

19. Тактика проведення психолого-педагогічного дослідження 
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20. Методики дослідження пізнавальних психічних процесів: сприймання, 

уваги, пам'яті, уяви, мислення 

21. Дослідження особливостей мисленнєвої діяльності дітей з вадами в 

розвитку 

22. Логопедична і нейропсихологічна діагностика  

23. Психодіагностика рівня інтелектуального розвитку. Научуваність як 

основний показник розумового розвитку 

24. Діагностика готовності дитини до навчання в школі.  

25. Діагностика індивідуально-психологічних особливостей особистості з 

вадами розвитку 

26. Вікова обумовленість психолого-педагогічної діагностики.  

27. Рання діагностика відхилень в розвитку. 

28. Етапи психолого-педагогічної діагностики порушень розвитку. 

29. Методика вивчення особливостей реакції дітей на навколишні події. 

30. Програма педагогічного вивчення дітей з порушеннями розвитку в 

умовах освітнього закладу З.Д. Забрамної. 
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Тема 1. 

ВСТУП ДО ПСИХОДІАГНОСТИКИ 

ПЛАН 

1. Основні поняття психодіагностики: діагностичні завдання, діагностичні 

категорії, діагностичні фактори.  

2. Зв'язок психодіагностики з іншими дисциплінами.  

3. Психічні властивості: риси особистості, здібності особистості, психічні 

стани.  

4. Особливості сучасної психодіагностики як теоретичної дисципліни та 

практичної діяльності. 

Мета: Розкрити сутність основних понять психологічної діагностики, 

предмету та психологічного діагнозу.  

У результаті засвоєння курсу психодиагностики студенти повинні вміти 

вирішувати наступні психодиагностические проблеми.  

1) Навчитися користуватися стандартними тестами, що передбачає, уміння 

організувати тестування з дотриманням стандартної процедури, не 

втручатися в процес виконання тесту досліджуваним (не створювати 

установок і т.п.), стежити за правильним розумінням і виконанням тесту, 

вміти коректно обробляти та інтерпретувати результати тестування.  

2) Навчитися відрізняти якісні тести від неякісних серед великої кількості 

розповсюджуваних у друкованому й електронному виді тестів (з'ясовувати 

валидность, надійність, норми й інші необхідні параметри тестів).  

3) Уміти конструювати власні тести й методики, проводити стандартизацію й 

адаптацію тестів і методик, готувати їх до видання.  

Серед певної кількості визначень предмету психодіагностики, що 

накопичились за більш ніж столітню історію її розвитку, є два дуже точних і 

ємних, які до того ж не виключають, а, навпаки, доповнюють одне одного. За 

першим з них, більш узагальненим, психодіагностика вважається наукою і 

практикою постановки психологічного діагнозу (О.О.Бодальов, В.В.Столін, 

2004). За другим, більш диференційованим, психодіагностика визначається 
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як область психологічної науки, яка розробляє теорію, принципи і 

інструменти оцінки та вимірювання індивідуально-психологічних якостей 

особистості (Л.Ф. Бурлачук, 2006). Головним завданням психодіагностики є 

створення, обґрунтування, вдосконалення психодіагностичних методик, 

розвиток теоретичних аспектів 2 психологічного оцінювання. Крім того є ще 

специфічні завдання психодіагностики, які виникають через певні ситуації, в 

яких здійснюється психодіагностична робота. Виділяють наступні 

психодіагностичні ситуації і пов’язані з ними завдання:  

1. Діагностика для психолога або клієнта. Коли людина приходить до 

психолога за власним бажанням, намагається бути якомога щирішою, 

співпрацювати з консультантом, тоді методичний інструментарій може бути 

більш «прозорим» та відкритим, менш захищеним від фальсифікації. 

Психолог- психодіагност використовує отриману інформацію для 

планування подальшої консультативної і корекційної роботи з клієнтом, або 

надає клієнту проінтерпретовані результати психодіагностичного 

обстеження, для того, щоб клієнт самостійно вивчав їх з метою рефлексії, 

особистісного зросту, прийняття рішення з вибору професії тощо.  

2. Діагностика для суміжника. В даному випадку психолог діагностує 

психологічні особливості людини на замовлення інших спеціалістів – 

педагога, лікаря, тренера, пенітенціарного службовця, соціального 

працівника, або іншого психолога, за умов, наприклад, коли в організації 

існує розподіл праці між психологами (один займається психодіагностикою, 

а інший веде консультування і корекційну роботу). Така психодіагностична 

ситуація позбавляє психодіагноста необхідності прийняття рішень стосовно 

досліджуваного, розробки планів подальшої роботи, рекомендацій. Він може 

обмежитися чітким викладенням отриманої під час діагностики інформації 

стосовно індивідуально-психологічних особливостей досліджуваного, які 

цікавлять суміжника.  

3. Діагностика-експертиза. Коли діагностика носить характер експертизи на 

замовлення різних інституцій (органів внутрішніх справ, конкурсної 



37 
 

установи, суду, медичної установи), психодіагностична процедура і програма 

має організовуватися за максимально жорсткими критеріями достовірності і 

захисту від перекручення інформації про себе зацікавленої в певному 

результаті експертизи людини. Тут також, як і в попередньому випадку, від 

психодіагноста не вимагається плану подальшої психологічної роботи з 

обстеженою людиною на основі отриманих 3 даних, але ступінь 

відповідальності при постановці психологічного діагнозу, який повинен дати 

точні відповіді на питання, що з’ясовуються через проведення експертизи, 

найвища. Психодіагностику розділяють на загальну і прикладну. В межах 

загальної психодіагностики вивчаються закономірності винесення валідних і 

надійних діагностичних суджень, обґрунтовуються головні конструкти або 

концепти, що вважаються утворюючими структуру особистості, 

розробляються правила конструювання та вдосконалення тестів, 

конструюються психодіагностичні процедури для найбільш 

фундаментальних напрямків психології – загальної, диференційної, вікової, 

соціальної. Універсальні і надійні тести використовуються для 

фундаментальних наукових міждисциплінарних досліджень – в 

психосоматичній медицині, психогенетиці, психофізіології, економіці, 

антропології тощо. Диференційна психометрія (психометріка) – техніко-

методична частина загальної психодіагностики, яка засобами математичної 

статистики, математичного моделювання намагається зробити тести якомога 

більш точними та надійними інструментами виявлення і вимірювання 

індивідуально-психологічних якостей людини. На відміну від універсальних 

методів загальної психодіагностики, у прикладний психодіагностиці на 

перший план виходить не логіка психологічної теорії (концепція 

властивостей, які діагностуються) і не технологічна логіка побудови самого 

психодіагностичного методу певного типу, а логіка практичної сфери 

діяльності психолога, де ці методи будуть найбільше використовуватися. 

Однією з проблем, що підштовхнули психологів до розробки психологічних 

тестів, було виявлення розумово відсталих. І до сьогоднішнього дня 
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визначення інтелектуальної неповноцінності залишається важливою областю 

застосування певних видів психологічних тестів. Клінічне використання 

таких тестів включає обстеження правопорушників, осіб з емоційними й 

іншими типами відхилень у поведінці.  

4 Засоби психодіагностики - ефективний інструмент при вирішенні проблем 

у навчанні. Сфера освіти - одна з основних серед споживачів тестів. 

Виявлення обдарованих учнів і студентів, відбір для розподілення на різни 

типи навчання, робота зі складними і відстаючими учнями, вивчення 

психологічного мікроклімату, відношень у навчальних і педагогічних 

колективах, перевірка якості засвоєння навчального матеріалу учнями – це ті 

завдання, які потребують психодіагностичного інструментарію. Також 

прикладними сферами застосування психодіагностичних методик і тестів є: 

відбір і розподіл персоналу на всіх типах підприємств і організацій; 

формування команд, вивчення психологічних станів у спорті; відбір 

військовослужбовців і службовців інших спеціальних служб. Психологічне 

консультування й психокорекція. Вивчення впливу реалізації соціальних 

програм. Зростає використання тестів як засобу самопізнання й розвитку 

особистості, допоміжного засобу, що полегшує ухвалення життєво важливих 

рішень. Важливість психодіагностичних знань. За стандартами провідних 

країн світу психолог-практик для того, щоб мати право користуватися 

психологічними тестами, повинен довести якість своїх знань з 

психодіагностики (яка там зараз частіше за все називається «психологічним 

оцінюванням» - psychological assessment). Відсутність відповідних знань і 

навичок призводить до некоректного використання тестів, неправильного 

розуміння всього, що пов’язано з діагностикою індивідуально-психологічних 

якостей людини, погіршення іміджу психології і психологічного тестування в 

суспільстві, погіршення соціальних відносин, психологічного стану, та 

соціального статусу досліджених осіб. Тому ми будемо ретельно вивчати 

основні поняття, процедури, правила психодіагностики, типології тестів. Так 

склалося, що за сучасних умов психодіагностика має низку проблем, які 
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доводиться вирішувати і в рамках теоретичної, і в рамках прикладної 

психології.  

Це основні небезпеки для сучасного психолога, а з іншого боку – це 

завдання, якими він має зайнятися.  

1) Занадто великий емпіризм, який властивий психодіагностиці ще з перших 

часів її існування. Багато тестів розробляються суто технічно, без належного 

теоретичного обґрунтування вимірюваних змінних, без подальшої роботи по 

узагальненню накопичених даних. Відомими способами розробки тестів, які 

призводять до виникнення такого становища є факторно-аналітичний і 

критеріально - ключовий типи конструювання тестів.  

2) Необхідність врахування ситуаційних факторів, що роблять не менш 

значний вплив на варіативність поведінки людини, ніж індивідуально-

психологічні розходження, ставить завдання розробки нових інструментів 

дослідження, більше надійних і валідних, ніж наявні сьогодні.  

3) Відсутність повної адаптації закордонних тестів.  

4) Відсутність норм (стандартизації) для багатьох тестів.  

5) Відсутність систематичної роботи з рестандартизації тестів, через що 

застарівають норми і зміст тестових завдань.  

6) Відсутність контролю за виданням і розповсюдженням тестів, що 

призводить до накопичення великої кількості помилок в тестах, 

розповсюдження тестів без збереження авторства тесту та авторства 

адаптацій зарубіжних тестів, без повних психометричних характеристик, з 

невідомою стандартизацією, порушенням валідності тестів через їх загальну 

доступність.  
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Тема 2. 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО 

ОБСТЕЖЕННЯ 

ПЛАН 

1. Послідовність проведення обстеження. 

2. Ситуативна змінна. 

3. Змінна цілі дослідження. 

4. Змінна тестового психодіагностичного завдання. 

5. Змінна особистості досліджуваного. 

6. Змінна особистості діагноста. 

Логіка викладу: порядок проведення обстеження, фактори, що вплива-

ють на результати психологічного тестування, змінна тестового пси-

ходіагностичного завдання, категорії тестової психодіагностики, змінна 

особистості обстежуваного, типи обстежуваних, змінна особистості 

психолога в обстеженні. 

У будь-якої проблеми вже є вирішення, безвідносно до того, знаєте ви 

його чи ні. Е.Берн 

Якість проведення психодіагностичного дослідження чи обстеження 

значною мірою залежить від дотримання необхідного алгоритму. 

Починаючи психодіагностичне обстеження, психолог повинен чітко 

уявляти собі проблему й основний методичний задум експерименту, знати 

процедуру, зміст методик, заготовити необхідні матеріали. При підготовці до 

психодіагностичного обстеження необхідно проаналізувати змінні, пов'язані 

з процедурою експерименту, що впливають чи можуть вплинути негативно 

на якість діагностичної інформації. 

Проведення вимірів у строго стандартизованих і контрольованих 

умовах дозволяє одержати найбільш точні результати експерименту і надійну 

інтерпретацію тестів. 

Пропонується наступна послідовність проведення 

обстеження (Л.Бурлачук, 1995): 
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1. Пояснити обстежуваним мету проведення тестування. 

2. Гарантувати збереження таємниці індивідуальних відповідей. 

3. Відповідно до вимог рекомендацій прочитати інструкцію до тесту і 

провести тренування. 

4. Попросити обстежуваного чи самому заповнити (якщо потрібно) 

паспортні і біографічні дані в реєстраційних бланках. 

5. Зафіксувати відповіді обстежуваного на запитання особистіс-ного 

опитувальника або дати час обстежуваним на самостійну фіксацію відповідей 

у реєстраційних бланках. 

6. Обробити результати тесту відповідно до вимог рекомендацій. 

Психолог, що запитує в людини в ході обстеження зведення про її 

особистість, робить це тільки після того, як досліджуваний цілком усвідомив 

мету обстеження, а також мету і способи використання цієї інформації. 

Для ефективності психодіагностичного обстеження за допомогою 

особистісних опитувальників його варто проводити так, щоб не дати 

зрозуміти обстежуваним, яка риса їхньої особистості вивчається і як будуть 

інтерпретуватися результати, інакше відповіді будуть відображати їхню 

власну точку зору на виразність у себе цієї риси, а не реальне положення 

справ (уявлення окремих обстежуваних про свою особистість можуть бути 

суттєво перекрученими). 

У порівнянні зі звичайною формою, представлення тестів на 

комп'ютері має низку переваг: автоматичне пред'явлення завдань тесту, 

машинна обробка і представлення результатів, збереження результатів 

тестування в банку даних. Після завершення тестування комп'ютер може 

вивести на екран показники обстежуваного і його інтерпретацію, засновану 

на тестових нормах, занесених у пам'ять комп'ютера. Можуть автоматично 

виконуватися різні процедури аналізу завдань, факторний аналіз і т.п. 

Інтерпретація тесту може бути полегшена використанням банку даних, 

накопичених в ЕОМ на основі сукупності індивідуальних оцінок по батареї 

тестів особистісного опитувальника. 
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Необхідно враховувати, що комп'ютерне тестування сприяє: 

• актуалізації в обстежуваних соціально-нормативних форм 

поводження, що маскують індивідуально-психологічні особливості, які 

виявляються в посиленні впливу установок на відповіді, що створює 

результати тестування; 

• появі специфічних емоційних реакцій, коли, наприклад, у деяких 

обстежуваних відсутність навичок взаємодії з ПЕВМ («острах машини») 

може викликати відмову від участі в обстеженні. 

На результати психологічного тестування впливає низка факторів, які в 

практиці психодіагностики називаються змінними. 

Змінна, яка породжується умовами обстеження, називається 

ситуативною. 

Щоб уникнути цього, обстеження необхідно проводити в природній і 

звичній для обстежуваного обстановці. Психолога до того ж цікавить саме 

природність психічних проявів людини. Тому не випадково в 

психодіагностиці існує вимога звикання обстежуваних до умов, процедур і 

методів тестування. 

Коротке опитування (інтерв'ю, анкетування) краще проводити на 

місці, не створюючи при цьому нездорової цікавості інших. 

Якщо опитування тривале, то краще проводити його в окремому 

приміщенні, намагаючись при цьому не бентежити обстежуваного 

присутністю сторонніх. Психодіагностичне обстеження як у природних, так і 

в лабораторних умовах повинно бути комфортним і за фізичними, і за 

соціально-психологічними параметрами. 

До ситуативної змінної відносяться чутки і загальні уявлення 

обстежуваних про сутність процедури і наслідки психодіагностики. 

