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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ПСИХОДІАГНОСТИКА 

Обсяг 4 кредитів  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

2 семестр 2 рік навчання 

Дні, час, місце Четверг 9.30-12.50 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Наталія Родіна, Людмила Ворнікова 

Контактний телефон  

Е-mail natalia_rodina@onu.edu.ua, vornikova.lk@onu.edu.ua    

Робоче місце кафедра диференціальної і спеціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 14.00-16.00 

 Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет 

вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна „Психодіагностика” вивчає систему  методів 
психодіагностичних досліджень    

Місце 

дисципліни  в 

освітній 

програмі: 

 

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета  курсу. Мета полягає в ознайомленні студентів з діапазоном теоретичних та 

практичних знань з основних проблем і напрямів розвитку 

психодіагностики як науки та  вивчення її основних методів. 

Завдання 

дисципліни: 

 

- ознайомити студентів з методичним апаратом, теоретичними 

висновками і узагальненнями психодіагностичних досліджень; 

- навчити з’ясувувати можливості та обмеження психодіагностики; 

- ознайомити з обґрунтуванням, конструюванням і апробацією методик 

психологічного дослідження; 

- зформувати уміння розробляти вимоги до методик як до 

вимірювального інструментарію; 

- ознайомити з правилами проведення обстеження та дослідження 

феноменів міжособистісної взаємодії в процесі обстеження; 

- навчити обробляти та інтерпретувати результати дослідження. 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 

психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов. 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
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ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати методи 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.   

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій  

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження  

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації  

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку 

Очікувані 

результати 

 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження  

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки   

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

ПР11 Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ПР13 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

  ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

  ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР16 Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога 

ПР18 Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного 

й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

 ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування 

методів когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного 

та психічного стану. 

 

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (20 год.) та практичних (_20 

год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (120 год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 
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– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення 

виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та 

виконання індивідуальних завдань: складання реферату і підготовку 

презентацій та практичні завдання. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Змістовний модуль 1.Загальні основи психодіагностики. 

Тема 1. Вступ до психодіагностики. Історія становлення 

психодіагностики. Предмет, об’єкт вивчення психодіагностики. 

Сфери застосування та можливості сучасної психодіагностики. 

Тема 2. Зміст та структура психологічної діагностики. Особливості 

психодіагностичного  процесу. Психологічний діагноз. 

Професійно-етичні аспекти психодіагностики. 

Тема 3. Характеристика психодіагностичного методу. Поняття 

«метод». Класифікація методів психодіагностики. Поняття 

неекспериментального, експериментального методів, суб’єктивного, 

об’єктивного та проективного підходів. 

Тема 4. Психометричні основи психологічної діагностики. Проблема 

вимірювання в психодіагностиці. Типи вимірювальних шкал. 

Номінальне, ординальне, інтервальне вимірювання та вимірювання 

відношень. Валідність, надійність, стандартизованість діагностичної 

методики. 

 

Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти психодіагностики. 

Тема 5. Об’єктивний підхід у психодіагностиці. Загальна 

характеристика тестових методик. Психологічні тести та особливості 

їх використання. 

Тема 6. Психодіагностика інтелекту. Аналіз проблеми інтелекту в 

психології. Види тестів інтелекту. Невербальні тести інтелекту. Тест 

Дж. Равена. Батареї тестів інтелекту. Тест Д. Векслера. Тест 

Амтхауера. Тест Гилфорда. Діагностика пізнавальних здібностей як 

складових інтелекту. 

Тема 7. Застосування математико-статистичних методів аналізу у 

психодіагностичному дослідженні. Групування, табулювання та 

ранжування даних. Міри центральної тенденції. Розрахунок 

дисперсії. Коефіцієнти кореляції. 

Тема 8. Суб’єктивний підхід у психодіагностиці. Загальна 

характеристика опитувальників, методик суб’єктивного шкалювання 

та самооцінки. Проблема соціальної бажаності відповідей. 

Особистісні опитувальники. 16-PF Р. Кеттелла. ММРІ. Опитувальник 

Шмішека-Мюллера (Акцент 2-90). 

Тема 9. Проективний підхід у психодіагностиці. Загальна 

характеристика проективних методів. Теоретичні обґрунтування 

проективного підходу до діагностики особистості. Методики «Моя 

сім’я», «Дім-Дерево-Людина», «Неіснуюча тварина». Тест М. 

Люшера.Тест Л. Сонді. Тест Г. Роршаха. ТАТ. 

