
 



 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості проведення 

психологічної діагностики та психологічної корекції з дітьми та підлітками. 

Основні завдання: 

 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; 

 ознайомити студентів з базовими і науковими поняттями теорії та практики 

психологічної діагностики й психологічної корекції; 

 ознайомити студентів 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 студентів 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. 

Заплановані результати навчання: 

У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен 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. 



 

Вивчення курсу передбачає формування у студентів умінь: 

 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: 

Загальні компетентності: 

    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 компетентності: 

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.     
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. 
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___ІІІ____ семестр 

МОДУЛЬ 1. Основи психодіагностики 

Тема 1. Психодіагностика 

як наука і практична галузь 

знань. 

8 2  2 4      

Тема 2. Методи 

психодіагностики. 

6 2  2 2      

Тема 3.  Психометричні 

основи психодіагностики. 

6 2  2 2      

Тема 4. Тест як основний 

психодіагностичний 

інструмент. 

6 2  2 2      

Тема 5. Непараметричні 

методи психодіагностики 

6 2  2 2      

Тема 6. Проєктивні методи 

в психодіагностиці 

6 2  2 2      

Тема 7. Методи 

психодіагностики 

індивідуальних 

особливостей особистості: 

темперамент, характер. 

8 2  2 4      

Тема 8.Психодіагностика 

здібностей та інтелекту. 

8 2  2 4      

Тема 9.Психодіагностика 

міжособистісних стосунків. 

6 2  2 2      

Тема 10. 
Психодіагностичне 

дослідження дітей , 

підлітків і юнаків.  

3 
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Контроль знань за  

модулем 1. 

1   1       

Модуль 2. ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 

Тема 11.Загальні засади 

теорії та практики 

психокорекції. 

8 2  2 4      



Тема 12.Теоретичні основи 

психокорекційної 

практики. 

6 2  2 2      

Тема 13. Основи 

організації та проведення 

психокорекційного 

процесу. 

8 2  2 4      

Тема 14. Методи групової 

психокорекції. 

6 2  2 2      

Тема 15.  Методи корекції 

пізнавальної сфери 

особистості. 

8 2  2 4      

Тема 16. Консультування 

як метод психологічного 

впливу. 

6 2  2 2      

Тема 17. Корекція 

особистісних проблем. 
6 2  2 2      

Тема 18. Корекція 

особистісних проблем і 

поведінки в дитячо-

юнацькому віці. 

7 2       1 

 

 

 

4      

Контроль за модулем 2. 1   1       

Разом за ІІ семестр 120 36  36 48      

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

__ІІІ___ семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1. Основи психодіагностики 

1.  

 

Тема 1. Психодіагностика як наука і практична діяльність. 

   Зародження та становлення  психодіагностики як науки. 

Сутність  психодіагностики як науки. Професійно-етичні 

принципи в психодіагностиці. Завдання  сучасної психодіагностики. 

 

 

4 

2.  Тема 3. Психометричні основи психодіагностики. 
      Психометрія у структурі психодіагностичних методів. 

Використання тестів. Психометричні властивості тестів. Види 

тестових завдань. Переваги тестів. Недоліки тестування. 

4 

3.  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 

4 



процедура психологічного дослідження. 

4.  

  

 

Тема 7. Методи психодіагностики індивідуальних особливостей 

особистості : 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. 

4 

5.  Тема 9. Психодіагностика міжособистісних взаємин.  

    Соціально-психологічні явища в групі. Систематизація методик. 

Методики діагностики міжособистісних взаємин. 

4 

    МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 

6.  Тема 11.Основні питання психокорекції. 

     Поняття про психологічну корекцію. Мета і завдання 

психокорекції. Принципи психокорекційглї роботи. Види 

психокорекції. Основні елементи психокорекційної ситуації. 

4 

7.  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. 

4 

8.  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. 

4 

9.  Тема 17. Корекція особистісних проблем. 

   Вибір методів корекції особистісної сфери. Використпння когнітивної 

терапії з корекційною метою. Сугестивні методи в психокорекції. 