Опитування, тестування, комплексне обстеженняпотрібно проводити 

так, щоб чутки про зміст і сутність тестових завдань не ставали сенсацією і 

надбанням тих, кого ще прийдеться обстежувати. Але заборона обміну 

думками ще більше інтригує учасників і тому варто подбати про «закритість» 
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самої процедури. Краще, коли однорідна група обстежуваних, планованих 

для обстеження, діагностується одночасно чи через невеликі тимчасові 

проміжки. 

Діяльнісний варіант психодіагностики, коли психічні процеси, 

властивості, стани особистості досліджуються в умовах безпосереднього 

включення в гру, навчання, працю, іншу форму звичної активності, – більш 

плідний у групі, первинному колективі. Правда, на сучасному етапі розвитку 

психодіагностики і її технічного оснащення переважає індивідуальне 

тестування. Ця традиція збереглася з часів класичних психофізіологічних 

експериментів. У психології абсолютизація ізольованого «препарування» 

психічних явищ - міра вимушена. Імовірно, у майбутньому традиційні 

лабораторні ситуації чи їхні аналоги (ситуації, що штучно задаються), 

повинні будуть трансформуватися в природні. 

Ситуативною змінною психодіагностики може вважатися і 

вплив присутності інших, незапланована «співучасть інших», у тому числі і 

стороння цікавість. 

Тут важливе значення має і рівень мотивації індивіда до обстеження, 

так званий вихідний рівень мотивації. Одним людям властива «постійно» 

підвищена активність, збудливість, інші активізуються тільки в значимих для 

них ситуаціях. У підсумку при високому вихідному рівні мотивації подальше 

підвищення його в умовах «співучасті» може призвести до гальмування 

психічних процесів. У свою чергу, рівень мотивації, досягаючи граничної 

точки, буде знижувати показники психічної активності за рахунок своєї 

надмірності. 

Приймаючи до уваги зазначену змінну, психодіагносту важливо 

подбати про оптимальний рівень мотивації на процедуру і результати 

психодіагностичного обстеження з урахуванням як індивідуальних, так і 

ситуативних факторів результуючого впливу. 

При організації психодіагностичного обсте- 
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ження важливо точно визначити, з якою метою здійснюється 

діагностика: для наукового дослідження, чи інформування психологічної 

корекції. 

Перша форма постановки мети— дослідницька — припускає, що 

констатує психодіагностику. Це суто дослідницький рівень роботи з 

обстежуваним, коли діагностика завершується математичною обробкою й 

обговоренням даних у наукових цілях, теоретичних викладеннях. 

Друга форма постановки мети- інформування -це проміжний, 

перехідний рівень від наукового дослідження до практики -роботи психолога 

з людьми. Тут передбачається не тільки інтерпретація фактів, феноменології і 

взаємних зв'язків досліджуваних психічних явищ, але і практичні 

впровадження з передачею зведень і рекомендацій користувачам, замовнику, 

суб'єкту діагностики. 

Передача діагностичних зведень користувачам - це особливе питання, 

тим більше якщо користувач неє професійним психологом. 

Обстежуванихінформують по найзагальніших результатах, типових 

особливостях і індивідуальних відхиленнях, зрозуміло, не називаючи 

персоналипривселюдно. У таких випадках інформація змушує обстежуваних 

оцінити чи переглянути, глянути по-новому, ніби з боку і глибше на свої 

психологічні особливості та можливості. 

Повідомлення результатів обстеження обслідуваним - обов'язкова 

умова психодіагностики. Порушення цього правила дискредитує 

психологічну науку і практику зсередини, викликаючи недовіру і підозрілість 

стосовно тих, хто проводить усілякі тестування. Разом з тим людині завжди 

хочеться довідатися про себе щось таке, що колись було невідомим, неявним. 

Третя форма постановки мети- психодіагностика з корекцією. Вона 

характеризується тим, що обстежуваним не тільки повідомляють результати 

діагностики, але і дають практичні рекомендації з питань саморегуляції 

станів, пізнавальних процесів стосовно їхньої діяльності, регулювання 

міжособистісних відносин тощо, з урахуванням виявлених фактів. 
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Психодіагностика з корекцією припускає, як правило, цілий ряд зустрічей з 

обслідуваним, може допускати включення інших осіб, інших (не тільки 

психологічних) можливостей. Часто в таких випадках вдаються до активних 

методів роботи: мозкова атака, психологічний тренінг, ділова гра, консиліум 

й ін. 

Отже, ціль дослідження (діагностики) визначає і характер обліку 

змінних, що роблять вплив на результати обстеження. Дослідницькі, наукові 

цілі діагностики припускають строгий облік і контроль умов природного 

протікання досліджуваного психічного явища. При інформаційних 

(найчастіше учбово-освітніх, просвітительських чи консультативних) цілях 

нерідко вдаються до демонстрації самих артефактів: показують форми 

прояву і наслідок умов, що впливають на вихідні дані діагностики, 

«опредметнюють» психологічні засоби захисту від них, спеціально 

виділяють фактори, що забезпечують стійкість досліджуваних явищ психіки, 

демонструють їх. Особливо важлива демонстрація, наочність, очевидність у 

корекційних цілях діагностики. Демонстрація діагностичного матеріалу з 

акцентами на артефактах і психологічних блокадах, компенсаціях і захистах, 

як правило, мимовільно незграбних, покликана самою участю обстежуваного 

знайти їхню непродуктивність, повірити в результативність усвідомленого 

реконструювання. У такому демонстративному експерименті людина 

почуває й усвідомлює доцільність самоконтролю над багатьма перемінними 

в прояві можливостей своєї психіки. 

Ціль дослідженнябагато в чому визначає форму і зміст інструкції, яка 

пропонується при виконанні завдання. 

Інструкція може бути відкритою, коли в ній цілком розкривається мета 

діагностики, чи закритою, коли справжня мета діагностики не називається. 

Природно, що при закритій інструкції можна одержати більш достовірні 

результати, тому що обстежувані дійсно не знають, що вивчається, і 

позбавлені можливості маскуватися. Але тут виникають проблеми, що 

можуть бути вирішені після того, як наприкінці обстеження розкривається 
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його дійсна мета. З практики відомо, що навіть у таких випадках у деяких 

обстежуваних зберігається негативне відношення до подібного роду 

прийомів. Як би там не було, змінні цілі звичайно «закладаються» в 

інструкцію. 

Інструкція пред'являється перед обстеженням. Вона може бути 

повното чи частковою, що дає лише загальні орієнтири. Повна інструкція 

програмує фактично всю логіку дій обстежуваного. Часткова інструкція задає 

загальний напрямок дій. Наприклад, у словесно-асоціативному експерименті 

задається не одна якась дія: «Розповідайте вільно про все, що бачите, що 

спадає вам на думку». 

нструкція - норматив, що визначає поведінку обстежуваного. Тому за 

допомогою інструкції можна ставити перед людиною задачі будь-якого 

ступеня складності і тим самим моделювати діяльність, що наближається до 

реальних життєвих ситуацій. 

Один і той самий тест із різними інструкціями може вимірювати різні 

явища і, навпаки, можна підібрати різні завдання, а при визначених 

інструкціях до них одержати діагностичну інформацію про один 

психологічний процес. 

Отже, змінні цілі психодіагностики багато в чому визначаються 

характером використання передбачуваних результатів і, здебільшого, 

закладаються в інструкції щодо використання тестових завдань. 

У професійній практиці психодіагностику прийнято вважати 

експериментом. Тому психодіагност у протоколах психодіагностичного 

обстеження називається «експериментатор», а людина, яку обстежують, - 

«обстежуваний», тобто той, котрий проходить іспит. Діагностичний 

експеримент у психологи - це свідомо чи спеціально спонтанна, але 

обов'язково контрольована ситуація, що виникла, за допомогою якої 

викликають заплановані для вивчення явища психіки. Експерименти в 

психологічній практиці поділяються на: орієнтувальні; критичні; методичні. 
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Орієнтувальний («пілотажний») - експеримент, який призначений для 

пошукового рішення поставленої задачі. Коли явище невідоме чи 

передбачається множинність форм його прояву, коли ще немає принципів і 

підходів, відсутній концептуальний лад у розумінні обстежуваного, вдаються 

до експерименту, що орієнтує. Звичайно він припускає значні варіації 

використовуваних тестових завдань, інструкцій, форм організації поведінки 

як самого дослідника, так і обстежуваних, - різні тренінги, проблемні 

ситуації, мозкові атаки і т.п. Критичний експеримент покликаний перевірити 

сформовану гіпотезу за строго організованою програмою і діагностичною 

процедурою. Це не тільки наукові, тобто дослідницькі, діагностики, але і 

будь-яке прикладне обстеження, оскільки в останньому ми також 

припускаємо одержати (чи не одержати) те чи інше бачення, а отже, 

перевірити гіпотезу. Методичний експеримент, як правило, уточнює 

передбачувану логіку проведення дослідження (діагностики), перевіряє ще 

раз методичний апарат психодіагностики. До задач методичного експери-

менту входить валідизація тестів, перевірка їх на вірогідність і надійність. 

Методичний експеримент відпрацьовує нормативні дані, критерії для 

порівняння популяційних вибірок, патологічних відхилень, 

професіографічних номіналів тощо. 

Крім принципів складності й адаптивностг, до тестових завдань 

пред'являються й інші вимоги, що мають як процесуальне, так і змістовне 

значення: 

1. Непрогностичність і неочевидність у розв'язанні завдань. Якщо 

завдання такі, що усі будуть давати на них однакові відповіді, то такий 

стимульний матеріал непридатний для використання в якості тестових 

завдань. Вони повинні бути своєрідними і специфічними в рішеннях. 

2. Індиферентність соціального схвалення (несхвалення) результатів і 

оцінок. Якщо в опитувальнику чи діагностичній бесіді звучать твердження 

нейтральні або оціночні, що навішують «ярлики», то в якості тестових 

однаково непридатні як перші, так і другі. Підбираються тестові завдання, що 
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є значимими для особистості обстежуваного, цікавими, але не ображають і не 

є оцінними. За рідкісним винятком такі, що виявляють самооцінку, - це 

допускається. 

3. Виключення з боку обстежуваних намагань відповідати сподіванням 

і очікуванням експериментатора. Формулювання і стимульні задачі, 

«провокаційні» запитання, що свідомо працювали б на гіпотезу, на 

абсолютне й однозначне її підтвердження, з тестових зав дань повинні бути 

виключені. 

Змінна тестового завдання залежить ще й від того, у якій 

вимірювальній системі даних здійснюється диагностика L даних. 

L-дані - це зведення, отримані шляхом реєстрації реальної поведінки 

людини в повсякденному житті. Безперечно, було б ідеально мати повний і 

докладний опис способу життя обстежуваної особи, однак на практиці це не 

можливо. У кращому випадку вдається одержати інформацію щодо окремих 

періодів чи сторін життя людини, наприклад, скільки разів учень правильно 

відповідав на запитання з математики, скільки разів порушував дисципліну, 

звертався до лікаря і т.д. Тому найчастіше L-дані одержують шляхом форма-

лізації оцінок експертів, що спостерігають за поведінкою обстежуваного у 

визначених ситуаціях протягом деякого періоду часу. 

З L-даних звичайно починають дослідження проблеми. L-дані вигідно 

відрізняються тим, що усі види поведінки в них представлені в мовній формі, 

а це дозволяє легко інтерпретувати досліджувані явища. Однак таке 

використання L-даних не завжди достатньо інформативне, оскільки зовнішні 

оцінки не є адекватною мірою внутрішнього психічного життя людини. 

Сприйняття поведінки іншої людини завжди трохи перекручене в зв'язку з 

особливостями особистості самого експерта. Оскільки різні експерти будуть 

давати різні оцінки, виникає проблема виміру надійності експертів. 

Інша проблема, яка тут виникає, - підвищення надійності зовнішніх 

оцінок за рахунок зняття систематичних перекручувань. Одним з параметрів 
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систематичних перекручувань і помилок при зовнішніх оцінках може бути 

вплив гарного чи поганого ставлення експерта до обстежуваних осіб. 

Для підвищення надійності L-даних у психодіагностиці розроблені і 

використовуються правила, що орієнтують сам процес одержання експертних 

оцінок. 

1. Риси, якості чи властивості психіки, які оцінюються, повинні 

описуватися в термінах і поняттях поведінки, що спостерігаються 

ззовні. 

2. Експерти повинні мати можливість спостерігати за поведінкою 

обстежуваного досить довго. 

3. Кількість незалежних експертів повинна бути не меншою де-

в'ятьох на одного обстежуваного. 

4. Експертиза повинна здійснюватися не довільно, а за спеціально 

заданою схемою. Доцільніше проводити ранжирування обстежуваних тільки 

за однією рисою, однією властивістю, за один раз замість оцінювання одного 

обстежуваного відразу по всьому набору якостей чи властивостей. Іншими 

словами, експерта просять упорядкувати всю групу по одній ознаці, 

наприклад, проранжирувати 20 чоловік по якості товариськості, а не однієї 

людини по всіх досліджуваних якостях. Послідовний перебір якостей на усій 

вибірці маскує дійсну мету й особистість того, хто цікавить дослідника 

конкретно, тим самим забезпечується об'єктивність експертизи. 

Q-дані являють собою діагностичну інформацію, отриману за 

допомогою опитувальників та інших методів самооцінок (самозвіти, 

шкалування та ін.). Завдяки простоті конструкції і легкості одержання 

інформації Q-дані займають одне з центральних місць у психодіагностиці 

взагалі. Кількість методик для одержання психодіаг-ностичних вимірів у 

системі Q-даних воістину величезна. Це і тести Айзенка, Кеттелла, ММРІ, 

усілякі методи шкалування, проективні методи і багато інших. 

Психодіагностична практика свідчить, що і Q-дані значною мірою 

підлягають дії інструментальних перекручувань, хоча меншою мірою, ніж L-
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дані. Причини перекручувань психометричної системи Q-даних носять в 

основномупізнавальний і мотиваційний характер. 

Пізнавальні перекручування здебільшого пов'язані з незнанням людьми 

самих себе, власної особистості, «Я-самості».Виникають ці 

перекручування переважно з наступних причин: 

а) низький освітньо-культурний рівень і рівень загальної ерудиції; 

б) відсутність навичок інтроспекції (самоспостереження) і спеціальних 

знань психології чи хоча б елементарних уявлень про 

психічні явища; 

в) орієнтація на довільні еталони: звичайно себе порівнюють із 

близьким оточенням і практично не використовують популярні моделі 

(зіставлення з деяким представником своєї національної етнокультури). На 

рівні повсякденної свідомості ми не тільки не знаємо цього, але і не 

задумуємося над такими «високими матеріями». 

Таким чином, не можна сподіватися на вірогідність самозвітів, якщо їх 

не організувати спеціально. 

Мотиваційні артефакти ще більш значимі в психодіагностичних 

вимірах по лінії Q-даних. 