Тема 10. Теоретичний аналіз організаційних та емпіричних методів: 

особливості підготовки та проведення. Сутність і види 
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спостереження. Послідовність здійснення наукового спостереження. 

Інтерв’ю та анкетування як різновиди опитувальних методів. Види 

запитань. Експертне оцінювання у психологічному дослідженні. 

Контент-аналіз у психодіагностиці. 

Тема 11. Психодіагностика міжособистісних відношень.  

Класифікація малих соціальних груп. Визначення групових індексів. 

Рівень благополуччя стосунків. Визначення референтометричної 

структури класу. Методика У. Шутца.  

Тема 12. Аудіовізуальна діагностика разумових здібностей та 

моральних якостей. Канали отримання невербальної інформації. 

Аудіовізуальні ознаки підвищення емоцій: типові прояви. 

Аудіовізуальні маркери позитивних та негативних розумових 

здібностей. Профайлінг. 

 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Белей М.Д., Тодорів Л.Д. Основи діагностичної психології. 

Івано-Франківськ, 2008. - 295с.   

2. Волошина В.В., Волинська Л.В. Загальна психологія: 

Практикум: Нач. посіб. К.: Каравела, 2010.   

3. Галян І.М. Психодіагностика. – Київ, 2009. – 463 с.  

4. Матейко Н.М. Основи психодіагностики: інструктивно-

методичні матеріали до самостійної роботи. – ІваноФранківськ: 

Симфонія форте, 2013. – 80с.  

5. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. К., 

«Слово». 2009. – 464с.  

6. Психодіагностика / за ред. Корольчука М.С., Осьодло В.І. – 

Київ: Ельга, 2004. – 399с.  

7. Родіна Н.В., Бірон Б.В., Уханова А.І, Семенюк Н.С., Кернас 

А.В. Створення шкали для оцінки міжрольових конфліктів у 

медичних працівників офтальмологічного профілю Стаття у Scopus. 

Офтальмологический журнал. - № 2 (493), 2020. – С. 79-86. 

8. Цехмістер Я.В., Данилюк І.В., Родіна Н.В., Бірон Б.В., 

Семенюк Н.С. Створення опитувальника стресових реакцій для 

оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю. Стаття у 

Scopus. Офтальмологический журнал. - № 1 (486), 2019. – С. 39-45. 

9. Власова О.В, Родіна Н.В., Целікова Ю.О., Ворнікова ЛЛ.К., 

Тихоненко Ю.О. Модифікація, стандартизація та адаптація анкети 

негативного дитячого досвіду (ACE) Стаття у Scopus. 

Офтальмологічний журнал. - № 1, 2022. – С. 63-72. 

http://www.ozhurnal.com/uk/archive/2022/1 
Електронні інформаційні ресурси 

Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова 

http://lib.onu.edu.ua/periodicheskie-izdaniya-onu-arhiv/ 

Психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння розвитку 

психічної культури. Режим доступу: http://psylib.kiev.ua/  

Бібліотека Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка представляє наукову фахову онлайнову бібліотеку, 

зокрема понад 20 повнотекстових електронних версій видань з 

психології. Режим доступу http://www.socd.univ.kiev.ua/  

Українська електрона бібліотека підручників. Режим доступу 

http://pidruchniki.com.ua/  

 

http://www.ozhurnal.com/uk/archive/2022/1
http://lib.onu.edu.ua/periodicheskie-izdaniya-onu-arhiv/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.socd.univ.kiev.ua/
http://pidruchniki.com.ua/
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ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

відпрацювання практичних навичок; 

оцінювання виконання самостійної роботи;  

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та оцінки 

результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю 

(іспит).  

Схема розподілу балів:  

Кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач при 

роботі на практичних  заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до поточного 

оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання. 

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  1 бали 12 

Практичний контроль Робота на 

практичних заняттях 

3 бали  36 

Індивідуальне самостійне завдання Реферат, 

Презентація, 

Практичне завдання  

12 балів 12 

Підсумковий контроль (Іспит)   40 

Підсумковий бал   100 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 

Виконання практичного 

завдання 

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація  4 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 4 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

Практичне  

завдання 

4 Самостійність та змістовність виконання практичного 

завдання. Його відповідність поставленим цілям.  



 
 

6 
 

 

Критерії оцінювання під час іспиту 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 

вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 

балів). Перескладання іспиту можливе із дозволу деканату за 

наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 

здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 

причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 

стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 

відбуватись дистанційно в он-лайн формі за графіком  

погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 

заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: опитуваннях,  

дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 

завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf

