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Силабус курсу «Основи психодіагностики та психокорекції» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу Соціальна психологія 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Туган – Барановського, 7 

 

Циклова комісія за якою 

закріплена дисципліна 

Педагогічно-психологічних і соціальних дисциплін 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

23 Соціальна робота / 231 Соціальна робота 

 

Викладач курсу  

 

Михайлишин Романа Іванівна 

Контактна інформація 

викладачів 

metodcabinet.roma@gmai.com 

romana.mychaylyshyn@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. вул. 

Туган – Барановського, 7, каб.58). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі 

Microsoft Teams. Для погодження часу онлайн консультацій 

слід писати на  електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-psyhodiah…-

psyhokorektsiji   

Інформація про курс Вибіркова навчальна дисципліна вивчається   здобувачами 

освіти  ІІ-го курсу, спеціальності 231 Соціальна робота  

впродовж третього семестру в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб 

ознайомити здобувачів освіти з основами психодіагностики; 

методами психодіагностики; загальними засадами теорії та 

практики психокорекції; основами організації й проведення 

психокорекційного процесу.  

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Основи 

психодіагностики і психокорекції» є ознайомлення студентів 

з основними завданнями, принципами та особливостями 

проведення психологічної діагностики та психокорекції 

школярів, підготовка студентів до психодіагностичної та 

психокорекційної діяльності, забезпечення професійної 

компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери 

(соціальний педагог, соціальний працівник). 

Для досягнення мети визначаються такі цілі: 

 ознайомити з основними теоретичними напрямами 

психологічної діагностики та психологічної корекції; 

 навчити ставити конкретні цілі діагностичної та 

корекційної роботи, використовувати відповідні методи; 

 сформувати науковий підхід до вивчення особливостей 

психічного життя людини; 

mailto:metodcabinet.roma@gmai.com
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 ознайомити здобувачів освіти з базовими і науковими 

поняттями теорії та практики психологічної діагностики й 

психологічної корекції; 

 ознайомити здобувачів освіти з методологічними 

підходами до вивчення основ психокорекції; предметом, 

основними категоріями, поняттями, завданнями і областю 

застосування теорії і практики психокорекції; напрямами, 

видами, психокорекційними техніками у різних сферах 

людської життєдіяльності; 

 розвити у здобувачів освіти психологічні вміння І навички 

використовувати теоретичні та практичні знання з 

психології в психодіагностичній І психокорекційній 

роботі, навчитись здійснювати психодіагностичні та 

психокорекційні заходи, оцінювати їх ефективність; 

 оволодіти уміннями використовувати різні методи, 

психотехніки та технології практичної психокорекції, 

психодіагностики. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Вікова психологія і психодіагностика: підручник. Київ: 

Видавничсий дім «Слово», 2016. 608 с. 

2. Галян І.М. Психодіагностика: навч.посіб. Київ: 

Академвидав, 2009. 464с. 

3. Зубрицька-Макота І.В. Психодіагностика: навч.-метод. 

посібник. Львів: СПОЛОМ, 2013. 346 с. 

4. Кузікова  С.Б. Основи психокорекції: навч. посіб. Київ: 

ВЦ «Академія», 2021. 336 с. 

5. Кузікова  С.Б. Стратегії саморозвитку в життєвій кризі  

особистості: ресурсний підхід. Особистість як суб’єкт 

подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і 

практика: монографія/ за ред. С.Д.Максименка. Суми: 

Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. С.397-419. 
 

Додаткова 
 

1. Корольчук М.С. Психодіагностика: навч.посіб. Київ: 

Ельга, Ніка-Центр, 2007. 400 с. 

2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: 

навч.посіб. Суми, ВТД «Університетська книга, 2009.                

442 с. 

3. Маковська О.А. Психодіагностика професійної 

придатності: навч.-метод. посіб. Глухів: РВВ ГНПУ 

ім.О.Довженка, 2015. 70 с. 