Різна мотивація обстежуваних може служити джерелом пере-

кручування відповідей або убік соціальної бажаності (дисиміляція), або убік 

підкреслення своїх дефектів (агравація і симуляція). Це різні форми симуляції 

(від лат. simulatio -удавання) - зображення різних специфічних станів чи їхніх 

симптомів людиною, якій вони не властиві. Мотиваційні перекручування, у 

тому числі симуляція, дисиміляція й агравація найчастіше носять свідомий 

характер і мають на меті свою користь або мають несвідомий характер і 

зумовлені пізнавальними обмеженнями. Свідомі перекручування можуть 

призводити до повної відмови від співробітництва, грубих помилок і зовсім 

випадкового характеру відповідей. Ефект несвідомих перекручувань менш 

значний і піддається корекції. 
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Т-дані - це психодіагностичні матеріали, отримані в результаті 

об'єктивного виміру різних форм прояву психіки (вербальних і невер-

бальних, соціальних, індивідуальних тощо) без звертання до самооцінок і 

експертних оцінок. Це той випадок психологічної діагностики, коли при 

участі необхідного об'єктивно-вимірювального інструментарію створюються 

спеціальні мікроситуації, що сприяють прояву і фіксації досліджуваних 

властивостей психіки. Як окремий випадок Т-даних можна розглядати 

лабораторний експеримент. 

Об'єктивність тестів тут досягається за рахунок: 

-одержання оцінок за реакціями обстежуваного; 

- приховування як справжньої мети дослідження, так і його процедури; 

- зменшення перекручувань, внесених у тестову діагностику самим 

експериментатором (формалізація процедур обстеження й інтерпретації, 

комп'ютеризація діагностики, фіксація фізіологічних корелятів психіки). 

Для забезпечення об'єктивності Т-даних звичайно використовують такі 

прийоми і принципи: 

1. Маскування справжньої мети дослідження. 

Це один з найбільш розповсюджених тактичних прийомів. У такому 

випадку справжня мета дослідження, як правило, обстежуваним не 

повідомляється. У явному вигляді йому називають іншу, помилкову мету, що 

дозволяє одержати менш перекручений результат. Дуже часто цей спосіб 

маскування такої мети використовується в особистісних діагностиках, 

зокрема в проективних методиках (ТАТ, тест Роршарха, малюнкові тести). 

2. Несподівана постановка задачі. 

Цей прийом аналогічний фактору «раптовості», що застосовується 

слідчим при веденні допиту. Раптовість порушує систему чекань і викликає 

емоційний стан, близький до стресового, що заважає дотримуватись обраної 

лінії поведінки і реагування. 

У такий самий спосіб, без попередньої підготовки інструкцією 

висувається вимога згадати зміст раніше виконаного тесту або назвати 
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картинки, що були в стимульному матеріалі, хоча обстежуваний працював 

тоді з цифрами (методика Виготського-Сахарова). Або в асоціативному 

експерименті обстежуваного попередньо просять відтворити групу ключових 

слів-асоціантів, а потім, після відтворення, знову пред'являють групу слів, 

але раптово просять відповідати асоціаціями. У підсумку обстежуваний 

виявляється перед дилемою: якої лінії дотримуватися — відповідати якомога 

швидше першим словом, що прийшло на думку, як того вимагає інструкція, 

чи зосередити свої зусилля на запам'ятовуванні ключових слів, які були 

задані спочатку? 

3. Невизначеність, нечіткість цілей тестування. 

Обстежуваному дають такі інструкції, щоб він не міг зрозуміти вимоги 

експериментатора і не знав, у яку сторону варто змінити свої реакції, щоб 

вони відповідали соціальним нормам і вимогам. У цих випадках 

обстежуваному говорять, що робити, але не говорять, як робити, не дають 

критеріїв якості виконання. 

5. Створення емоційної ситуації. 

Такий прийом досить часто використовується в психодіагнос-тичній 

практиці. Емоційний стан напруги досягається різними способами, 

наприклад, негативними відгуками про якість виконання завдання, про 

здібності чи уміння обстежуваного, вимогу відповідати дуже швидко чи 

повільно й ін. 

Може викликати емоційну напругу і сам тестовий матеріал: неетичний 

зміст, трагічне (катастрофа), смішне, азартне у взаємодії будуть породжувати 

відповідні психоемоційні стани. На тлі викликаних емоцій виконується 

тестова задача й одночасно відзначаються вербальні реакції, вегетативні, 

моторно-рухові, мімічні, інтонаційні, інші зміни. Іноді створюють ситуацію 

емоційного стресу для того, щоб виявити психогенну стійкість організму до 

дії екстремальності. 

При цьому паралельно виконується який-небудь тест чи надходить 

прохання розповісти про суто особисті справи і враження, висловити своє 
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відношення до тестів чи до тих, хто їх проводить. Експериментально поряд з 

вербальними фіксуються вегетативні реакції, моторно-рухові, мімічні, 

інтонаційні зміни. 

6. Стереотипізовані форми психіки, автоматизми. 

Почерк, манеру поведінки, експресивні рухи важко контролювати і 

змінювати навіть при великому бажанні, тому вони часто використовуються 

в особистісних тестах і діагностиках спеціального призначення: генетичні 

дослідження, експертна криміналістика, психоемоційна резистентність в 

екстремальних умовах тощо. Поряд з особистісною інформацією такий 

діагностичний прийом дає багато цінної інформації про психофізіологічні 

механізми саморегуляції поведінки і діяльності людини взагалі. 

7. Психофізіологічні, чи «мимовільні», індикатори психіки. 

Поняття «мимовільні індикатори психіки» введене і розробляється в 

науковій школі Б.М.Тешюва, В.Д.Небиліцина їхніми учнями і 

послідовниками. Це поняття охоплює лише ті явища психіки, що 

реєструються в проявах функцій, що не залежать від волі і намірів 

обстежуваного. У якості «мимовільних» індикаторів психіки звичайно 

використовуються електроенцефалографічні, електрофізіологічні, біохімічні, 

вегетативні зміни, що супроводжують психічні процеси. Прикладом таких 

методик може служити так званий «детектор неправди», уперше 

запропонований А.Р.Лурією, який отримав застосування в рішенні 

спеціальних практичних задач. 
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Тема 3. 

ДІАГНОСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ 

ОСОБИСТОСТІ 

ПЛАН 

1. Поняття інтелекту та його структури. Теорії інтелекту. 

2. Методи виміру інтелекту. 

 

Інтелект(від лат. intellectus – розуміння, пізнання) — здібність до 

здійснення процесу пізнання і до ефективного вирішення проблем, зокрема 

при оволодінні новим колом життєвих задач. 

Існує ряд принципово різних трактувань інтелекту. У структурно–

генетичному підході Ж. Пиаже інтелект трактується як вищий спосіб 

урівноваження суб'єкта з середовищем, що характеризується 

універсальністю. При когнітивістському підході інтелект розглядається як 

набір когнітивних операцій. У факторно–аналітичному підході на підставі 

безлічі тестових показників відшукуються стійкі фактори (Ч.Спирмен, 

Л.Терстоун, Г.Айзенк, С.Барт, Д.Векслер, Ф.Вернон). На сьогоднішній 

момент прийнято вважати, що існує загальний інтелект як універсальна 

психічна здатність, в основі якої може лежати генетично обумовлена 

властивість нерівної системи переробляти інформацію з певною швидкістю і 

точністю (Г.Айзенк). Зокрема, в психогенетичних дослідженнях показано, що 

частка генетичних чинників, розрахована по дисперсії результатів виконання 

інтелектуальних тестів, достатньо велика, цей показник має значення від 0.5 

до 0.8. При цьому найбільш генетично залежним виявляється вербальний 

інтелект. 

У спробі визначити інтелект ми стикаємося із значними труднощами. 

Можна виділити наступні основні підходи. 

Інтелект — це те, що вимірюється тестами інтелекту. 

Інтелект — це узагальнена здібність до навчання. 

Інтелект — це здібність до абстрактного мислення. 
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Інтелект — це те, що забезпечує ефективність адаптації, поведінки в 

складному середовищі. 

Розглянемо ці визначення докладніше. Ймовірно, першим визначення 

інтелекту як того, що вимірюють тести, запропонував Едвін Борінг (1923). 

Дана точка зору свідчила про відсутність єдиної позиції в розумінні 

інтелекту. Хоча визначення інтелекту через засіб вимірювання і 

сприймається як відмова від його змістовного аналізу, проте за таким 

розподілом інтелекту стоїть щось більше, ніж вульгарна тавтологія, подібна 

«маслу масляному». Визначаючи так інтелект, дослідники, ймовірно, 

прагнули виразити те, що йдеться не про інтелект в звичному значенні цього 

слова, а про інтелект, визначений на основі успішності рішення різного роду 

задач, наближених до тих, які людина вирішує в повсякденному житті. Має 

рацію Г.Айзенк, що відзначав, що визначення інтелекту на підставі 

психометричних властивостей, що виявляються за допомогою IQ тестів, 

простіше, а тому зручніше в користуванні... На перший погляд воно здається 

тавтологічним і тривіальним, проте це не так. Тести інтелекту ґрунтуються на 

визначених і добре відомих природних закономірностях, таких як принцип 

позитивного різноманіття, тобто той факт, що будь-які кореляції між 

когнітивними завданнями, яка б не була різна їх природа, виявляються 

позитивними за умови тестування досить різноманітних сторін здібностей 

випробовуваних. У дане визначення також укладається та обставина, що 

матриці взаємних кореляцій між тестами, як правило, мають ранг, близький 

до одиниці, що припускає наявність дуже сильного загального чинника» 

(Айзенк, 1995). 

Найочевиднішим є розуміння інтелекту як здібності до навчання. 

Проте, розуміючи інтелект як здібність до навчання, ми, бажаємо того чи ні, 

«прив'язуємо» його до задач тільки одного виду діяльності. Є і інші причини, 

що не дозволяють прийняти це визначення інтелекту. Розглядаючи дане 

розуміння інтелекту, Анастазі ставить питання: навчанню чому? І, 

відповідаючи на це питання, підкреслює, що в нашій культурі інтелект 
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традиційно зв'язувався з шкільним навчанням. Дійсно, в багатьох роботах 

показано, що дані, одержані за допомогою інтелекту, значущо корелюють з 

успішністю навчання (коефіциент кореляції рівний приблизно 0,50, причому 

залежність більш висока в початкових класах школи, а потім декілька 

знижується). Але оцінки успішності відображають не процес навчання, а 

його результат, самі ж кореляції пояснюються тим, що більшість тестів 

інтелекту вимірюють, наскільки властиві індивіду інтелектуальні навики, 

якими опановують в школі (відомо, що як зовнішній критерій валідності 

тестів для вимірювання інтелекту виступає шкільна успішність). Ні тести 

інтелекту, ні шкільні оцінки не дають можливості передбачити, як людина 

справлятиметься з багатьма життєвими ситуаціями. 

Нарешті, навчання різним навикам, операціям, діям неабиякою мірою 

залежить від їх специфічності, тоді як в нашому випадку йдеться про цілком 

визначені, перш за все розумові навики. І з цієї причини не можна 

ототожнювати інтелект з узагальненою здібністю до навчання. 

Уявлення про інтелект як здібності до абстрактного мислення, 

ефективного використовування схем і символів кінець кінцем також звужує 

не тільки поняття інтелекту, але і сферу його проявів. Найвиразніше це 

виступає в когнітивній психології, що зосередила свою увагу процесуальних 

характеристиках інтелекту, зведеного до здатності рішення задач.Неважко 

уявити, що якщо інтелект явно більше того, що вимірюється 

інтелектуальними тестами, то тим більше не вичерпується здібностями 

до концептуалізації і абстрактного міркування. 

Визначення інтелекту через пристосовну діяльність знаходить більше 

прихильників. Для Піаже (1960) суть інтелекту виступає в структуризації 

відносин між середовищем і організмом, а його розвиток визначається в 

більш адекватній адаптації. 

Вернон (1960) відзначає, що інтелект відповідає загальному рівню 

складності і гнучкості в схемах поведінки особи, що послідовно 

сформувалися протягом її життя. 
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Очевидно, неможливо визначити інтелект поза різноманітними 

формами взаємодії індивіда з навколишнім середовищем. З позицій 

вітчизняної психології ця взаємодія розглядається як активна, дійова, а не 

просто як пристосування, адаптація. «Поняття такого роду, як інтелект, 

розкрила лише в плані конкретних дієвих взаємостосунків індивіда з 

навколишньою дійсністю» (С.Л.Рубінштейн, 1940). 

Таке розуміння інтелекту дозволяє розглядати його як процес, а не 

результат, виступаючий у вигляді здібності до навчання, здібності до 

абстрактного мислення і т.д. 

Обговорювані підходи до розуміння інтелекту — теоретичні 

конструкти, що мають узагальнений характер. Нас же перш за все 

цікавить інтелект зміряний,виражений за допомогою певних кількісних 

показників. Протягом багатьох років апарат кількісної оцінки, що 

розвивається, способу дає можливість перейти від теоретичних побудов до 

практики, тільки через яку і здійснюється змістовна конкретизація явища, що 

фіксується поняттям «інтелект». 
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Тема 4. 

ДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА 

САМОСВІДОМОСТІ 

ПЛАН 

Самосвідомість особистості досліджують теоретично, однак це питання 

має і важливе практичне значення. Не всі складові феномену самосвідомості 

піддаються вимірюванню, крім того, навіть аспекти дослідження, що 

вважають складовими самосвідомості, не завжди є такими. Тому при 

вивченні самосвідомості найефективнішими є "прозорі", неформалізовані 

методи дослідження. 

Самосвідомість як об'єкт психодіагностичного дослідження. 

Специфікою самосвідомості зумовлюється більш глибока психологічність її 

змісту, ніж свідомості. Як і проблема свідомості, проблема самосвідомості є 

комплексною: її досліджують у філософії, соціології, психології.У філософії 

самосвідомість є усвідомленням себе, рефлексією свідомості стосовно себе. 

Самосвідомість одночасно розуміють і як акт (дію) рефлексії усвідомлення 

себе, і як результат такої рефлексії - знання себе. Самосвідомість є умовою 

того, що свідомість зберігає себе в часі. Єдність самосвідомості, на думку 

Канта, умова будь-якої єдності у світі. У філософському значенні свідомість 

є завжди - вона не може початися чи припинитися, оскільки трактується як 

умова конституювання і даності світу, як спосіб буття. Філософський аспект 

аналізу самосвідомості пов'язаний з виявленням її гносеологічної суті, 

з'ясуванням співвідношення з об'єктивним буттям особистості. У 

представленні свого Я особистість відображає міру її самоусвідомлення і 

рівень зрілості загалом. Водночас у здатності поглянути на себе з боку і 

полягають труднощі дослідження самосвідомості, оскільки "винесення" 

особистістю себе "назовні" детермінують суб'єктивні особливості, що часто 

перешкоджають створенню об'єктивного уявлення про своє Я. 

У соціальних науках використовують терміни "національна 

самосвідомість", "етнічна самосвідомість", "класова самосвідомість", що 
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позначають усвідомлення особистості як частини певної групи, її 

особливостей і мети в суспільному світі. 

Самосвідомість (англ. self-consciousness, нім. Selbstbewusstsein) - 

динамічна система уявлень людини про себе, усвідомлення нею своїх 

фізичних, інтелектуальних та інших якостей, їх самооцінка, а також 

суб'єктивне сприйняття факторів, які на неї впливають. 

Психологічний "механізм" самосвідомості має інтеграційну природу. 

До кожного акту самосвідомості залучаються не тільки психічні процеси в 

різних комбінаціях, а й вся особистість - система її психологічних 

властивостей, особливості мотивації, набутий досвід на різних рівнях 

узагальнення, емоційний стан особистості в певний момент тощо. У 

психічному житті особистості, в її структурі самосвідомість разом зі 

свідомістю є центральною складовою, необхідною умовою цілісності і 

спадкоємності формування внутрішнього світу особистості. 