Комплексне використання методів психокорекції. Реалізація принципу 

особистісного саморозвитку у віковій психокорекції 

4 

 Разом за семестр 36 

 

 

 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

__ІІІ__ семестр 
 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ 

1. Тема 1. Психодіагностика як наука  і практична галузь знань 2 

2. Тема 2. Методи психодіагностики. 2 



3. Тема 3. Психометричні основи психодіагностики. 2 
4.  Тема 4. Тест як основний психодіагностичний інструмент. 2 

5.  Тема 5. Непараметричні методи психоліагностики. 2 

6.  Тема 6. Проєктивні методи в психодіагностиці 2 

7.  Тема 7. Метоли психодіагностики індивідуальних особливостей 

особистості. 
2 

8.  Тема 8.Психодіагностика здібностей та інтелекту. 2 

9.  Тема 9. Психодіагностика міжосоистісних стосунків. 2 

10.  Тема 10. Психодіагностичне дослідження дітей , підлітків і юнаків.  1 

 Контроль знань за модулем 1. 1 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 

11.  Тема 12. Загальні засади теорії та практики. 2 

12.  Тема 13.Теоретичні моделі психокорекційної практики. 2 

13.  Тема 14. Основи організації та проведення психокорекційного 

процесу. 
2 

14.  Тема 15. Методи групової психокорекції. 2 

15.  Тема 16. Методи корекції пізнавальної сфери особистості 2 

16.  Тема 17. Консультування як метод психологічного впливу. 2 

17.  Тема 18. Корекція особистісних проблем. 2 

18.  Тема 19. Корекція особистісних проблем.і поведігки в дитячо-

юнацькому віці. 
1 

 

 Контроль за модулем 2. 1 

 Разом за  семестр 36 
 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

ІІІ семестр 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ 

 

1.  Тема 1. Виникнення й етапи розвитку психодіагностики. 4 

2.  Тема 2. Психодіагностика та освіта. 2 

3.  Тема 3. Комп’ютеризовані та комп’ютерні тести. 2 

4.  Тема 4. Загальні підходи до діагностування особистості. 4 

5.  Тема 5.  Телефонне опитування. 4 

6.  Тема 6 Діагностика психічних станів й емоційно-

особистісної дезадаптації. 

 

7.  Тема 7. Психодіагностування у дорослому (зрілому віці). 4 

8.  Тема 8. Акцентуація характеру та  їх поведінкові права. 

 

2 

Модуль 2. ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 

9.  Тема 9. Зарубіжна практика психокорекції. 4 

10.  Тема 10. Стадії розвитку корекційної групи. 2 

11. Тема 11.Стиль і спілкування та роль ведучого в 

корекційній групі. 

4 

  12. Тема 12. Професійні вимоги до консультанта. 2 

  13. Тема 13. Використання ігрової терапії з корекційною 

метою. 

4 



  14. Тема 14. Методи психодрами в психокорекції. 2 

  15. Тема 15. Тілесна терапія та її психокорекційні 

можливості. 

2 

   16. Тема 16. Казка в роботі з дітьми дошкільного та 

молодшого шкільного віку. 

4 

 Разом за семестр 48 
 

2. ПИТАННЯ,  ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

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 

осооистості 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. 



 

3. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

        Лекції, дискусії, бесіди з тем,  виступи, робота в Інтернеті, написання 

психологічної характеристики, розв’язання психологічних задач, виконання 

практичних завдань, підготовка до проведення тренінгових занять. 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

  Викладач застосовує різні види контролю з метою підвищення 

ефективності процесу навчання. 

 Методи контролю: педагогічна діагностика результатів навчальної 

діяльності студентів має місце у всіх видах навчальної діяльності з 

використанням наступних методів: 

 усного і письмового в т.ч. тестового контролю; 

 поточний контроль роботи студентів (виступи, доповнення, участь у 

дискусіях); 

 оцінка за самостійну, індивідуальну, творчо-пошукову роботу; 

 оцінка за виконання практичних завдань ( конспект, реферати тощо); 

 контроль знань за модулями; 

 підсумковий контроль в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

навчального дисципліною – залік у другому семестрі, іспит – у 

третьому семестрі. 
 
 

5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Модуль 1 

Основи психодіагностики 

Модуль 2 

            Основи психокорекції 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТS 

 

 

 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

 

Екзамен, 

диференційований залік 

 

 

Залік 

А відмінно 90-100 відмінно 5  

 

зараховано 
В дуже добре 81-89 

добре 

 

    4  С добре 71-80 

D задовільно 61-70 

задовільно 

      

     3  Е достатньо 51-60 

FX незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано 

 

6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

   Методичне забезпечення: підручники, посібники, опорні конспекти 

лекцій, методичні рекомендації, нормативні документи, презентації. 
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