


 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р.  

Дисципліна спрямована на вивчення теоретичних основ психодіагностики, 

формування практичних умінь щодо застосування психодіагностичного інструментарію у 

майбутній професійні діяльності; визначення концептуальних основ сучасної 

психодіагностики, комплекс знань, умінь, навичок, необхідних для застосування 

психодіагностичного інструментарію у майбутній професійні діяльності;  ознайомлення з 

методичними основами сучасної психодіагностики; нормативними вимогами користування 

психодіагностичних методик; формування розуміння психометричних вимог до 

психодіагностичних методик; уявлення щодо класифікацій та типів психодіагностичних 

методик. 

Ключові слова: психодіагностика, інструментарій, концептуальність, методика, 

нормативні вимоги, класифікація, практичні уміння. 

 

Аnnotation 

The program was developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social Work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 

04/24/2019. 

The discipline is aimed at studying the theoretical foundations of psychodiagnostics, the 

formation of practical skills for the use of psychodiagnostic tools in future professional activities; 

definition of conceptual bases of modern psychodiagnostics, a complex of knowledge, abilities, 

skills necessary for application of psychodiagnostic tools in the future professional activity; 

acquaintance with methodical bases of modern psychodiagnostics; regulatory requirements for the 

use of psychodiagnostic techniques; formation of understanding of psychometric requirements to 

psychodiagnostic methods; ideas about classifications and types of psychodiagnostic techniques. 

Key words: psychodiagnostics, tools, conceptuality, methods, normative requirements, 

classification, practical skills. 



ВСТУП 
         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психодіагностика» 

складена  проф. Яблонським А.І.  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

             Предметом вивчення навчальної дисципліни 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, ознайомлення з найбільш 

відомими психологічними методиками.  

            Міждисциплінарні зв’язки: «Загальна психологія», «Педагогічна та вікова 

психологія»,  «Психологія праці», «Експериментальна психологія», «Диференційна 

психологія». 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1. Мета курсу: вивчення теоретичних основ психодіагностики, формування 

практичних умінь щодо застосування психодіагностичного інструментарію у майбутній 

професійні діяльності .  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

визначити концептуальні основи сучасної психодіагностики, комплекс знань, умінь, 

навичок, необхідних для застосування психодіагностичного інструментарію у майбутній 

професійні діяльності;   

– ознайомити майбутніх фахівців з методичними основами сучасної 

психодіагностики; нормативними вимогами користування психодіагностичних методик;  

– сформувати розуміння психометричних вимог до психодіагностичних 

методик; уявлення щодо класифікацій та типів психодіагностичних методик;  

-– ознайомити із специфікою організації візуального психодіагностичного 

обстеження та можливостями комп’ютерного тестування. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання 

професійних завдань. 

ПРН 10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах. 

ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих 

відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для 

розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин. 

ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання 

проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. 

ПРН 16. Застосовувати методи менеджменту для організації власної професійної 

діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 



ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та 

основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, 

економічного, медичного). 

ФК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів. 

 ФК 4. Здатність до  аналізу  соціально-психологічних  явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.  

ФК 5. Здатність  до  виявлення,  соціального  інспектування  і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах.

    

ФК 8. Здатність застосовувати сучасні  експериментальні 

методи  роботи  з  соціальними  об’єктами  в  польових  і лабораторних умовах. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням

 їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших 

особливостей. 

 ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи.        

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття психодiагностики як наукової системи методiв та прийомiв 

постановки психологiчного дiагнозу 

Тема 2. Розрiзнення задач дослiдження та обстеження 

Тема 3. Професійні вимоги до методик та їх користувачів 

Тема 4. Професійно-етичні нормативи 

Тема 5. Джерела і передумови виникнення психодіагностики 

Тема 6. Особистісна психодіагностика 

Тема 7. Психодіагностичні норми 

Тема 8.  Види дiагностичних норм 

Тема 9. Операційна класифікація 

Тема 10. Предметна класифікація 

Тема 11. Психодіагностика інтелекту 

Тема 12. Психодіагностика спеціальних здібностей 

Тема 13. Психодіагностика темпераменту 

Тема 14. Психодіагностика характеру 

Тема 15. Поняття та види проективних методик 

Тема 16. Приклади класичних проективних методик 

Тема 17. Загальна характеристика певній галузі психодіагностики 

Тема 18. Характеристика запитів на психодіагностику 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 