Самосвідомість не є самостійним явищем психіки, фактично це 

свідомість, тільки з іншою спрямованістю. Людина не тільки усвідомлює дії 

об'єктів реального світу, виражає ставлення до них, але, виокремивши і 

протиставивши себе цьому світу, усвідомлює себе як особистість, що має 

свої особливості, своєрідність, виробляє певне ставлення до себе. Якщо 

свідомість орієнтована на весь об'єктивний світ, то об'єктом самосвідомості є 

сама особистість. У самосвідомості вона постає як суб'єкт і об'єкт пізнання. 

У психологічному аналізі самосвідомість є складним психічним 

процесом, сутність якого полягає у сприйнятті особистістю численних 

"образів" себе в різних ситуаціях діяльності і поведінки, у всіх формах 

взаємодії з іншими людьми, у поєднанні цих образів у єдине цілісне 

утворення - уявлення, а потім у розуміння свого Я як суб'єкта, відмінного від 

інших. У структурному аспекті самосвідомість становить єдність трьох 

складових - пізнавальної (самопізнання), емоційно-ціннісної (самоставлення) 

і дієво-вольової, регулятивної (саморегуляція). Тому діагностування 

компонентів самосвідомості здійснюється саме у цих напрямах. 
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Методики діагностування самосвідомості 

Психодіагностика самосвідомості особистості полягає у дослідженні її 

складових, що виявляються в її самопізнанні, самоставленні та саморегуляції. 

Сучасні вчені послуговуються широким діагностичним інструментарієм, 

призначеним для вивчення самосвідомості людини. Так, Р. Вайлі пропонує 

до двох десятків методик і діагностичних технік: методи, спрямовані на 

аналіз глобального самоставлення; методи, призначені для спеціальних 

вимірів Я-концепції; методи, орієнтовані на феноменальне Я; методи, 

орієнтовані на неусвідомлене, нефеноменальне Я. Більше дослідницьких 

методик пропонує Р. Бурне. Однак у психодіагностиці самосвідомості 

найпоширеніші такі традиційні і розроблювані класи методик: 

стандартизовані самозвіти у формі описів і самоописів (тести-питальники, 

списки дескрипторів, шкальні техніки); нестандартизова-ні самозвіти (вільні 

само описи) з наступним контент-аналітичним обробленням; ідеографічні 

методики типу репертуарних решіток; проективні техніки разом із 

рефрактивними техніками (наприклад, "Методика керованої проекції") тощо. 

Ними найчастіше послуговуються зарубіжні та вітчизняні дослідники 

самосвідомості особистості. 

Стандартизовані самозвіти 

До цього типу методик належать насамперед тести-питальники, що 

складаються із розгорнутих тверджень, які стосуються ставлення 

досліджуваного до себе у різних життєвих сферах; почуттів, думок щодо 

подій чи обставин у житті суб'єкта; поведінкових проявів; відносин з іншими 

людьми. Спосіб відповіді варіюється у різних питальниках: використовують 

дво-, три-, чотири-, п'яти-, семи альтернативний вибір, вербальну чи 

невербальну згоду. 

Шкала Я-концепції Теннессі (Ї965) призначена для підлітків (з 12 

років) і дорослих. Вона містить 90 пунктів для аналізу Я-концепції і 10 

пунктів шкали "неправди". Використовують п'ятикрокову шкалу відповідей 

від "цілком згоден" до "абсолютно не згоден". Тест має рядки і стовпчики. У 
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рядках представлено: 1) самокритичність; 2) самозадоволення; 3) поведінку; 

у стовпчиках: 1) фізичне Я; 2) моральне Я; 3) особистісне Я; 4) сімейне Я; 5) 

соціальне Я. Розрахунок показників для рядків і стовпчиків дає вісім індексів 

тесту. Додатково обчислюють індекси варіабельності (міри узгодження 

сприйняття себе в різних галузях) і розподілу (міри розташування суб'єктом 

своїх відповідей за п'яти кроковою шкалою). Вибір середніх значень 

(низький індекс розподілу) свідчить про велике включення захисних 

процесів, крайніх - про можливу шизофренію. Існують консультативна 

(спрощена) і клінічна форми питальника. Ретестова надійність для клінічної 

форми коливається від 0,75 до 0,92 для різних шкал. Факторна структура 

питальника недостатньо розроблена. Дані з валідності будують на основі 

порівняння показників пацієнтів психіатричних клінік, алкоголіків, 

делінквентів з показниками звичайних досліджуваних. Із допомогою 

питальника можна виявити глобальне самоставлення (самозадоволення) і 

специфічні форми самоставлення до свого тіла, до себе морального суб'єкта, 

члена родини і т. д. Питальник також містить диференційований висновок 

про самоставлення, на відміну від змістового аспекту Я-концепції 

(самоідентичності і характеристик, що диференціюють). Потрібно 

адаптувати питальник для вітчизняних популяцій. 

Шкала дитячої Я-концепції Пірса - Харріса є популярним у США 

питальником, який складається з 80 простих тверджень щодо свого Я або 

певних ситуацій і обставин, пов'язаних із самоставленням. Призначений для 

дітей віком від 8 до 16 років. Пункти питальника ґрунтуються на дитячих 

твердженнях про те, що їм у собі подобається, а що ні. Деякі пункти 

питальника допомагають розрізнити досліджуваних з високим і низьким 

сумарним балом, на які відповідь 50% досліджуваних з високим сумарним 

балом була передбачуваною, а співвідношення відповідей "так - ні" не 

перевищувало 90 до 10. Питальник містить однакову кількість позитивних і 

негативних формулювань:  
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Тема 5. 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОДІАГНОСТУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ. ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 

ПЛАН 

1. Соціальна ситуація розвитку. 

2. Криза 6-7 років і проблема готовності до шкільного навчання 

3. Оцінка особливостей поведінки дитини 6-7 років 

4. Старший дошкільний вік як перехідний етап між дошкільником і 

молодшим школярем 

5. Фізіологічна готовність до школи. 

Спілкування з дорослим розгортається на основі значної самостійності 

дошкільника, розширення його знайомства з оточуючою дійсністю. 

Провідним засобом спілкування у дошкільників є мова. Молодші 

дошкільники задають «тисячі» запитань. Вони хочуть з’ясувати, куди зникає 

ніч, із чого зроблені зорі, чому корова мукає, собака гавкає. Вислуховуючи 

відповіді, дитина вимагає, щоб дорослий серйозно ставився до неї, як до 

партнера, товариша. Таке співробітництво дитини з дорослим отримало назву 

пізнавального спілкування. У дошкільному віці виникає й інша форма 

спілкування – особистісна, яка характеризується тим, що дитина намагається 

обговорювати з дорослими поведінку і вчинки інших людей і своїх власних з 

погляду моральних норм. Та для розмови на цю тему необхідний більш 

високий рівень інтелекту. Заради цієї форми спілкування дитина 

відмовляється від партнерства і стає в позицію учня, а дорослому відводить 

роль вчителя (А.В. Запорожець, М.І. Лісіна). Особистісне спілкування 

найбільш ефективно готує дитину до навчання в школі, де доведеться 

слухати дорослого, уважно вбирати в себе все те, що буде говорити вчитель. 

Важливу роль у формуванні особистості дитини має потреба у спілкуванні з 

однолітками. Між дітьми можуть виникати найрізноманітніші форми 

взаємин. Тому дуже важливо, щоб дитина з самого початку перебування в 

дошкільному закладі, здобувала позитивний досвід співробітництва, 
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взаємодопомоги. Вперше дитина виходить за межі свого сімейного світу і 

взаємодіє зі світом дорослих людей. Ця взаємодія відбувається в ідеальній 

опосередкованій формі. Ідеальна форма, за думкою Виготського, це та 

частина об’єктивної дійсності (набагато вища, чим рівень на якому 

знаходиться дитина), з якою вона вступає в безпосередню взаємодію, це та 

сфера, в яку дитина прагне ввійти. В дошкільному віці цією 

опосередкованою формою стає світ дорослих людей. Дорослий виступає для 

дитини в загальній формі, як носій суспільних функцій, суспільних завдань в 

системі суспільних відношень (дорослий – тато, лікар, водій і т.п.). Потреба в 

спілкуванні з дорослими та однолітками визначає становлення особистості 

дитини. 6 Суперечності Суперечності цієї соціальної ситуації Д.Б.Ельконін 

вважає в тому, що дитина є членом суспільства, поза суспільством дитина 

жити не може, але це здійснити в сучасних історичних умовах неможливо: 

життя дитини проходить в умовах опосередкованого, а не прямого зв’язку зі 

світом. Як здійснюється цей зв'язок? Єдина діяльність, яка дозволяє 

змоделювати відношення, ввійти в уже змодельовані відношення, і діяти 

всередині цієї моделі, – це сюжетно-рольова гра. Провідна діяльність Гра і є 

діяльність, в якій дитина спочатку емоційно, а потім інтелектуально засвоює 

всю систему людських взаємин. Предметом цієї діяльності є доросла людина 

як носій окремих суспільних функцій, яка вступає в окремі відношення з 

іншими людьми, використовуючи в своїй предметно-практичній діяльності 

певні правила. На рубежі раннього і дошкільного віку виникають перші види 

дитячих ігор. Це, перш за все, режисерська гра. В ній дитина уявляє себе ким 

завгодно і відповідно діє. Та обов’язковою умовою розгортання такої гри є 

яскраві, інтенсивні переживання: дитину вразила побачена нею картина, і 

вона сама, в своїх ігрових діях відтворює цей образ, який викликав у неї 

сильний емоційний відгук. Саме режисерська та образно-рольова ігри стають 

джерелом сюжетно- рольової гри, яка досягає своєї найбільш розвинутої 

форми в середньому дошкільному віці. Пізніше з неї виділяються ігри з 

правилами та інші види ігор. Виникнення нових видів ігор не означає 



64 
 

відмову від старих, уже засвоєних, - всі вони зберігаються і продовжують 

удосконалюватися. В сюжетно-рольовій грі діти відтворюють безпосередньо 

людські ролі і взаємини. Діти граються один з одним, або лялькою, як 

ідеальним партнером, який теж наділяється своєю роллю. В іграх з 

правилами роль відходить на другий план і головним є чітке виконання 

правил гри; зазвичай тут з’являється мотив змагання, особистий або 

командний виграш. Це – більшість рухливих, спортивних та друкованих ігор. 

Структура гри Сюжет – та сфера дійсності, яка відтворюється в грі. Спочатку 

дитина обмежена рамками сім'ї і через це ігри її пов’язані в основному з 

сімейними, побутовими проблемами. Потім, засвоюючи нові сфери життя, 

вона починає виконувати більш складні сюжети – виробничі, військові і т.п. 

Більш різноманітними стають і форми ігор на старі сюжети, наприклад, 

«дочки- матері». Крім того, гра на один і той же сюжет поступово стає більш 

стійкою і довготривалішою. Якщо в 3-4 роки дитина може присвятити грі 

тільки 10-15 7 хвилин, після чого їй необхідно переключитися на щось інше, 

то в 4-5 років одна гра може продовжуватися 40-50 хвилин. Старші 

дошкільники здатні грати в одне і теж по кілька годин підряд, а деякі ігри у 

них можуть розтягуватися на кілька днів. Зміст – моменти в діяльності і у 

взаєминах дорослих, які відтворюються дітьми. Роль – яку бере на себе 

дитина. В дитячій грі є всі професії, які є в навколишньому житті дорослих 

людей. Взявши на себе функцію дорослої людини, дитина відтворює її 

діяльність дуже узагальнено, в символічному вигляді. Ігрові дії – це дії, 

вільні від операційно-технічної сторони, це дії зі значеннями, вони носять 

образотворчий характер. Уявна ситуація – перенесення значень з одного 

предмета на інший. Тому, можливо, діти і віддають перевагу неоформленим 

предметам, за якими не закріплені ніякі дії Правила – вперше виникає нова 

форма задоволення дитини – радість від того, що вона діє так, як вимагають 

правила. В грі дитина плаче, як пацієнт, і радіє, як граючий. Це ще й лінія 

розвитку довільності, яка має своє продовження в шкільному віці. Гра весь 

час змінюється і на кінець дошкільного віку досягає високого рівня розвитку. 
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Для першої стадії (5-7 років) моделюються реальні взаємини між людьми, і 

змістом гри стають соціальні взаємини, суспільна суть діяльності дорослої 

людини (З.В. Огороднійчук). У дошкільному віці в діяльності з’являються 

елементи праці. В праці формуються моральні якості дитини, почуття 

обов’язку, поваги до людей. Дуже важливо, щоб дитина переживала 

позитивні почуття, які стимулюють розвиток інтересу до праці. Через 

безпосередньо участь в процесі спостереження за працею дорослих 

дошкільник знайомиться з операціями, знаряддями, видами праці, здобуває 

вміння і навички. Разом з тим розвиваються довільність і цілеспрямованість 

дій, ростуть вольові зусилля, формуються допитливість, спостережливість. 

Засвоюючи трудові вміння й навички, дитина починає чіткіше уявляти свої 

обов’язки, краще усвідомлювати необхідність їх виконання, докладати 

зусиль, щоб краще виконати доручену їй справу. Зміцнюється почуття 

відповідальності, усвідомленість свого обов’язку перед колективом (З.Н. 

Борисова). Включення дошкільника у трудову діяльність, постійне 

курівництво ним з боку дорослого є безумовною умовою всебічного розвитку 

психіки дитини. Значний вплив на розумовий розвиток дитини має навчання. 

На початок дошкільного віку психічний розвиток дитини досягає такого 

рівня, на якому можна формувати рухові, мовні, сенсорні та ряд 

інтелектуальних навичок, з’являється можливість вводити елементи 

навчальної діяльності. 8 Важливим елементом, що визначає характер учіння 

дошкільника є ставлення дитини до вимог дорослого. Протягом дошкільного 

віку дитина вчиться засвоювати ці вимоги і перетворювати їх у свої цілі і 

завдання. Успіх учіння дошкільника значною мірою залежить від функцій 

між учасниками процесу та наявністю певних умов. Основні новоутворення 

1. Формуються первинні «внутрішні етичні інстанції», моральні уявлення і 

оцінки, які злиті з емоційним ставленням до дорослого. «Що таке добре і що 

погано». Ці етичні інстанції діють поряд з естетичними «Хороше не може 

бути поганим». 2. Виникає ієрархія мотивів, головними стають соціальні 

мотиви, з’являється супідрядність мотивів. В цьому віці можна спостерігати 
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перевагу обдуманих дій над імпульсивними. Переборювання безпосередніх 

бажань визначається не тільки очікуванням нагороди чи покарання зі 

сторони дорослого, але й обіцянкою самої дитини (принцип «даного слова»). 

Завдяки цьому формуються такі якості особистості, як стійкість і вміння 

долати труднощі, виникає також почуття обов’язку до інших людей. 3. 

Розвивається довільна поведінка: саморегуляція, здатність до ситуативної 

поведінки, підкорення віддаленої мети, здатність вольових зусиль. Д.Б. 

