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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА НОТАТКА 

 
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми психодіагностики» – вибіркова дисципліна  

циклу професійної підготовки магістрантів 

 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми психодіагностики» належить до нормативних 

дисциплін циклу професійної підготовки, вивчення якої передбачено за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців освітнього ступеня – магістр. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні та методологічні основами виявлення і 

вимірювання психічних особливостей людини, принципами проведення психодіагностичного 

обстеження та формування психологічного діагнозу. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Ознайомити студентів із з понятійним апаратом та історією психодіагностики, основними 

теоретичними проблемами і принципами психологічної діагностики, а також з її специфічним 

інструментарієм. 

 

Основні завдання  

Дати студентам міцні теоретичні знання й основні практичні навички, потрібні в роботі 

психодіагноста, розкрити специфіку психодіагностики як особливої галузі психологічної науки, 

яка зв'язує теорію із практикою, сформувати адекватні знання про роль і місце 

психодіагностичних методів у системі психологічних обстежень дітей і дорослих, про можливості, 

переваги й недоліки кожного методу,  познайомити з найвідомішими та якісними методиками 

психодіагностики, навчити правилам проведення психодіагностичних обстежень, способам 

обробки, аналізу й інтерпретації результатів, розкрити основні тенденції розвитку 

психодіагностики на сучасному етапі, забезпечити засвоєння етичних норм, обов'язкових для 

фахівця-психодіагноста, сформувати навики проведення психодіагностичного обстеження та 

постановки психологічного діагнозу. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивчення дисципліни «Актуальні проблеми психодіагностики» пов’язане з такими дисциплінами 

як «Психологія особистості», «Загальна психологія», «»Диференційна психологія», «Теоретико-

методологічні проблеми психології» та деякими іншими, які вивчаються даною спеціальністю. 

 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми психодіагностики» передбачає досягнення 

такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен знати: 

- специфіку формулювання психологічного діагнозу;  

- соціальні та етичні вимоги до професійної діяльності психодіагноста; 

- види психодіагностичних методик; 

- форми проведення психодіагностичного обстеження;  

- доцільність використання конкретних методик у випадку вивчення певної властивості 

особистості. 

Студент повинен вміти:  

- складати програму та алгоритм процедури психодіагностичного обстеження; 

- самостійно добирати психодіагностичні методики, адекватні меті та завданням професійної 

діяльності;  

- проводити психодіагностичне обстеження;  

- здійснювати обробку результатів та формулювати психологічний діагноз; 

- інтерпретувати отримані дані та застосовувати їх на практиці у роботі з клієнтами. 



Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 

Форми контролю: поточний контроль, залік. 

 



ІІ. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі знань: 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

«Актуальні проблеми 

психодіагностики» –  вибіркова 

дисципліна професійної підготовки 

Код та назва спеціальності: 

053 «Психологія» 

Освітній ступінь: 

Магістр 

Спеціалізація:  

- 

 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, складання схем, діаграм, 

таблиць, розв’язування кросвордів тощо  

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

студента 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІР) 

4 120 6 4 2 114 - 

Кількість 

тижневих годин 

Вид контролю 

 Залік 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Курс_____2______ Семестр_____3__ Кількість годин, з них:  

№  

Всього годин у семестрі________120_______ 

 

Теми 

лек-

ції 

(Л) 

семі

нар. 

зан. 

(СЗ) 

пра

кт., 

лаб

. 

зан

. 

(П

З, 

ЛЗ) 

інд.

-

кон

с. 

роб

. 

(ІК

Р) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

фор-ма 

конт-

ролю 

Примітка 

 Змістовий модуль І. Психодіагностика як наука  

1. Загальна характеристика психодіагностики 2     35 СР  

2. Психометричні основи психодіагностики 2    35 СР  

 
Змістовний модуль ІІ. Актуальні проблеми психодіагностичної практики 

3. 

Методики психодіагностики психічних 

особливостей людини    2    44 

СР,

У  

 Всього 4 2   114    

 

Форми контролю: усне опитування – У 

Перевірка завдань для самостійноїроботи – СР. 

 



 

ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

Змістовний модуль І. Психодіагностика як наука. 

 

Тема 1. Загальні питання психодіагностики. 

 

Поняття психодіагностики. Предмет та структура психодіагностики. Історія розвитку 

психодіагностики. Етапи розвитку психодіагностики. Два періоди розвитку психодіагностики в 

Росії та Україні. І. Шпільрейн, М. Басов, П. Блонський, Л. Виготський, В. Блейхер, Л. Венгер, Л. 

Бурлачук, А. Лічко, їх внесок у розвиток вітчизняної психодіагностики. Основні завдання та 

напрями розвитку сучасної психодіагностики. Психодіагностичні підходи: «об’єктивний», 

«суб’єктивний» та «проективний».  

Тест як основний інструмент психодіагностики. Поняття тесту. Види тестів та їх 

класифікація. Вимоги до тестів. Проективні методики. Роль наукових праць Ф. Гудинаф, 

Г. Мюррея, Х. Морган, Г. Роршаха, Л. Франка у розвитку проективної психодіагностики. 

Комп’ютеризовані та комп’ютерні тести. Адаптація зарубіжних тестів. Загальні принципи, що 

визначають морально-етичні норми психодіагностики. Психодіагностичне обстеження: 

характеристика процесу. Психологічний діагноз як результат психодіагностичного обстеження. 

 

 

Тема 2. Психометричні основи психодіагностики 

  

Основні вимоги до психодіагностичних вимірювань. Поняття про стандартизацію, 

репрезентативність, валідність і надійність інструменту психологічного вимірювання. Визначення 

кількості завдань (специфікація тесту). Розробка завдань. Оформлення тесту. Пілотажне 

дослідження. Аналіз завдань. Визначення надійності тесту. Факторний аналіз. Валідність тесту. 

Стандартизація тесту.  

Етапи психодіагностичного вивчення особистості. Психологічний діагноз, його рівні (за Л. 

Виготським).  

Основні умови ефективного використання методів психодіагностики у діяльності 

практичного психолога. Вимоги до користувачів психодіагностичних методик. 

 

Змістовний модуль 2. Актуальні проблеми психодіагностичної практики  

 

Тема 3. Методики психодіагностики психічних особливостей людини  

  

Діагностика пізнавальної сфери. Методи діагностики властивостей уваги. Методи 

діагностики пам’яті. Методи діагностики логічних форм мислення. Інтелект та його вимірювання. 

Тести інтелекту. Тест інтелекту Векслера. Прогресивні матриці Равена. Робота психолога з 

методиками діагностування особливостей пам’яті (методика визначення короткостроко вої 

пам’яті, «Оперативна пам’ять», «Образна пам’ять» та ін.), уваги («Коректурна проба»,  «Таблиці 

Шульте» та ін.), логічного мислення («Прості аналогії», «Складні аналогії»,  «Порівняння понять», 

«Числові ряди»).  
Тестування здібностей. Особистісні опитувальники. Види, форми опитувальників, 

представлення результатів.  

Особистісні опитувальники та теорії особистості. Робота з тест-опитувальником 

Я. Стреляу. Характеристики особистісного опитувальника Р. Кеттелла, опитувальника Г. Айзенка, 

методики ММРІ, тест-опитувальника Г. Шмішека. Робота з методиками «САН», «Шкала 

самооцінки» Ч. Спілбергера та Ю. Ханіна, тест конфліктності К. Томаса.  

Проекція як психологічний феномен. Класифікація проективних методів. Види 

проективних методів. Методики Г. Роршаха, Г. Мюррея, С. Розенцвейга, М. Люшера та ін. Історія 

створення та розвитку малюнкових тестів. Робота психолога з тестами «Намалюй людину», 

«Неіснуюча тварина», «Будинок - дерево - людина». 



Психодіагностика мотивації. Методики для вимірювання мотивів і мотивації. Діагностика 

мотивації досягнень. Робота з тестами, що визначають мотивацію особистості: «Тестом 

гумористичних фраз», методикою оцінки рівня домагань Ф. Хоппе.  

Психодіагностика міжособистісних стосунків. Класифікація методів психодіагностики 

міжособистісних стосунків. Соціометричне дослідження міжособистісних стосунків. Робота з 

методиками Р. Жіля та Т. Лірі, а також проективними методиками «Моя сім’я». 

Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. Методи та методики 

психодіагностики свідомості. Метод «Репертуарних грат» Г. Келлі. Методи діагностики особливос 

тей самосвідомості особистості. Робота з опитувальником самовідношення, методикою РСК Дж. 

Роттера, методикою САН.  



IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 
Тема 1: Загальна характеристика психодіагностики. 

 

Мета лекції – розглянути основні засади психодіагностики як науки. 

 
План лекції: 

1.  Вступ до психодіагностики. Загальне уявлення про психодіагностику як науку та 

практичну діяльність.  

2. Історія  розвитку психодіагностики. 

3. Психодіагностичні підходи. 

4. Тест як основний інструмент психодіагностики. Вимоги до тестів. 

5. Психодіагностичне обстеження: етапи, характеристика процесу. 

6. Психологічний діагноз як результат психодіагностичного обстеження. 

7. Етичні норми психодіагностики. 

 

Опорні поняття: психодіагностика, предмет психодіагностики, психодіагностичні підходи, 

тест, психодіагностичний процес, психологічний діагноз, етичні принципи. 

 

Література: основна (1-19); додаткова (1-17). 

 

Тема 2. Психометричні основи психодіагностики 

 

Мета лекції – розкрити і обгрунтувати зміст психометричних основ психодіагностики.   

 

План лекції:  

 1. Основні вимоги до психодіагностичних методик. 

 2. Поняття про стандартизацію, надійність, валідність. 

 3. Етапи психодіагностичного вивчення особистості. Психологічний діагноз, його рівні (за 

Л. Виготським).  

 4. Основні умови ефективного використання методів психодіагностики у діяльності 

практичного психолога. 

 5. Вимоги до користувачів психодіагностичних методик. 

 

Опорні поняття: психометрика, надійність, валідність, стандартизація, пілотажне 

дослідження, факторний аналіз. 

  

Література: основна (1-19); додаткова (1-17). 

 

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
Заняття 1. Тема: Методики психодіагностики психічних особливостей людини. 

1. Діагностика пізнавальної сфери. Методики діагностики властивостей уваги, пам’яті, 

мислення. 

2. Інтелект та його вимірювання. Тести інтелекту.  

3. Тестування здібностей.  

4. Особистісні опитувальники: види, форми опитувальників, представлення результатів.  

5. Проекція як психологічний феномен. Класифікація проективних методів. Види 

проективних методик.  

6. Психодіагностика мотивації. Методики для вимірювання мотивів і мотивації. 

7. Психодіагностика міжособистісних стосунків. 

8. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. Методи та методики. 

  

Література: основна (1-19); додаткова (1-17). 



VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Частина курсу «Актуальні проблеми психодіагностики» виноситься на самостійне вивчення. 

Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння студентів самостійно 

мислити та застосовувати теоретичні знання на практиці. 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні навчально-методичної літератури, окремих 

питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем навчальних завдань в позааудиторний час. 

Форми навчальних завдань. 

Складання конспекту і письмової відповіді на запитання. Навчальні завдання виконуються 

у окремому зошиті і перевіряються під час семінарських занять. В зошиті слід акуратно, без 

скорочення слів виконати всі навчальні завдання. 

За бажанням студент може підготувати реферат на одну зі запропонованих тем. 

 

Тема 1: Загальна характеристика психодіагностики. 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Характеристика психодіагностики як науки. 

2. Порівняльний аналіз психодіагностики та інших галузей сучасної психологічної науки. 

Контрольні питання: 

1. Дайте характеристику сучасної психодіагностики як науки. 

2. У чому особливості психодіагностики як сучасної психологічної науки порівняно з 

іншими психологічними науками? 

 

Тема 2: Психометричні основи психодіагностики  

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Загальні проблеми психометричних основ психодіагностики: стандартизаці, надійність, 

валідність тесту. 

2. Основні етапи конструювання тесту та їх особливості. 

Контрольні питання:   

1. В чому полягають вимоги до психодіагностичних тестів. 

2. Розкрийте зміст етапів конструювання тесту та їх особливостей.  

 
Тема 3: Методики психодіагностики психічних особливостей людини   

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Діагностика пізнавальної сфери (уваги, пам’яті, мислення). Тести інтелекту, здібностей. 

Особистісні опитувальники. 

2. Проекція як психологічний феномен. 

3. Психодіагностика мотивації, психодіагностика міжособистісних стосунків, 

психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 

Контрольні питання: 

1. Які є види тестів? 