4. Психологу для роботи: діагностичні методики: збірник/ 

уклад. М.В.Лемак, В.Ю.Петрище. Вид.2-ге. Ужгород, 

Олександр Гаркуша, 2012. 616 с. 

5. Скребець В.О. Основи психодіагностики: навч. посіб. 



Київ, 2003. 147 с. 

Тривалість курсу  ІІІ  семестр, 120 годин, 4 кредити. 

Обсяг курсу  

 

72 авдиторних годин: 36 годин – лекційних занять, 36 – 

практичних занять та  48 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після вивчення курсу  студенти  повинні знати: 

 науково-історичні основи психодіагностики та 

психологічної корекції; 

 основні форми, методи І прийоми, що застосовуються у 

психодіагностиці та психологічній корекції; 

 основні методики, які використовуються у сучасній 

психодіагностиці; 

 основні поняття психометрії; 

 основи організації та проведення корекції пізнавальної 

сфери дітей дошкільного І шкільного віку; 

 методи корекції особистісних проблем і поведінки в 

дитячо-юнацькому віці. 

вміти: 

 використовувати основні методики, які застосовуються у 

сучасній психодіагностиці; 

 самостійно та ефективно проводити психологічну 

діагностику; 

 оцінювати та інтерпретувати результати 

психодіагностики; 

 своєчасно діагностувати, впливати та розв’язувати 

конфліктні ситуації; 

 діагностувати та коректувати індувидуальні особливості 

особистості; 

 складати психологічний портрет конкретної особистості; 

 моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток і 

наслідки; 

 складати психокорекційні заняття з особами різного віку;  

 організовувати підготовку і проведення занять з 

психокорекції;  

 самостійно проводити психокорекційні заняття. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

набувають таких компетентностей: 

визначених ситуаціях. 

Загальні: 

    ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

    ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

    ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



     ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

     ЗК 8.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні: 

СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної 

роботи та основних її напрямів ( психологічного, соціально-

педагогічного, економічного, медичного). 

СК 4.  Здатність до розуміння соціально-психологічних 

явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації 

особистості. 

СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних 

проблем і знаходити ефективні методи. 

СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та 

методи професійної діяльності. 

СК 12. Здатність дотримуватися етичних принципів і 

стандартів соціальної роботи.     
Програмні  

результати навчання 

   РН 1. Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації 

для розв’язання професійних завдань. 

   РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології та методи соціальної роботи для вирішення 

професійних задач. 

   РН 5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних 

принципів і стандартів соціальної роботи. 

  РН 6. Використовувати методи профілактики, соціальної 

діагностики та сучасного інструментарію в професійній 

діяльності. 

  РН 15. Знати теорію і володіти практикою професійного 

спілкування. 

Ключові слова  Психодіагностика, психокорекція, методи (непараментричні, 

проєктивні), тест, консультування. 

Формат курсу  

 

Очний (денний). 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем. 

Теми  Подано у таблиці. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік  у кінці ІІІ семестру. 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях 

отриманих в процесі вивчення психології (загальної, вікової), 

соціальної психології, методики психологічних тренінгів у 

системі соціальної роботи. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, інтерактивні вправи, практичні вправи, 

творчі індивідуальні, групові та підгрупові завдання, 

дискусія. 

 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, проектор.  



Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою на 

підставі накопичених балів за результатами поточного та 

підсумкового контролю всіх виді. 

ІІІ семестр: практичні заняття ( 8х3, 4х4, 6х5) – максимальна 

кількість 70 балів; контрольні заміри ( 2 модульні контрольні 

роботи по 15 балів) – максимальна кількість  30 балів.  

  Максимальна кількість балів за семестр – 100. 

   Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і 

характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням 

робити власні висновки. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для незарахування викладачем, 

незалежно від масштабу плагіату, обману. 

    Література. Уся література, яку студенти не зможуть 

знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент 

заохочується до використання також й іншої літератури, якої 

немає серед рекомендованих. 

    Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку  

 

        

1. Предмет та об’єкт психологічної діагностики. 