Ельконін вважав, що в дошкільному віці образ, що орієнтує поведінку, 

спочатку існує в конкретній наочній формі, а потім він стає більш загальним, 

виступає в ролі правила, чи норми. На основі формування довільної 

поведінки у дитини з’являється прагнення керувати собою і своїми 

вчинками. Об’єктами самопізнання є окремі частини тіла, дії, мовні акти, 

вчинки, переживання та особистісні якості. З розвитком довільності 

психічних процесів стає можливим їх усвідомлення, що служить основою 

саморегуляції. У спільній грі, виконуючи різноманітні завдання, діти 

порівнюють свої досягненнями інших, оцінюють не лише наслідки своєї 

роботи, але й власні можливості, вчаться контролювати себе та ставити перед 

собою конкретні вимоги. 4. Формується об’єктивна самооцінка (якою я є і 

якою можу бути) і форми свідомості, що з нею пов’язані: почуття 

впевненості, самолюбство, прагнення до самоствердження. Оцінювання 

дитиною власних вчинків, умінь та інших якостей формується на основі 

оціночних суджень дорослих. З віком зростає об’єктивність дитячих 

самооцінок. Характерною є схильність дитини до самоствердження спочатку 

в очах дорослих, потім – однолітків, а згодом – і у власних очах. 5. 

Центральним новоутворенням є уява активної участі дитини в різних видах 

діяльності. Уява включається в склад мислення, самосвідомості, 9 ставлення 

до інших людей. Уява – основа первинного творчого ставлення до 

навколишнього світу. 6. Формується символічна функція свідомості, 

розвиваються сенсорні і інтелектуальні здібності. Сенсорний розвиток – це 

удосконалення відчуттів, сприймання, наочних уявлень. У дітей знижуються 
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пороги відчуттів. Підвищується гострота зору і кольоровідчування, 

розвивається фонематичний та звуковисотний слух, значно зростає точність 

оцінок ваги предметів. У результаті сенсорного розвитку дитина оволодіває 

перцептивними діями, а також в засвоєнні сенсорних еталонів, 

загальноприйнятих зразків чутливих якостей, властивостей та співвідношень 

предметів. Найбільш доступними для дошкільників сенсорними еталонами є 

геометричні форми (квадрат, трикутник коло) та кольори спектра. Сенсорні 

еталон формуються в діяльності. Ліплення, конструювання, малювання 

найбільше сприяють прискоренню сенсорного розвитку(Л.А.Венгер). 

Мислення розвивається від наочно-дійового до образного. Далі на основі 

образного мислення починає розвиватися образно-схематичне, яке є 

проміжним між образним і логічним мисленням. Образно-схематичне 

мислення дає можливість встановлювати зв’язки і співвідношення між 

предметами та їх властивостями. Розвиток мислення дитини тісно пов'язаний 

з мовленням. У молодшого дошкільника мовлення супроводжується 

практичними діями, але воно ще не виконує функції планування. В 4 роки 

дитина здатна уявити хід практичної дії, але не вміє розповісти про дію, яку 

потрібно виконати. У старшого дошкільника мовлення починає передувати 

виконанню практичної дії, допомагає планувати її. Протягом дошкільного 

віку відбувається розвиток пам’яті. В молодшого дошкільника помітну роль 

у розвитку пам’яті відіграє впізнавання. Але все більшого значення починає 

набувати відтворення. Продовжується інтенсивний розвиток образної пам’яті 

(запам’ятовування предметів та їх зображення). Для розвитку пам’яті дитини 

характерним є перехід від образної до словесно- логічної. Розвивається 

довільна пам'ять. Довільне згадування передує довільному 

запам’ятовуванню, розвиток довільної пам’яті починається з розвитку 

довільного відтворення. Причиною цього є те, що ситуація запам’ятовування 

сама по собі часто не спонукає до особливої активності. Ситуація 

пригадування здійснює позитивний вплив на розвиток запам’ятовування: 

невдачі у відтворенні спонукають дитину чіткіше виділити мету, усвідомити 
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її необхідність і щось зробити для її досягнення (наприклад, повторити 

доручення). У дошкільників починає формуватися довільна увага. Вони вже 

можуть виділяти об’єкти відповідно до потреб своєї діяльності та спеціально 

зосереджуватись, на них. Мимовільна увага при цьому не зникає, а 

продовжує розвиватись, набуваючи більшої стійкості та обсягу. 10 7. 

Розвиток децентрації мислення – операція зворотного мислення. Для того, 

щоб став можливий перехід від доопераційного мислення до операційного, 

необхідно, щоб дитина перейшла від цент рації до децентрації. Цент рація 

означає, що дитина може бачити світ тільки зі своєї точки зору. Ніяких інших 

точок зору для дитини спочатку не існує. Стати на точку зору суспільства, 

соціального оточення, сприйняти наукову позицію дитина не може. 

Досліджуючи феномен центрації, Д.Б. Ельконін припустив, що в рольовій 

колективній грі, тобто в провідній діяльності дошкільника, відбуваються 

основні процеси, пов’язані з подоланням «пізнавального егоцентризму». 

Постійне переключення з однієї гри на іншу в різноманітних іграх дітей, 

перехід від позиції дитини до позиції дорослого призводить до постійного 

«розхитування» уявлень дитини про абсолютність свого положення в світі 

речей і людей і створює умови для координації різних позицій. Завдяки 

децентрації діти стають іншими, предметом їх думок, їх роздумів стає думка 

іншої людини. Ніяке навчання неможливе поки думка вчителя не стане 

предметом роздумів дитини. Децентрація формується таким чином: спочатку 

утворюється багато центрацій, потім відбувається диференціювання себе від 

іншого і його точки зору. Криза 6-7 років і проблема готовності до шкільного 

навчання В останні роки спостерігається зміщення межі кризи семи років до 

шестилітнього віку. Причини, які впливають на більш раннє настання кризи 

1. Зміна соціально-економічних і культурних умов життя суспільства в 

останні роки привела до зміни системи вимог, що висувають дітям цього 

віку. Ще зовсім недавно до шестилітньої дитини ставилися як до 

дошкільника, то тепер на неї дивляться як на майбутнього школяра. Від 

шестилітньої дитини вимагають вміння організовувати свою діяльність, 
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виконувати правила і норми, більш прийняті для школи, чим дошкільного 

закладу. Дитину активно навчають знанням і умінням шкільного характеру, 

самі заняття в дитячому садку нерідко проводяться у формі уроку. Більшість 

учнів першого класу до моменту вступу в школу вже вміють читати, 

рахувати, мають широкі знання з різних областей життя. 2. Багаточисленні 

експериментальні дослідження показують, що пізнавальні можливості 

сучасних шестилітніх дітей перевищують відповідні показники їх однолітків 

6-7 років. Пришвидшення темпу психічного розвитку є одним із факторів 

зміщення кризи 7 років на більш ранній період. 11 3. Старший дошкільний 

вік характеризується значними змінами в роботі фізіологічних систем 

організму, його недаремно називають віком молочних зубів, віком 

«витягування в довжину». В останні роки спостерігається більш раннє 

дозрівання основних фізіологічних систем організму дитини. Отже, в новій 

соціальній позиції і нових видах діяльності у дітей починає формуватися 

значно раніше. В той час можливість реалізувати цю потребу, строк вступу 

до школи залишились тими же: значна частина дітей починають навчання з 7 

років. Перехідний вік, таким чином, виявився розтягнутим від 5,5 до 7,5-8 

років, протікання кризи в сучасних умовах стає більш гострішим. В 

старшому дошкільному віці дитина вперше усвідомлює розходження між 

тим, яку позицію вона займає серед інших людей, і тим, які її реальні 

можливості і бажання. З’являється чітко виражене прагнення до того, щоб 

зайняти нову більш «дорослу» позицію в житті і виконувати нову, важливу 

не тільки для себе самої, але і для інших людей діяльність. Дитина втрачає 

цікавість до дошкільних видів діяльності і прагне до нової позиції школяра і 

до навчання як нової соціально значущої діяльності. Якщо перехід до нової 

соціальної позиції і нової діяльності не настає, то у дитини виникає почуття 

незадоволеності, яка знаходить своє вираження в негативній симптоматиці 

кризи 6-7 років. Кризи розвитку неминучі і в окремий час виникають у всіх 

дітей, тільки у одних криза протікає майже непомітно, злагоджено, а у інших 

бурхливо і дуже боляче. Але незалежно від характеру протікання кризи, 
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виникнення її симптомів говорить про те, що дитина стала старшою і готова 

до більш серйозної діяльності і більш «дорослих» зв’язків з довкіллям. 

Головне в кризі розвитку не її негативний характер, а зміни в дитячій 

самосвідомості – формуванні внутрішньої соціальної позиції. Виникнення 

кризи 6-7 років свідчить про готовність дитини до шкільного навчання. 

Говорячи про зв'язок кризи 6-7 років з готовністю до шкільного навчання, 

необхідно відрізняти симптоми кризи розвитку від проявів неврозу і 

індивідуальних особливостей темпераменту і характеру. Основна 

симптоматика кризи 6-7 років 1. Втрата дитячої безпосередності (Л.С. 

Виготський). Старші дошкільники перестають бути наївними і 

безпосередніми, як раніше, стають менш зрозумілими для оточуючих. 

Причиною такої зміни є диференціація (розподіл) в свідомості дитини її 

внутрішнього і зовнішнього життя. До семи років дитина діє відповідно до 

актуальних в даний момент переживань. Її бажання і вираження цих бажань в 

поведінці (внутрішнє і зовнішнє) являють собою неподільне ціле. Поведінку 

можна умовно описати за схемою: «захотіла-зробила». Наївність і 

безпосередність говорять про те, що зовні дитина така як «всередині», її 

поведінка зрозуміла. Втрата безпосередності і 12 наївності в поведінці 

старшого дошкільника означає включення в його вчинки деякого 

інтелектуального моменту, який ніби вклинюється між переживанням і дією 

дитини. Її поведінка стає свідомою і може бути описана за такою схемою: 

«захотіла – усвідомила – зробила». Усвідомлення включається в усі сфери 

життя дитини: усвідомлення ставлення до себе оточуючих і своє ставлення 

до них і до самої себе, свій індивідуальний досвід, результати власної 

діяльності і т. д. 2. Симптом «гіркої цукерки» - дитині погано, але вона 

намагається цього не показувати. Виникають труднощі у вихованні, дитина 

починає замикатися і стає некерованою. 3. Штучність поведінки, вертлявість, 

безглуздість, клоунада. Вступ дитини до школи – важлива подія у її житті. 

Діти по-різному переживають її залежно від психологічної готовності. 

Більшість дітей охоче йде до школи. Діти включаються в навчальну 
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діяльність, яка стає провідною в її житті. Перехід дітей на позицію школярів 

зобов’язує їх вчасно вставати, приходити в школу, дотримуватись правил 

шкільного життя незалежно від того, хочеться чи не хочеться це робити, 

виконувати обов’язкові завдання, переборювати труднощі в роботі тощо. 

Успіхи та невдачі дітей у навчанні перебувають під постійним контролем 

учителя, батьків, вихователя групи продовженого дня та ін.. На перший план 

в організації поведінки молодших школярів виступають вимоги школи, 

вчителя. Вони поширюються значною мірою і на позашкільний час 

(виконанням дітьми домашніх завдань). Учні по-різному реагують на вимоги 

вчителя залежно від особливостей індивідуальної їх готовності до навчання в 

школі. Одні поводяться цілком адекватно цим вимогам, інших вимоги 

гальмують і викликають надмірну стриманість, деякі не приймають вимог і 

навіть намагаються діяти всупереч їм. Діти, які не були в дитячих садках, 

нерідко губляться в нових умовах, не відразу вступають в контакт з учителем 

та однокласниками. Звідси стає зрозумілою важливість індивідуального 

підходу до дітей у керуванні процесом їх входження в шкільне життя, з його 

новим для них змістом, формами і об’єктивними вимогами, які повинні стати 

суб’єктивними вимогами учнів до себе самих, внутрішніми регуляторами їх 

поведінки. Окремою є проблема шестирічних дітей. Залишаючись за рівнем 

психічного розвитку дошкільниками, багато хто з цих дітей вступає до школи 

і включається у навчальну діяльність. У шестирічних дітей зберігаються 

притаманні дошкільному віку особливості мислення: домінує мимовільна 

пам'ять, внаслідок чого запам’ятовується не те, що потрібно, а те, що цікаве, 

специфіка уваги дозволяє продуктивно виконувати певну роботу лише 

протягом 10-15 хвилин, переважає прагнення вивчати нове передусім у 

наочно-образному та наочно-дійовому аспектах тощо. 13 Важливою 

особливістю психічного розвитку старшого дошкільника є гостра чутливість 

(сенситивність) як до засвоєння морально - психологічних норм і правил 

поведінки, так і до оволодіння цілями й способами систематичного навчання. 

Пізнавальні мотиви в цьому віці ситуативні та нестійкі: під час навчання 
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вони з’являються й підтримуються лише завдяки зусиллям педагогів. Оцінка 

навчальної роботи сприймається як оцінка особистості, тому негативні 

оцінки спричиняють тривожність, стан дискомфорту, апатії. Поведінка ще 

нестійка, залежить від емоційного стану дитини, що істотно ускладнює 

взаємини з однолітками та вчителем. Мета досягається набагато успішніше за 

ігрової мотивації та оцінки поведінки однолітками (у випадку командної 

гри). Усе це необхідно враховувати під час організації навчального процесу 

дітей шестирічного віку.  

Оцінка особливостей поведінки дитини 6-7 років 

(анкета для батьків) 

Батькам пропонують оцінити особливості поведінки за останнє 

півріччя – рік. Якщо дана особливість поведінки властива дитині і з’явилась 

недавно, то відповідний пункт оцінюється 2 балами, якщо вказані 

особливості з’являються час від часу незалежно від віку 1 бал, за їх 

відсутністю ставиться 0 балів.  

1. В останній час (півроку – рік) сильно змінилася, стала зовсім іншою. 

2. Часто грубіянить, намагається «переговорити» дорослого.  

3. Закинула свої улюблені іграшки і заняття, постійно проводить час на 

подвір’ї з іншими дітьми.  

4. Втратила цікавість до дитячого садка, стала ходити туди з великим 

небажанням.  

5. Багато запитує про школу, просить пограти з нею в школу.  

6. Надає перевагу спілкуванню зі старшими дітьми і дорослим іграм з 

малечею.  

7. Стала впертою, в усьому відстоює свою думку.  

8. Кривляється, говорить писклявим голосом.  

9. Постійно свариться з батьками з будь-якого приводу, навіть 

незначного.  

10. Прагне наслідувати дорослих, з бажанням виконує їх обов’язки.  

Аналіз результатів  
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20-11 балів – скоріше за все, труднощі в вихованні дитини зумовлені 

кризою розвитку, необхідно переглянути своє ставлення до дитини і до 

системи вимог, інакше негативні симптоми кризи можуть стати стійкими 

рисами характеру.  

10-6 балів – негативні реакції дитини є, скоріше всього, проявом 

індивідуальних особливостей чи результатом неправильного виховання, а не 

вікової кризи.  

5-0 балів – для цього віку дитина занадто спокійна, необхідно 

придивитися до неї уважніше, можливо вона відстає від однолітків в своєму 

розвитку.  

Старший дошкільний вік як перехідний етап між дошкільником і 

молодшим школярем (Загальна характеристика розвитку дітей старшого 

дошкільного віку) В старшому дошкільному віці (5,5 -7 років) відбувається 

швидкий розвиток і перебудова в роботі всіх фізіологічних систем організму 

дитини: нервової, серцево-судинної, ендокринної, опорно-рухової. Зростає 

зріст, маса, змінюються пропорції тіла. Відбуваються суттєві зміни у вищій 

нервовій діяльності. За своїми характеристиками головний мозок 

шестирічної дитини наближається до показників мозку дорослої людини. 