2. Розкрийте особливості проективних тестів. 

 



VII. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота – це форма організації навчальної роботи викладача 

зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для виявлення і розвитку 

індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться з метою посилення мотивації студентів 

до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі. 

Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами є 

розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною індивідуалізацією та 

урахуванням його психологічних особливостей і академічної успішності, що сприятиме 

становленню особистості майбутнього фахівця. 

Провідним напрямком в індивідуалізації освіти є диференціація допомоги в навчанні, яка 

полягає не в спрощенні завдань для менш підготовлених студентів, а в обсягах і характері 

викладача. Тобто, для менш підготовлених студентів необхідні більш детальні роз’яснення та 

рекомендації щодо виконання необхідних завдань, більш детальний контроль їхньої роботи. Що 

стосується більш підготовлених студентів, це має бути робота, спрямована на створення умов для 

поглиблення їх знань та розвитку творчих здібностей.  

Види індивідуально-консультативної роботи можна виділити на основі її місця в процесі 

навчання і характеру навчальної діяльності студента: 

- за завданням навчального процесу: мотивуючий, навчаючий, контролюючий; 

- за характером навчальної діяльності студентів: репродуктивний, продуктивний, 

творчий. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться у вигляді індивідуальних занять та 

консультацій. 

Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їхньої 

підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні заняття проводяться у 

формі діалогу з різних навчальних проблем, евристичної бесіди, тренінгу, перевірки виконання 

завдань з самостійної роботи, екскурсій, наукових гуртків, а також написання рефератів.  

Консультація – це один з видів навчальних занять. Вона проводиться з метою отримання 

студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути 

індивідуальною або проводитись для групи чи потоку студентів, залежно від того, чи викладач 

консультує студентів з питань пов’язаних з виконанням індивідуальних завдань чи з теоретичних 

питань навчальної дисципліни. Проведення викладачем консультацій фіксується у спеціальному 

журналі, що знаходиться на кафедрі. 

 

 

VIIІ. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 
З метою активізації процесу навчання передбачено застосування прямих (лекції, 

семінарські заняття) та непрямих методів навчання. Передбачено застосування проблемних 

лекцій, дискусій, написання індивідуальних завдань, що носять дослідницький характер, 

розв’язання тестів, складання термінологічних кросвордів, написання психологічних диктантів.  

 



      IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
Організація процесу навчання студентів з навчальної дисципліни «Етнопсихологія» 

повинна стимулювати студентів наполегливо і систематично вчитися. 

При розробці критеріїв системи оцінювання якості навчання  враховується 3 основні 

компоненти: 

 рівень знань; 

 навички самостійної роботи; 

 індивідуальна науково-дослідна робота. 

Рівень знань: береться до уваги: 

- глибина і міцність знань; 

- рівень мислення; 

- вміння синтезувати знання по окремих темах; 

- вміння складати розгорнутий план відповіді; 

- давати точні формулювання; 

- правильно користуватись понятійним апаратом; 

- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу). 

Навички самостійної роботи: 

- навики пошуку необхідної літератури; 

- орієнтація в потоці інформації; 

- навики ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту) 

Індивідуальна науково-дослідна робота: 

- навики науково-пошукової роботи (написання наукових статей, виконання реферату, 

виступи, тощо). 

Об'єктивна оцінка рівня знань студентів вимагає: 

 постійного контролю відвідування навчальних занять кожним студентом; 

 проведення систематичного поточного контролю знань на семінарських заняттях; 

 належної організації проведення консультацій та екзамену.  

 
Основними методами оцінювання знань студентів є: оцінювання знань студентів на 

семінарських/практичних заняттях, самостійної роботи (СРС), виконання ІНДЗ. 

Залік виставляється на останньому занятті за результатами поточної роботи студента.  

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється за 100-бальною системою (за 

шкалою ECTS та національною шкалою). 
Освітня діяльність студентів на семінарських заняттях оцінюється за 5-ти бальною шкалою 

(від 1 до 5 балів). 

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр визначається 

як середня арифметична з поточних балів за 5-ти бальною шкалою, відображених у журналі обліку 

відвідування та успішності студентів, помножена на встановлений коефіцієнт (К=10): 

 

РПК = (Сума балів за результатами поточного контролю / кількість 

об’єктів контролю) × К 

 

 

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю становить 50.  