2. Психодіагностика в системі психологічної служби. 

3. Історія розвитку психодіагностики. 

4. Етика проведення психологічних досліджень. 

5. Правила проведеня психодіагностичних методик. 

6. Етапи проведення діагностичної роботи. 

7. Поняття про інтерпретацію результатів проведених 

психодіагностичних методик; кількісна інтерпретація. 

8. Поняття про інтерпретацію результатів проведених 

психодіагностичних методик: якісна інтерпретація. 

9. Способи графічного оформленя результатів 

психодіагностичного дослідження. 

10. Класифікація методів психодіагностики. 

11. Спостереження та самоспостереження як методи 

психодіагностики. 

12. Експеримент як метод психодіагностики. 

13. Анкетування як метод психодіагностики.  

14. Інтерв’ю та опитування як методи психодіагностики. 

15. Психометричні основи писходіаностики. Тести як метод 

психодіагностики. 

16. Поняття надійності та валідності психодіагностичної 



методики. 

17. Стандартизація та адаптація психодіагностичних 

методик. 

18. Види проективних методик та специфіка роботи за ними. 

19. Індивідуальні психологічні особливості особистості: 

темперамент, характер, Методи діагностики 

темпераменту, характеру особистості. 

20. Метода діагностики самооцінки особистості. Специфіка 

та етика використання соціометрії. 

21. Основні методи діагностики інтелекту особистості. 

22. Основні ознаки здібностей особистості (за Б.М 

Тепловим).  

23. Класифікація здібностей. Основні методи вивчення 

здібностей. 

24. Поняття про психологічний портрет, його складові 

25. Психологічний діагноз, його види. 

26. Психологічна корекція як метод надання психологічної 

допомоги особистості Предмет психокорекції. 

27. Основи організації та проведення психокорекційного 

процесу. Психокорекційна ситуація. 

28. Принципи проведення психологічної корекції. 

29. Основні етапи психокорекційного процесу. 

30. Проблема етики в психокорекції. Значення особистості 

психолога. 

31. Теоретичні моделі психокорекційної практики в 

зарубіжній психології: класичний психоаналіз З.Фрейда 

32. Теоретичні моделі психокорекційної практики в 

зарубіжній психології: індивідуальна психотерапія 

А.Адлера. 

33. Теоретичні моделі психокорекційної практики в 

зарубіжній психології:                 гуманістична психологія 

К.Роджерса. 

34. Теоретичні моделі психокорекційної практики в 

зарубіжній психології: біхевіористична психотерапія. 

35. Теоретичні моделі психокорекційної практики в 

зарубіжній психології: 

гештальттерапія Ф. Перлза. 

36. Теоретичні моделі психокорекційної практики в зарубіжній 

психології: трансактний аналіз Е.Берна. 

37. Теоретична модель психокорекційної практики у 

вітчизняній віковій психології та психотерапії. Поняття 

«соціальна ситуація розвитку», «зона найближчого 

розвитку», «провідний вид діяльності». 

38. Форми організації психокорекційного процесу: 

індивідуальна та групова психокорекція. 



39. Методи групової психокорекції. Специфіка групової 

форми психокорекції. 

40. Особливості комплектування корекційної групи, умови 

успішної роботи в групі. Види корекційних груп. 

41. Стилі спілкування та ролі ведучого в корекційній групі. 

42. Стадії розвитку корекційної групи. 

43. Методи корекції пізнавальної сфери особистості. 

Особливості організації та проведення корекції пізнавальної 

діяльності з дітьми дошкільного віку та молодшого 

шкільного віку. 

44. Методи корекції пізнавальної сфери особистості. 

Особливості організації та проведення корекції пізнавальної 

діяльності з дітьми в підлітковому та юнацькому віці. 

45. Використання елементів раціональної терапії в 

психокорекційній практиці. Особливості проведення 

роз’яснювальної бесіди. Принципи побудови бесіди з 

клієнтом. 

46. Слухання як важлива складова успішного проведення 

бесіди. Способи слухання. Активне слухання. 

47. Використання літературних творів, поезії, притч, прислів'їв, 

приказок з корекційною метою. Казка в роботі з дітьми 

дошкільного та молодий шкільного віку, виховні 

можливості казки. 

48. Використання методів ігрової терапії з корекційною 

метою. 

49. Використання методів піскової та музичної терапії з 

корекційною метою. 

50. Зображувальна терапія. Психологічні механізми 

корекційного впливу образотворчої діяльності. 

Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде подано після 

вивчення курсу. 

 

Схема курсу 
 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

МОДУЛЬ 1. Основи психодіагностики 

1.  Тема 1. Психодіагностика як наука і 

практична галузь знань. 

   Зародження та становлення  психодіагнос-

тики як науки. Сутність  психодіагностики як 

науки. Професійно-етичні принципи в 

психодіагностиці. Завдання  сучасної 

психодіагностики. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття 

– 2 год., 

самостійна робота 

–  2 год. 

 



2.  Тема 2. Методи  психодіагностики. 

  Сутність методології,  методу,  методики 

психодіагностики. Психодіагностичний метод. 

Класифікація методів психодіагностики. 

Операціональна  класифікація  методик. 

Класифікація  методів психодіагностики за 

ступенем впливу діагноста на результати 

дослідження. Категоризація методів за 

Б.Ананьєвим. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття 

– 2 год., 

самостійна робота 

–  2 год. 

 

 

 

3.  Тема 3. Психометричні основи 

психодіагностики. 

   Психометрія у структурі психодіагностичних 

методів. Використання тестів. Психометричні 

властивості тестів. Види тестових завдань. 

Переваги тестів. Недоліки тестування. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття 

– 2 год., 

самостійна робота 

–  2 год. 

 

4.  Тема 4.Тест як основний психодіагностичний 

інстркмент. 

     Тестологія, теорія тестології. Класифікація 

та характеристика тестів. Основні вимоги до 

тестів. Види тестових завдань. Методика 

забезпечення тестів. Достовірність тестів і 

допустима помилка виміру. Комп’ютеризовані 

та комп’ютерні психодіагностичні тести. 

 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття 

– 2 год., 

самостійна робота 

–  2 год. 

 

5.  Тема 5. Непараметричні методи 

психодіагностики. 

    Спостереження як метод психологічного 

дослідження. Опитувальні методи у 

психодіагностиці: інтерв’ю як різновид усного 

опитувального діагностичного методу; 

телефонне опитування; анкетування як 

різновид письмового опитувального 

діагностичного методу.  Експертне оцінювання 

у психологічному дослідженні. Конспект-аналіз 

як експертно-діагностична процедура 

психологічного дослідження. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття 

– 2 год., 

самостійна робота 

–  2 год. 

 

6.  Тема 6. Проєктні методи в психодіагностиці. 

     Історія  проєктивних  методів. Сучасні 

теоретичні концепції в проєктивній технології. 

Поняття проекції та її види. Проєктивні 

методики, їх види. Проєктивна діагностика як 

метод вивчення внутрішнього світу. 

Проєктивні методики діагностування 

особистості. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття 

– 2 год., 

самостійна робота 

–  2 год. 

 

7.  Тема 7. Методи психодіагностики 

індивідуальних особливостей особистості : 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття 

 



темперамент, характер. 

      Основні погляди на природу темпераменту. 

Характеристики типів темпераменту. 

Компоненти темпераменту. Взаємозв’язок 

темпераменту з властивостями особистості. 

Підходи до дослідження темпераменту. Зв’язок 

характеру з темпераментом. Типове та 

індивідуальне в характері. Акцентуація 

характеру та їх поведінкові прояви. 

– 2 год., 

самостійна робота 

–  4 год. 

8.  Тема 8. Психодіагностика здібностей та 

інтелекту. 