Організм дитини в період від 5,5 до 7 років свідчить про готовність переходу 

на більш високий рівень вікового розвитку, що передбачає більш інтенсивні 

розумові і фізичні навантаження, пов’язані з систематичним шкільним 

навчанням. Формується фізіологічна готовність дитини до шкільного 

навчання. Старший дошкільний вік відіграє особливу роль в психічному 

розвитку дитини: в цей період життя починають формуватися нові психічні 

механізми діяльності і поведінки. В цьому віці закладаються основи 

майбутньої особистості: - формується стійка система мотивів; - 

зароджуються нові соціальні потреби (потреба в повазі і визнанні дорослого, 

бажання виконувати важливі для інших «дорослі» справи, бути дорослим; - 

потреба у визнанні серед однолітків: у старших дошкільників активно 

проявляється цікавість до колективних форм діяльності і в той же час – 
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прагнення у грі і в інших видах діяльності бути першим, кращим; - 

з’являється потреба діяти у відповідності з усталеними правилами і етичними 

нормами; - виникає новий (опосередкований) тип мотивації – основа 

довільної поведінки; - дитина засвоює визначену систему соціальних 

цінностей, моральних норм і правил поведінки в суспільстві, в деяких 

ситуаціях вона вже може стримувати свої безпосередні бажання і діяти не 

так, як хочеться в даний момент, а так, як потрібно. На сьомому році життя 

дитина починає усвідомлювати своє місце серед інших людей, у неї 

формується внутрішня соціальна позиція і прагнення до відповідної її 

потребам нової соціальної ролі. Дитина починає усвідомлювати і 

узагальнювати свої переживання, формується стійка самооцінка і відповідне 

їй ставлення до успіху і невдачі в діяльності (для одних характерне 

прагнення до успіху і високих досягнень, а для інших важливіше всього 

уникнути невдач і неприємних переживань). Старший дошкільний вік – 

період активного розвитку і становлення пізнавальної діяльності. Маленька 

дитина 3 -4 років активно діє з предметами, старший дошкільник прагне 

дізнатися, як ці предмети побудовані, для чого вони 15 призначені, 

намагається встановити (за допомогою дорослого) взаємозв’язки між 

предметами і явищами дійсності, задає багато питань про те, як утворений 

організм людини, про роботу різних механізмів, про явища природи, про 

будову всесвіту і т.д. В кінці дошкільного віку діти починають віддавати 

перевагу інтелектуальним заняттям. Дітей приваблюють головоломки, 

кросворди, задачі і вправи, над якими потрібно подумати. Розрізненні 

уявлення про навколишню дійсність стають все більш чіткими, зрозумілими і 

узагальненими, з’являється деяке цілісне сприймання і усвідомлення 

реальності, виникає початковий світогляд. В цей період відбуваються значні 

зміни в структурі і змісті дитячої діяльності. Починаючи з наслідування 

дорослого, через розвиток сюжетно-рольової гри, дитина переходить до 

оволодіння більш складними видами діяльності, які потребують нового, 

довільного рівня регуляції, який оснований на усвідомлені мети і завдань 
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діяльності і способів їх досягнення, вміння контролювати свої дії і оцінювати 

їх результат (праця і навчання). Якщо для маленької дитини важливий тільки 

результат (намалювати будиночок, сніговита, побудувати вежу), її увага не 

концентрується на способах виконання дії, то старшому дошкільнику 

доступне прийняття навчальної задачі, він уже розуміє, що виконує ту чи 

іншу дію для того, щоб навчитися виконувати її правильно. Дитина 6-7 років 

може виконувати засвоєний спосіб дії в нових умовах, порівнювати 

отриманий результат зі зразком, побачити відмінності. Дитина 3-4 років, 

порівнюючи свій малюнок зі зразком, скаже, що у неї все вийшло правильно 

і позитивно оцінить свою роботу. Для маленької дитини важливо «що» вона 

робить, а для старшого дошкільника – «як» це потрібно робити, яким 

способом. Ці зміни в дитячій свідомості призводять до того, що в кінці 

дошкільного віку дитина стає готовою до прийняття нової для неї соціальної 

ролі школяра, засвоєння нової (навчальної) діяльності і системи конкретних і 

загальних знань. Іншими словами, у дитини формується психологічна і 

особистісна (соціальна) готовність до систематичного шкільного навчання. 

Ці важливі для подальшого розвитку зміни психіки дитини не відбуваються 

самі по собі, а є результатом спрямованого педагогічного впливу зі сторони 

батьків і педагогів. Це можливо тоді, коли робота з дитиною побудована на 

розумінні закономірностей психічного розвитку і специфіки наступних 

вікових періодів, знання того, які вікові новоутворення є основою 

подальшого розвитку дитини. Отже, готовність дитини до навчання в школі в 

однаковій мірі залежить від фізіологічної, соціальної і психологічної 

готовності. Це не різні види готовності до школи, а різні її прояви в 

різноманітних формах активності, це цілісне утворення, яке відображає 

індивідуальний рівень розвитку дитини до початку шкільного навчання. Цей 

поділ можна вважати умовним, адже людина це цілісна істота. 16 

Фізіологічна готовність до школи Визначається рівнем розвитку основних 

функціональних систем організму дитини та станом її здоров'я. Оцінку 

фізіологічної готовності дітей до систематичного навчання в школі 
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визначають медики за окремими критеріями. При формуванні та діагностиці 

психологічної готовності до школи необхідно враховувати рівень 

фізіологічного розвитку та стан здоров'я дитини. З початком шкільного 

навчання зростає навантаження на організм дитини. Систематична навчальна 

робота, великий об’єм нової інформації, необхідність довготривалого 

збереження вимушеної пози, зміна звичного режиму дня, перебування в 

великому шкільному колективі потребують значного напруження розумових 

і фізичних сил маленького школяра. Чи готовий організм шести-семилітньої 

дитини до такого навантаження? Багато численні дослідження фізіологів 

говорять про те, що у віці 5-7 років відбувається суттєва перебудова всіх 

фізіологічних систем дитячого організму. До початку шкільного навчання ця 

перебудова ще не закінчена, і в шкільні роки продовжується активний 

фізіологічний розвиток. Тому вчені роблять висновок: з одного боку, за 

своїми функціональними характеристиками організм дитини 6-7 років 

готовий до систематичного шкільного навчання, в той час він дуже чутливий 

до несприятливих впливів зовнішнього середовища, особливо до надмірного 

розумового і фізичного напруження. Чим молодша дитина, тим складніше їй 

впоратися зі шкільними навантаженнями, тим вища ймовірність появи 

відхилень в її здоров’ї. Потрібно пам’ятати про те, що всі діти розвиваються 

по-різному, фактичний вік дитини не завжди відповідає біологічному: одна 

дитина в 6 років за своїм фізичним розвитком готова до систематичного 

навчання, а іншій і в 7 років шкільне навантаження буде не під силу. Всі діти, 

які вступають до 1 класу, обов’язково проходять медичне обстеження, на 

основі якого робиться висновок про функціональну готовність до навчання в 

школі. Дитина вважається готовою до шкільного навчання, якщо за фізичним 

і біологічним розвитком вона відповідає формальному віку чи випереджує 

його і не має медичних протипоказань.  

Критерії фізіологічної готовності дітей до навчання в школі  

1. Рівень фізичного розвитку.  

2. Рівень біологічного розвитку.  
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3. Стан здоров'я. При визначенні рівня фізичного розвитку оцінюють 

три основні показники: довжину тіла (зріст стоячи і сидячи), масу тіла і 

окружність грудної клітки. За показниками фізичного розвитку сучасні 6-7-

річні діти суттєво відрізняються від своїх однолітків в 60-70 роки, значно 

випереджають їх за зростом та загальним розвитком. Старші дошкільники 

дуже швидко ростуть, збільшуючись в рості на 7-10 см на рік. Не випадково 

цей вік називають періодом «витягування в довжину». 17 Збільшення маси 

тіла складає щорічно 2,2-2,5 кг, окружність грудної клітини збільшується на 

2,0-2,5см. Стрибок фізичного розвитку в 6-7-річному віці зумовлений 

нейроендокринними перебудовами в дитячому організмі. Щоб дізнатися, чи 

пройшла дитина цей важливий етап (ростовий стрибок), використовують 

філіппінський тест. Попросіть дитину дістати правою рукою ліве вухо, 

провівши руку над головою. Успішність виконання цього завдання дитиною 

показує ступінь розвитку кістяка, рівень дозрівання нервової системи, 

здатність головного мозку сприймати і переробляти інформацію. Фізіологами 

і гігієністами встановлено, що коли дитина починає відвідувати школу до 

того, як у неї пройшов ростовий стрибок, це негативно позначається на її 

здоров’ї, особливо на психічному, і рідко приносить успіхи в навчанні. В 

якості критеріїв біологічного віку до уваги береться кількість постійних зубів 

(що прорізались), досягнення окремих пропорцій – відношення окружності 

голови до довжини тіла.  

Співвідношення окружності голови і довжини тіла стає майже таким, 

як у дорослої людини. Крім того, збільшується довжина рук і ніг. За станом 

здоров'я всіх дітей можна полити на п’ять груп. Перша група – діти без будь-

яких функціональних відхилень з хорошим фізичним розвитком, рідко 

хворіють. Друга група – діти, що мають деякі функціональні порушення, які 

знаходяться на межі здоров'я і хвороби, яка ще не перейшла в хронічний 

процес. При несприятливих умовах у них можуть розвиватися більш 

виражені і стійкі відхилення у стані здоров'я. До третьої групи входять діти, 

що мають різноманітні хронічні захворювання і виражені відхилення 
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здоров'я, а також діти з поганим фізичним розвитком. Раннє навчання в 

школі (з шести років) і підвищене шкільне навантаження для таких дітей 

протипоказані. Четверту групу складають діти з хронічними 

захворюваннями, що потребують довготривалого лікування та 

диспансеризації і постійного спостереження у 18 лікаря-спеціаліста. Таких 

дітей рекомендується навчати вдома, в санаторіях, в учбових закладах 

навчального типу, спеціалізованих школах або пропонується тимчасове 

відстрочення вступу до школи. У дітей п’ятої групи існують суттєві 

відхилення в стані здоров'я, що виключають можливість навчання в масовій 

школі. Будь-яке із захворювань (грип, ангіна, бронхіт), а особливо часті 

інфекційні хвороби (кір, свинка тощо), значно знижують функціональні 

можливості організму дитини, створюють умови для виникнення інших, 

часто хронічних захворювань, сприяють підвищеній стомлюваності. Окрім 

того, вони є причиною низької розумової працездатності, порушень 

поведінки і, як наслідок, низької успішності. Хворобливі діти зазвичай 

відстають у фізичному і нервово-психічному розвитку. Часті хвороби можуть 

переходити в хронічні, а ті, в свою чергу, перешкоджають нормальному 

розвитку. Але і вчителі і батьки досить часто, забувають, що успішне 

навчання багато в чому залежить від стану здоров'я дитини, з яким та 

прийшла до першого класу. Медичні показники для відмови вступу до 

школи дітей 6-річного віку Захворювання, перенесені протягом останнього 

року: - інфекційний гепатит; - пієлонефрит, дифузний гломерулонефрит; - 

міокардит неревматичний; - менінгіт епідемічний, менінгоенцефаліт; - 

туберкульоз; - ревматизм в активній формі; - захворювання крові; - гострі 

захворювання (більше 4 разів). Хронічні захворювання в стадії суб- і 

декомпенсації: - порок серця, ревматичний або від народження; - хронічний 

бронхіт, бронхіальна астма, хронічна пневмонія (при загостренні або 

відсутності стійкої ремісії на протязі року); - виразкова хвороба шлунку та 

12-перстної кишки, хронічний гастрит, хронічний гастродуоденіт ( в стадії 

загострення, з частими рецидивами і неповною ремісією); - анемія (при 
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наявності гемоглобіну в крові 10,7- 8,0%); - гіпотрофія піднебінних мигдалин 

(ІІІ ступеня); - аденоїдні вегетації ІІІ ступеня, хронічні аденоїди; - тонзиліт 

хронічний (токсикоз-алергічна форма); - ендокринопатія (зоб, цукровий 

діабет тощо); - неврози (неврастенія, істерія, логоневроз тощо); - затримка 

психічного розвитку; - дитячий церебральний параліч; 19 - травма черепа, 

перенесена в поточному році; - епілепсія, епілептиформний синдром; - 

енурез; - екзема; нейродерміт (при розповсюдженні шкірних змін); - міопатія 

з нахилом до прогресування (більш 2,0 Д); - накладання соматичних 

захворювань (двох або більше), які призводять до астенії. Поряд з 

визначенням показників фізичного розвитку (ріст, маса, окружність грудної 

клітки) враховується стан основних фізіологічних систем організму дитини. 

В ході медичного огляду вимірюють частоту серцевих скорочень, 

артеріальний тиск, життєву ємкість легень і м’язову силу рук. В 6-7 років 

організм дитини росте і активно розвивається. Підвищується надійність і 

резервні можливості серцево-судинної системи, удосконалюється регуляція 

кровообігу, перебудовується і активно розвиваються дихальна і ендокринна 

системи. В цьому віці спостерігається суттєвий розвиток опорно-рухової 

системи: скелета, мускулатури. Кістки скелета змінюються за формою, 

розміром і будовою, але процес окостеніння ще не завершений, а в деяких 

відділах ще тільки починається. В тому числі не закінчено окостеніння кісток 

зап’ястя і фаланг пальців, і це важливо знати і враховувати при організації 

занять з дітьми. Неправильна посадка, довготривала робота за столом, 

довготривалі графічні вправи – все це може привести до порушення осанки, 

викривлення хребта, деформації кисті руки, що пише. У старших 

дошкільників активно розвиваються м’язи тулуба і кінцівок, що 

забезпечують такі складні рухи, як біг, стрибки, лазіння, плавання, катання 

на ковзанах. В той же час дрібні м’язи кистей рук, що забезпечують точні і 

тонко координовані рухи під час письма, розвинуті ще не достатньо. Тому 

першокласникам так важко писати, і під час виконання графічних вправ вони 

швидко втомлюються. У віці 6-7 років відбуваються значні зміни в нервовій 
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системі дитини, перш за все це стосується головного мозку, його будови і 

роботи. Маса мозку шестирічної дитини досягає 90% маси мозку дорослої 

людини, розміри поверхні кори головного мозку, в якому знаходяться 

нервові клітини, складає теж біля 90% розмірів поверхні кори головного 

мозку дорослої людини. Дозрівають найбільш складні лобні відділи мозку, 

які забезпечують головним чином аналітико-синтетичну діяльність, свідому 

поведінку, фізіологічну основу логічного мислення. Відзначаючи значні 

зміни в будові і роботі мозку дитини в кінці дошкільного віку, не потрібно 

забувати, що перебудова мозкової діяльності і розвиток мозку ще не 

закінчені. Тому в цьому віці надмірне розумове навантаження дуже шкідливе 

і може негативно вплинути на стан здоров'я і нервову систему. Це, в свою 

чергу, може слугувати причиною виникнення труднощів в навчанні. 
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Семінарське заняття № 1 Тема. Психодіагностика як наука 

І. Вступна бесіда за змістом дисципліни та курсу  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Основні поняття і предмет психодіагностики.  

2. Завдання та структура психодіагностики.  

3. Сутність психологічного оцінювання у психодіагностиці.  

4. Особливості сучасної психодіагностики та її можливості.  

5. Актуальні проблеми та перспективи розвитку психодіагностики.  

ІІІ. Завдання для письмового опрацювання  

1. Підготуйте письмове повідомлення на тему «Доцільність використання 

психодіагностичних процедур в сучасній школі».  

2. За допомогою експрес-діагностики соціальних цінностей особистості 

визначте власні соціальні цінності . 

3. Підготуйте реферати на тему:  

а) Актуальний стан та перспективи розвитку психодіагностики в Україні;  

б) Вчитель і психолог: грані співробітництва;  

в) Учительська психодіагностика як науково-практична дисципліна;  

г) Психодіагностичне мислення педагога.  

ІV. Питання для самоконтролю  

1. Визначте особливості психодіагностики.  

2. Охарактеризуйте предмет психодіагностики.  

3. Опишіть основні завдання психодіагностики.  

4. Охарактеризуйте базові значення терміну психодіагностика, що 

використовуються в сучасній психології.  

5. Чим відрізняється психологічна діагностика від медичної, технічної та 

інших?  

6. В чому відмінності між «дослідженням» та «обстеженням»?  
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Семінарське заняття № 2  

Тема. Соціальні та етичні аспекти психодіагностичного обстеження 

І. Розкрийте сутність понять самооцінка, індивідуальне консультування, 

експертиза, наукове дослідження, конфіденційність, компетентність, 

відповідальність, адаптація тестів.  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Вимоги до кваліфікаційних та етичних характеристик користувачів 

тестами.  

2. Вимоги до авторів та видавництв тестів.  

3. Професійно-етичні норми психологічної діагностики.  

4. Адаптація іншомовних тестів.  

ІІІ. Завдання для письмового опрацювання 1. Опрацюйте Етичний кодекс 

психолога.  

2. Опрацюйте методику вивчення рівня самооцінки.  

3. Підготуйте анотацію статті з фахового журналу  

4. Підготуйте доповідь на тему:  

а) Особливості гуманізації психодіагностичної діяльності;  

б) Реалізація принципу коректності при розробці психодіагностичних 

методик;  

в) Соціокультурні аспекти психодіагностики. 

ІV. Питання для самоконтролю  

1. Поясніть, чому існує вимога обмеження розповсюдження методик.  

2. Як забезпечується право клієнта на таємницю особистості?  

3. Назвіть принципи, що входять до етичного кодексу психолога-діагноста.  

4. Подумайте, які проблеми виникають при діагностуванні дітей.  

5. Яких правил потрібно дотримуватися при оголошенні діагностичних 

результатів?  

6. Як ви розумієте принцип конфіденційності?  
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Семінарське заняття № 3 

Тема. Класифікація психодіагностичних методів та методик 

І. Розкрийте сутність понять: метод, методологія, методика, операційна 

класифікація методів, експериментальний та неекспериментальний методи, 

спостереження, опитування, аналіз продуктів діяльності.  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Психодіагностичний метод. Об’єктивні і суб’єктивні методики.  

2. Операційна класифікація методів психодіагностики.  

3. Поняття «методика». Класифікація психодіагностичних методик.  

4. Малоформалізовані методи психодіагностики. Спостереження, опитування 

(інтерв'ю), аналіз продуктів діяльності.  

ІІІ. Підготуйте виступ на тему:  

а) Психодіагностичний інструментарій та його застосування в умовах 

шкільної психологічної служби;  

б) Завдання та методи професійної психодіагностики;  

в) Специфіка діагностики як виду пізнавальної діяльності.  

ІV. Питання для самоконтролю  

1. Чим відрізняється методика від методу?  

2. На якій основі ґрунтується операційна класифікація методик?  

3. Чим відрізняються об’єктивні методики від суб’єктивних?  

4. В чому сутність методик високого рівня формалізації?  

5. Охарактеризуйте психофізіологічні методики.  

6. В чому відмінність наукового спостереження від побутового?  
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Семінарське заняття № 4 

Тема. Класифікація і характеристика тестів 

І. Розкрийте сутність понять: тестування, тест, сильні і слабкі сторони тестів, 

психометричні властивості тестів: надійність, типи надійності: ретестова, 

паралельних форм, частин тесту, валідність, типи валідності, 

репрезентативність, стандартизація тестів, етапи конструювання тестів, 

вербальні та невербальні стимули.  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Поняття «тест». Переваги та недоліки тестування.  

2. Психометричні властивості тестів. Надійність. Валідність. 

Дискримінативність.  

3. Види тестових завдань.  

4. Методичне забезпечення тестування.  

5. Основні типи установок на відповіді.  

6. Типи емпіричних даних “L”, “Q”, “T”-дані. ІІІ. Завдання для письмового 

опрацювання  

1. Вироблення вмінь складання завдань для тестування навчальних досягнень 

учнів.  

2. Опрацюйте методику особистісного диференціалу (ОД) та встановіть 

самооцінку відповідності власної особистості вам в даний момент та 

ідеального образу кваліфікованого психолога. 

3.Ознайомтеся з методикою дослідження суб’єктивного стану «САН».  

4. Підготуйте реферати на тему: а) Можливості тестів розумового розвитку 

щодо вирішення шкільних проблем;  

б) Тести в Інтернеті: нові перспективи та проблеми;  

в) Комплексна діагностика особистості дитини: сучасний стан проблеми та 

перспективи вирішення.  

VІ. Питання для самоконтролю  

1. В чому полягають недоліки та переваги тестів?  
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2. Назвіть основні психометричні властивості тестів, дайте їх визначення та 

характеристику.  

3. Як співвідносяться надійність та валідність методики?  

4. Що таке стимульний матеріал? Назвіть види стимульного матеріалу.  

5. Назвіть види тестових завдань.  
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Семінарське заняття № 5 

Тема. Проективні методики 

І. Розкрийте сутність понять: проективні методики, проекція, види методик: 

структурування, конструювання, інтерпретації, доповнення, катарсису, 

імпресії, графічні.  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Проективна діагностика як метод вивчення внутрішнього світу.  

2. Сутність проекції у психології та психодіагностиці.  

3. Проективні методики діагностування особистості.  

4. Проективні методики дослідження особистості.  

ІІІ. Завдання для письмового опрацювання  

1. Вивчіть особливостей інтерпретації виконання графічних проективних 

методик (на матеріалі методики «Дім-дерево-людина»).  

2. Ознайомтеся з тестом особистісних особливостей, пов’язаних з розумінням 

гумору.  

3. Ознайомтеся з проективною методикою дослідження особистості «Рука», 

розробленою Б.Брайкліном, З Піотровським і Е.Вагнером для прогнозування 

особливостей агресивної поведінки.  

4. Опрацюйте проективну методику «Випадкові малюнки».  

VІ. Питання для самоконтролю  

1. В чому полягають принципові відмінності проективних методик від інших 

методів дослідження особистості.  

2. Назвіть основні теоретичні концепції, в рамках яких розроблялася 

проективна психологія.  

3. Вкажіть характерні особливості основних груп проективних методик.  

4. Вкажіть сильні і слабкі сторони використання проективних методик для 

дослідження особистості.  

5. Назвіть основні види проективних методик, наведіть приклади, дайте 

коротку характеристику.  
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Семінарське заняття № 6 

Тема. Застосування математично-статистичних методів у 

психодіагностиці 

І. Розкрийте сутність понять: кореляція, коефіцієнт лінійної кореляції 

Пірсона, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, критичне значення 

коефіцієнтів кореляції.  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Поняття про психодіагностичні дані. Види даних.  

2. Групування, табулювання та ранжування даних.  

3. Дескриптивна статистика. Міри центральної тенденції. Мода і медіана.  

4. Параметри розсіяння. Розрахунок дисперсії.  

5. Кореляційний аналіз як засіб отримання інформації.  

6. Особливості процедур визначення коефіцієнтів лінійної та рангової 

кореляції.  

7. Визначення лінійного коефіцієнта кореляції Пірсона.  

8. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.  

ІІІ. Письмова робота за підсумками тем 1-4. Орієнтовні питання та завдання 

для письмового контролю.  

1. Основні поняття і предмет психодіагностики.  

2. Завдання та структура психодіагностики.  

3. Вимоги до авторів та видавництв тестів.  

4. Професійно-етичні норми психологічної діагностики.  

5. Методи дослідження особистості.  

6. Формалізовані та неформалізовані методи.  

7. Валідність діагностичної методики.  

8. Надійність та достовірність діагностичної методики.  

9. Стандартизованість діагностичної методики.  

10. Проблема вимірювання в психодіагностиці.  
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Семінарське заняття № 7 

Тема. Спостереження як метод збору психологічної інформації 

І. Розкрийте сутність понять: спостереження, спостережливість, сильні і 

слабкі сторони спостереження, види спостереження: включене, стороннє, 

приховане, зовнішнє, інтроспекція, лонгітюдне, вибіркове, вільне, 

структуроване, признакова система, система категорій, шкала рейтингу.  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Спостереження як метод дослідження в психодіагностиці.  

2. Класифікація спостережень.  

3. Етапи наукового спостереження.  

4. Процедури реєстрації результатів наукового спостереження.  

ІІІ. Завдання для письмового опрацювання  

1. Опрацюйте карту спостережень Скотта.  

2. Опрацюйте методику дослідження рівня спостережливості.  

3. Підготуйте анотацію статті з фахового журналу (Карабаєва І.І. 

Експериментально- психологічне обстеження обдарованих дітей старшого 

дошкільного віку/ І.І.Карабаєва // Обдарована дитина. – 2008. - №9. – С33-40) 

Питання для самоконтролю  

1. Вкажіть основні особливості методу наукового спостереження.  

2. Відмінність понять «спостереження» і «спостережливість».  

3. Якими прийомами можна сформувати спостережливість?  

4. Вкажіть основні етапи проведення наукового спостереження.  

5. В який спосіб фіксуються результати наукового спостереження?  
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Семінарське заняття № 8 

Тема. Методи опитування в психодіагностиці 

І. Розкрийте сутність понять бесіда, експериментальна бесіда, інтерв’ю, 

респондент, стандартизоване інтерв’ю, діагностичне інтерв’ю, пілотажне 

інтерв’ю, анкетування, види запитань: відкриті, закриті, прямі, непрямі, 

фільтри, інформаційні, питання-контактери.  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Інтерв’ю я різновид усного опитувального діагностичного методу.  

2. Послідовність проведення інтерв’ю.  

3. Бесіда як метод отримання психодіагностичних даних.  

4. Анкетування як різновид письмового опитувального діагностичного 

методу.  

5. Композиція анкети. Види анкетування.  

ІІІ. Завдання для письмового опрацювання  

1. Підготуйте анкету на тему «Проблеми сучасної початкової освіти».  

2. Складіть анкету, спрямовану на виявлення проблем професійної діяльності 

педагогів.  

Проведіть письмове опитування спеціалістів різних галузей освіти.  

VІ. Питання для самоконтролю  

1. Охарактеризуйте особливості застосування методу інтерв’ю у процесі 

дослідження.  

2. Яких вимог повинен дотримуватись дослідник у процесі проведення 

інтерв’ю?  

3. Розкрийте переваги та недоліки методу анкетування.  

4. З‘ясуйте, які основні види запитань використовуються в анкеті?  

5. Дайте характеристику етапам підготовки анкети 
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Семінарське заняття № 9 

Тема. Методи вивчення продуктів діяльності 

І. Розкрийте сутність понять: експерт, «дельфійський проект», моніторна 

група, імпліцитна оцінка, експліцитна оцінка, номінальна шкала, рангова 

шкала, шкала інтервалів, шкала відношень; контент-аналіз, квантифікація, 

кодувальна матриця, одиниці аналізу, одиниці рахунку, факторний аналіз.  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Експертне оцінювання у психологічному дослідженні.  

2. Послідовність експертного оцінювання.  

3. Типи вимірювальних шкал.  

4. Контент-аналіз як експертно-діагностична процедура психологічного 

дослідження  

5. Послідовність контент-аналізу.  

6. Спеціальні математично-статистичні способи контент-аналізу.  

ІІІ. Завдання для письмового опрацювання.  

1. Опишіть, як можна організувати експертне оцінювання впливу навчання 

студенів на динаміку їх втомлюваності протягом робочого тижня.  

2. Виконайте контент-аналіз на матеріалі методики незакінчених речень 

Б.Форера. Результати контент-аналізу внесіть у таблицю.  

VІ. Питання для самоконтролю  

1. В чому полягає особливість експертного оцінювання порівняно з іншими 

методами опитування?  

2. Яких помилок слід уникати під час проведення експертизи?  

3. З яких причин можуть появлятися викривлення достовірності результатів 

при проведенні експертного оцінювання?  

4. В чому полягають особливості контент-аналізу?  

5. Як здійснюється контент-аналіз?  

6. Які можливі помилки при реалізації даного методу?  
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Семінарське заняття № 10 

Тема. Діагностика готовності дітей до школи 

І. Розкрийте сутність понять педагогічний підхід, психологічний підхід, 

внутрішня позиція школяра, інтелектуальна готовність до шкільного 

навчання, емоційний компонент, особистісний компонент, дезадаптація, 

причини шкільної дезадаптації першокласників.  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Завдання і функції шкільної психодіагностики.  

2. Психолого-педагогічні проблеми.  

3. Психодіагностика готовності дитини до школи.  

4. Компоненти готовності дитини до навчання у школі.  

5. Варіанти розвитку дітей.  

6. Процедура визначення готовності дитини до школи.  

ІІІ. Завдання для письмового опрацювання.  

1. Ознайомтеся з варіантом експериментальної бесіди, розробленої Н.І. 

Гуткіною, з виявлення внутрішньої позиції школяра. 

2. На основі карти «Історія розвитку дитини», складіть карту готовності 

дитини до школи на основі об’єктивних даних про дитину та відомостей про 

її родину.  

3. Ознайомившись із Меморандумом дітей для своїх батьків, складіть 

власний. Варіант.  

4. Підготуйте реферати на тему:  

а). Прояви дезадаптації та причини її виникнення;  

б). Особливості психодіагностики дитячих страхів у молодшому шкільному 

віці;  

в). Поради батькам, як підготувати дитину до школи.  

VІ. Питання для самоконтролю  

1. Як психодіагностичне забезпечення освітніх та виховних завдань 

розподіляється між педагогом і психологом?  
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2. Чому діагностика сформованості навчальних навичок не є достатньою для 

визначення рівня готовності до школи?  

3. Охарактеризуйте фактори ризику, які впливають на психічний розвиток 

дошкільника.  

4. Проаналізуйте особливості психодіагностики дітей-дошкільників.  

5. Назвіть та охарактеризуйте варіанти розвитку 6-7літніх дітей.  
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Семінарське заняття № 11 

Тема. Соціометричний метод дослідження групи 

І. Розкрийте сутність понять соціометрія, вибір, соціометричний критерій, 

види критеріїв: комунікативні, гностичні, соціометрична картка, 

соціоматриця, соціограма; типи соціограм; соціометричні індекси.  

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення  

1. Соціально-психологічні явища в групі.  

2. Систематизація методик.  

3. Основні поняття та процедури соціометрії.  

4. Особливості виявлення референтометричної структури.  

5. Методики діагностики міжособистісних взаємин.  

ІІІ. Завдання для письмового опрацювання.  