Максимальна кількість балів за результатами екзамену становить 50. 

 



 

9.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності 

студентів 
 

Поточний 

контроль 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

 

 

ЕКЗАМЕН 

 

РАЗОМ 

– 100 

балів 

Семінарські 

заняття 

50 балів 50 балів 

 
 

 

9.2.  Схема нарахування балів, які отримують студенти з навчальної 

дисципліни з формою підсумкового контролю – іспит 
 

Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 
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Модуль __1_ Модуль _2__ 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять 1 - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті 10 - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 43 - 98 

Максимальна кількість балів:  171 

171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = загальна кількість 

балів. 

- 

 

Вид начальної діяльності студента передбачає аудиторну роботу (лекції, 

практичні/семінарські заняття, лабораторні роботи/виконання проекту в навчальній 

лабораторії), самостійне опрацювання тем навчальної дисципліни, виконання 

індивідуальних завдань (відповідно до робочого навчального плану) і самостійної 

роботи, рубіжний контроль (виконання модульної контрольної роботи). 

 

 



 
 

9.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами 

підсумкового контролю 

 
Рейтинг 

студента 

Оцінка 

за 

шкалою 

ESTS 

Визначення Оцінка 

За 

національною 

системою 

за системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) - відмінне 

виконання з незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) - вище 

середніх стандартів, але з деякими 

неточностями 

Добре 4 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому змістовна 

і правильна робота з певною 

кількістю незначних помилок 

Добре 4 

68-74 

 

D Задовільно (SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

Задовільно 3 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає 

мінімальними критеріями 

Задовільно 3 

35-59 

 

FX Незадовільно (FAIL) – необхідна 

ще певна додаткова робота для 

успішного складання екзамену 

Незадовільно 2 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 

Незадовільно 2 

 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними.  

FХ означає „незадовільно” і студент може бути допущений до підсумкового контролю за 

умови певної додаткової роботи.  

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої студент 

не допускається до підсумкового контролю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.4. Тематика контрольних робіт 

 

1. Області застосування загальної психодіагнстики . 

2. Різновиди тестів. 

3. Психодіагностичні підходи. 

4. Загальні проблеми психометричних основ психодіагностики. 

5. Основні етапи конструювання тесту та їх особливості. 

6. Психологічні проблеми тестування здібностей. 

7. Порівняльний аналіз індивідуального та групового тестування. 

8. Концептуальні та методичні проблеми психодіагностики інтелекту. 

9. Тести для специфічних популяцій і крос культурні дослідження. 

10. Комп’ютеризація психодіагностичного дослідження і його надійність.  

11.  Аналіз недоліків і переваг комп’ютеризації психодіагностики. 

12. Основні умови ефективного використання методів психодіагностики в 

діяльності практичного психолога.  

13. Виявлення індивідуально-психологічних особливостей особистості і 

постановка психологічного діагнозу. 

14.  Вимоги до користувачів психодіагностичних методик. 

15. Етичні проблеми психологічного дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.5.  Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 

 

1. Актуальні проблеми загальної психодіагностики. 

2. Проблеми психодіагностики як теоретичної та практичної дисципліни. 

3. Вербальна та невербальна психодіагностика. 

4. Основні методи психодіагностики та проблеми їх класифікації. 

5. Загальні проблеми психодіагностичної практики. 

6. Підходи до оцінки інтелекту в психодіагностиці. 

7. Використання проективних методик у діяльності практичного психолога. 

8. Проблеми комп'ютерної психодіагностики. 

9. Особливості психодіагностичного дослідження міжособистісних стосунків. 

10. Психологічна діагностика пізнавальних процесів. 

11. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості особистості.  

12. Проблеми психодіагностики психологічних властивостей та станів 

особистості. 

13. Особливості психодіагностики мотивації. 

14. Психодіагностика рис особистості. 

15. Проблеми психодіагностики здібностей. 

16. Малюнкові проби як засіб психодіагностики особистості дитини та дорослого. 

17. Візуальна психодіагностика та проблеми її застосування у психологічній 

практиці. 

18. Методи діагностики локусу контролю. 

19. Діагностика здібностей у діяльності практичного психолога. 

20. Комп'ютеризована психометрика. 

21. Методики непрямого вимірювання системи самооцінок. 
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