   Здібності як індивідуально-психологічгні 

особливості, проблема здібностей. Структура 

здібностей, їх різновиди. Індивідуальні 

відмінності у здібностях,  діагностика 

здібностей.Основні підходи до вивчення 

інтелекту. Моделі структури інтелекту. 

Характеристика тестів діагностування 

інтелекту. Тести для психодіагностування 

креативності. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття 

– 2 год., 

самостійна робота 

–  4 год. 

 

9.  Тема 9. Психодіагностика міжособистісних 

взаємин.  

    Соціально-психологічні явища в групі. 

Систематизація методик. Методики 

діагностики міжособистісних взаємин. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття 

– 2 год., 

самостійна робота 

–  2 год. 

 

 

10.  Тема 10. Психодіагностичне дослідження 

дітей, підлітків і юнаків. 

    Особливості психодіагностування дітей 

дошкільного віку. Діагностування готовності 

дітей до школи.Особливості діагностування 

підлітків та юнаків. 

Контроль знань за модулем 1. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття 

– 2 год. 

 

 

МОДУЛЬ 2. Основи психокорекції 

11.  Тема 11. Загальні засади теорії та практики 

психокорекції. 

   Зміст і завдання психологічної корекції. Мета 

психологічної корекції. Принципи психологічної 

корекції.  

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття – 

2 год., 

самостійна робота –  
4 год. 

 

12.  Тема 12. Теоретичні основи психокорекційної 

практики. 

     Психодіагностична модель, психоаналіз. 

Екзистаційно-гуманістична модель. Модель 

групи, центрованої на клієнті. Гельштальт-

модель. Феноменологічний підхід до 

психокорекції. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття – 

2 год., 

самостійна робота –  
2 год. 

 



13.  Тема 13. Основи організації та проведення 

психокорекційного процесу.  

     Психокорекційна ситуація. Принципи 

психокорекції. Форми організації 

психокорекційного процесу. Індивідуальна та 

групова психокорекція. Основні етапи 

психокорекційного процесу. Умови організації та 

проведення психокорекційного впливу. Визначення 

ефективності корекційного впливу. Проблема 

етики в психокорекції. Значення особистості 

психолога. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття – 

2 год., 

самостійна робота –  
4 год. 

 

14.  Тема 14. Методи групової психокорекції. 

    Психокорекційна група. Групи тренінгу. Групи 

зустрічей. Комплексне використання методів 

психокорекції. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття – 

2 год., 

самостійна робота –  
2 год. 

 

15.  Тема 15. Методи корекції пізнавальної сфери 

особистості. 

     Завдання корекції пізнавальної діяльності. 

Особливості організації та проведення корекції 

пізнавальної діяльності з дітьми дошкільного 

та шкільного віку. Корекція психічних процесів. 

Розвиток творчих здібностей дітей 

дошкільного і шкільного віку. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття – 

2 год., 

самостійна робота –  
4 год. 

 

16.  Тема 16. Консультування як метод 

психологічного впливу. 

          Мета й завдання психологічного 

консультування. Сфери застосування 

психологічного консультування та корекції. 

Психологічне консультування, психодогічна 

корекція й психоткрапія. Принципи 

психологічного консультування. Професійні 

вимоги до консультанта. Комунікативні 

техніки психоконсультативної допомоги та 

професійний етикет. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття – 

2 год., 

самостійна робота –  
2 год. 

 

17.  Тема 17. Корекція особистісних проблем. 

   Вибір методів корекції особистісної сфери. 

Використання когнітивної терапії з 

корекційною метою. Сугестивні методи в 

психокорекції. Комплексне використання 

методів психокорекції. Реалізація принципу 

особистісного саморозвитку у віковій 

психокорекції. 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття – 

2 год., 

самостійна робота –  
2 год.. 

 

 

 

 

 



18.  Тема 18. Корекція особистісних проблем і 

поведінки в дитячо-юнацькому віці. 

Контроль за модулем 2. 

 

Лекція – 2 год., 

практичне  заняття – 

2 год., 

самостійна робота –  
4 год. 

 

  