1. Складіть наступний перелік критеріїв для соціометрії підлітків, старших 

школярів чи студентів:  

1. Комунікативний позитивний.  

2. Комунікативний негативний.  

3. Гностичний позитивний.  

4. Гностичний негативний.  

5. Одинарний позитивний.  

6. Одинарний негативний.  

VІ. Питання для самоконтролю  

1. Назвіть ознаки малої групи.  

2. Що передбачає психологічне вивчення групи?  

3. Назвіть основні групи методик діагностики міжособистісних взаємин.  

4. Які критерії використовуються під час соціометричного дослідження 

групи?  

5. В чому полягає сутність референтометрії?  

6. Які недоліки та переваги різних груп методик діагностики 

міжособистісних взаємин?  
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Семінарське заняття № 12 

Тема. Візуальна діагностика 

І. Розкрийте сутність понять: візуальна діагностика, невербальні засоби 

спілкування, проксеміка, кінесика, візуальне спілкування, оптико-кінетична 

система, паралінгвістична і екстралінгвістична системи, міміка, пантоміміка. 

ІІ. Питання для поглибленого опрацювання та обговорення.  

1. Фізіологічне підґрунтя рухових дій.  

2. Візуальна діагностика ходи та статичного положення тіла.  

3. Значення міміки. Значення виразу очей.  

4. Візуальні ознаки фонового настрою.  

5. Фізіогномічний аналіз людини.  

ІІІ. Завдання для письмового опрацювання  

1. Опрацювання проективних методик для виявлення особливостей емоційної 

сфери.  

а) Дослідження емоційної збудливості та емоційної стійкості за методикою 

Ф.С. Спінгака.  

б) Дослідження прогнозування особливостей агресивної поведінки за 

допомогою проективної методики «Тест руки» В.Брайкліна, З.Піотровського, 

Е.Вагнера.  

2. Робота над виділенням зовнішніх ознак емоцій. Фіксація характеру 

емоційних проявів.  

3. Робота з еталонами емоційної виразності за допомогою структурування 

основних емоцій (любов, здивування, страх, гнів, огида, зневага )  

VІ. Питання для самоконтролю  

1. В чому полягає особливість візуального діагностування?  

2. Вкажіть, які системи виділяють у структурі невербальної комунікації?  

3. Які особливості миє читання візуальних проявів?  

4. Що найбільше впливає на процес інтерпретації невербальних проявів?  

5. Що складає фізіологічне підґрунтя рухових дій?  
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6. Вкажіть, які існують загальні, середньостатистичні особливості, властиві 

більшості людей візуальні ознаки, які показують фоновий психоемоційний 

стан?  
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Перелік запитань для психодіагностичного диктанту 

Запитання до теми 1  

1. Найбільш загальним визначенням психодіагностики є…  

2. Предметом психодіагностики є...  

3. Структуру психодіагностики як теоретичної (наукової) дисципліни 

становить…  

4. Серед основних психодіагностичних завдань, які виникають у діяльності 

практичного психолога в системі освіти виділяють…  

5. Специфіка постановки психодіагностичних завдань у клінічній практиці 

пов'язана з…  

Запитання до теми 2  

1. Понятійний апарат, який відображає структуру психологічної діагностики 

описується системою понять…  

2. Суб’єктом психодіагностики виступає….., а її об’єктом….  

3. Психодіагностичний метод конкретизується в основних діагностичних 

підходах…  

4. На другому етапі психодіагностичного процесу з метою забезпечення 

отримання достовірних та однозначних діагностичних результатів має бути 

реалізована…  

5. Видатний вітчизняний психолог Л. С. Виготський вказував на системний 

характер психологічного діагнозу, в структурі якого виділив такі його рівні…  

Запитання до теми 3  

1. Засоби, якими користується сучасна психодіагностика, за своєю якістю 

розподіляються на…  

2. До формалізованих методик належать…  

3. Для формалізованих методик характерна…  

4. До малоформалізованих методик належать…  

5. Вербальні і невербальні тести це…  
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6. Апаратурні тести – це…  

7. За ступенем формалізованості спостереження буває…  

Запитання до теми 4  

1. У психодіагностиці під тестуванням розуміють…  

2. Для проведення психодіагностичного обстеження дослідник повинен 

підібрати батарею тестів, а також враховувати наступні вимоги…  

3. Стандартизованість – це…  

4. Репрезентативність – це…  

5. Надійність визначає…  

6. Причинами недостатньої надійності тестів є…  

7. Валідність – це…  

8. За часом виконання тести бувають…  

Запитання до теми 5  

1. Навмисне, цілеспрямоване сприймання психічних особливостей 

обстежуваних при одночасному фіксуванні проявів їх поведінки 

називається…  

2. … здатність помічати істотні, характерні, а також малопомітні властивості 

предметів і явищ.  

3. Наукове спостереження відрізняється від життєвого такими 

властивостями…  

4. Метод одержання інформації у процесі усного безпосереднього 

спілкування, який передбачає реєстрацію та аналіз відповідей на питання, 

вивчення особливостей невербальної поведінки опитуваних – це…  

5. За метою дослідження виокремлюють інтерв’ю…  

6. Особливостями телефонного опитування є …  

7. Вивчаючи походження розумових якостей особистості за самозвітом 

опитуваних, анкетування у психодіагностиці вперше застосував…  
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8. Виявлення і дослідження характеристик інформації, які містять тексти і 

мовні повідомлення – це …  

Запитання до теми 6  

1. В історії дослідження особистості виділяють такі періоди…  

2. За К. Роджерсом, суть особистості виражають…  

3. Група психодіагностичних методик, завдання яких представлені у вигляді 

запитань чи тверджень і які призначені для отримання об’єктивних чи 

суб’єктивних даних зі слів обстежуваних, називаються…  

4. За походженням та сферою застосування виділяють три класи рис…  

5. Найвідомішою міжнародною класифікацією рис особистості є «велика 

п’ятірка» властивостей:  

6. Найтиповішими проблемами у практиці використання особистісних 

опитувальників є…  

Запитання до теми 7  

1. Умовою будь-якого проективного дослідження є…  

2. Сукупність методик, спрямованих на дослідження особистості людини 

через її реагування будь-яким способом на неструктуровані або неоднозначні 

об’єкти і ситуації є…  

3. Проективні методики вважають суперечливими через…  

4. Характерними ознаками для проективних методів є  

5. Методики доповнення передбачають…  

6. До найпоширеніших методик імпресії належить…  

7. До методик «Паперу й олівця» належать…  

Запитання до теми 8  

1. У психодіагностиці дітей різного віку беруть до уваги…  

2. Під психологічною готовністю до шкільного навчання розуміють…  

3. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання включає…  

4. Педагогічний підхід має на меті виявлення таких вмінь…  
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5. Основною метою визначення психологічної готовності до шкільного 

навчання є…  

6. Виділяють два аспекти психологічної готовності…  

Запитання до теми 9  

1. Середні величини являють собою…  

2. Середнє арифметичне використовують в тих випадках, коли…  

3. Медіаною називається міра середнього положення, яка…  

4. Мода – це…  

5. Суть закону нормального розподілу вірогідності випадкової величини 

Гауса полягає в тому, що…  

6. Зв’язки (залежності) між двома і більше величинами у статистиці 

називаються…  

7. Для того, щоб встановити чи різниця між середніми значеннями 

показників ефективності у двох групах є значущою, необхідно…  

8. Аналіз взаємозв’язку між великою кількістю змінних здійснюється шляхом 

використання…  

Запитання до теми 10  

1. Психологічне вивчення групи включає..  

2. Автором соціометричного тесту є…  

3. Суть соціометрії полягає у…  

4. Соціограма – це…  

5. Серед модифікацій соціометричного тесту є…., під якими розуміють…  

6. Головним недоліком методик діагностики міжособистісних взаємин на 

основі встановлення суб’єктивних переваг є…  

Запитання до теми 11  

1. Форма відображення об’єктивної дійсності в психіці людини, вищий 

рівень відображення психічного і саморегуляції, який належить тільки 

людині, називається…  
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2. Свідомість характеризується…  

3. Теорія особистісних конструктів Дж. Келлі, це…  

4. Індивід в теорії Дж. Келлі займає …  

5. Підхід Дж. Келлі найбільш чітко реалізовано в…  

6. Визначаючи можливий спектр особистісних характеристик, К.Клакхон і Г. 

Мюррей писали, що людина…  

7. Техніка репертуарних решіток охоплює аспект…  

8. Основна відмінність ТРР від інших стандартизованих методик полягає в 

тому, що тут використовуються…  

9. Конструкт – це…  

10. При складанні репертуарних решіток необхідно враховувати такі три 

принципи…  

Запитання до теми 12  

1. У цілісному суб’єктивному образі одержаної інформації, змісту 

інформації, що передається вербальним способом належить … %, а 

переважна більшість інформації сприймається у вигляді…  

2. Виділяють три візуально-комунікативні системи…  

3. У структурі невербальної поведінки виділяють…  

4. Ідею про те, що поруч із фізіологічним змістом рухова дія має і 

психологічний зміст довів…  

5. Про низький рівень енергетичного потенціалу, значить про швидку 

втомлюваність, виснажливість нервової системи свідчить …  

6. Темп мовлення показує… 
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Перелік залікових питань 

1. Предмет і завдання психодіагностики.  

2. Особливості сучасної психодіагностики як теоретичної дисципліни та 

практичної діяльності.  

3. Зв'язок психодіагностики з іншими дисциплінами.  

4. Завдання психодіагностики на сучасному етапі.  

5. Історичні етапи становлення психологічної діагностики.  

6. Засоби психодіагностики: об’єктивний, суб’єктивний, та проективний 

підхід.  

7. Етика психодіагностичного обстеження.  

8. Наукова відповідальність та етика дослідника.  

9. Мистецтво спілкування та культура поведінка дослідника.  

10. Послідовність проведення обстеження.  

11. Психологічна сутність тесту.  

12. Основні якісні характеристики тесту.  

13. Цілі дослідження.  

14. Переваги та недоліки тестування.  

15. Види тестових завдань.  

16. Методичне забезпечення тестування.  

17. Підходи до класифікація психодіагностичних методів.  

18. Методи дослідження особистості. Опитувальники. Проективні методи, 

психофізіологічні методи.  

19. Надійність та валідність тестів. Стандартизація і норми тестових 

показників.  

20. Методичне забезпечення тестування.  

21. Рекомендації до складання комплекту методик.  

22. Основні типи установок на відповіді.  

23. Соціокультурна адаптованість тесту.  

24. Поняття про здібності.  

25. Тести здібностей.  
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26. Психодіагностика інтелекту.  

27. Сутність інтелекту, підходи до його вивчення та моделі структури.  

28. Основні тести діагностування інтелекту.  

29. Діагностика пізнавальних здібностей як складових інтелекту: 

психодіагностика різних видів пам'яті («Піктограми», «Запам’ятовування 

безглуздих складів», «Запам’ятовування не пов’язаних між собою слів»).  

30. Особливості дослідження індивідуальних особливостей мислення 

(«Порівняння понять», «Виключення понять», «Тлумачення прислів‘їв», 

методика Вигоського-Сахарова).  

31. Дослідження різних видів уваги (різні види коректурної проби, таблиці 

Шульте, «Переплутані лінії»).  

32. Тести креативності.  

33. Тести спеціальних здібностей.  

34. Тести моторних здібностей: шкала оцінювання моторики Озерецького, 

теппінг-тест.  

35.Тести досягнень (тести успішності).  

36.Етапи розробки неформального тесту досягнень.  

37. Особистісні опитувальники. Теоретичні концепції особистості.  

38. Діагностування внутрішнього світу особистості.  

39. Сутність проекції в психодіагностиці.  

40. Проективні методи дослідження особистості.  

41. Психодіагностика міжособистісних взаємин.  

42. Нетестові методи у психодіагностиці.  

43. Спостереження, експертне оцінювання та контент-аналіз у 

психодіагностиці.  

44. Професійно-етичні норми в психодіагностиці.  

45. Методика САН.  

46. Тест М. Люшера.  

47. Тест Д.Векслера.  

48. Тест Амтхауера.  
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49. Тест Дж.Равена.  

50. Тест С. Розенцвейга.  

51. Соціометрія Дж.Морено.  

52. Опитувальник міні-мульт.  

53. Методика Д-Д-Л.  

54. Методика "Дерево" Д. Лампени. 
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Самостійна робота студентів з психолого-педагогічної діагностики та 

відбору у спеціальні заклади (далі – ППД) займає важливе місце у 

навчальному процесі вузу при підготовці фахівців з практичної психології. 

Ефективна організація навчально-виховного процесу в системі професійної 

підготовки майбутніх практичних психологів неможлива без належної 

організації самостійної роботи студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в 

підвищенні якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та 

закріпленню теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Самостійна робота включає в себе як репродуктивні, так і творчі 

аспекти діяльності студентів. В залежності від цього розрізняють три рівні 

самостійної діяльності студентів, які знаходять своє відображення і при 

виконанні завдань з практикуму з загальної психології:  

1. Репродуктивний (тренувальний) рівень – спрямований на 

закріплення знань, формування навичок та умінь; включає складання таблиць 

та схем тощо; пізнавальна діяльність полягає в осмисленні та запам’ятанні 

інформації.  

2. Реконструктивний рівень – при виконанні таких завдань студенти 

готують інформаційні повідомлення, визначають тези доповіді, роблять 

анотування літератури, конспектування.  

3. Творчий, пошуковий рівень – передбачає аналіз проблемних 

ситуацій, студент повинен самостійно здійснювати вибір методів та засобів 

вирішення (учбово-дослідницькі завдання).  

Кожний вид самостійної роботи з ППД орієнтований на розвиток 

певних навичок та умінь.  

У структурі самостійної роботи студентів можна виділити такі 

компоненти: мотиваційний (потреба в нових знаннях з метою самоосвіти), 

змістовий (пізнавальна задача, цілі учбової діяльності), процесуальний 
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(підбір, застосування адекватних методів, що ведуть до ефективного 

результату).  

Самостійна робота студентів сприятиме свідомому та творчому 

засвоєнню теоретичних основ сучасної психології, формуванню стійкого 

інтересу до психологічних знань в різних галузях та розвитку умінь 

ефективно їх застосовувати в практичній діяльності психолога. Завдання для 

самостійної роботи спрямовані на те, щоб найбільшою мірою сприяти 

розвитку у студентів пізнавальної активності і самостійності в їх учбовій 

діяльності та активуванню процесу самоосвіти в ході професійного 

становлення в цілому.  

Самостійна робота з ППД спрямована на формування навичок 

саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток стійкого позитивного 

ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню обізнаності в 

проблемах психології, зокрема.  

Основними формами самостійної роботи з ППД є:  

- робота з основною та додатковою літературою;  

- систематизація учбової інформації в схемах, таблицях;  

- складання термінологічного словника;  

- порівняння положень різних концепцій та психологічних шкіл; 

- підготовка рефератів, інформаційних повідомлень; 

- підбір методик досліджень конкретних психічних явищ; 

- підбір методів розвитку пізнавальних процесів;  

- психологічні есе та ін.  

Самостійна робота студентів з психології спрямована не лише на більш 

ефективне засвоєння конкретної психологічної дисципліни, а, в цілому, на 

формування навичок самостійної роботи, навичок самоосвіти та професійне 

становлення майбутніх фахівців з практичної психології.  

 


