
Опис окремої одиниці освітньої програми 
(Основи психодіагностики) 

Код модуля:  

Тип модуля:  

обов’язковий 

Семестр:  

Восьмий 

Обсяг модуля:  

Загальна кількість годин –30 (кредитів ЄКТС – ), аудиторні години: лекції – 15, 
практичні –7,5 , самостійна робота - 7,5 . 

Лектори:  

кандидат психол. наук, доцент Заболоцька С.І. 

Результати навчання:  

зміст   таких   понять: психодіагностика, психометрія, метод, методика, 

тест, операціоналізація, верифікація, надійність, валідність, критерій вікової 

диференціації, психодіагностичне обстеження, психологічний діагноз. 

 псих

ологію досліджуваного; 
 осно

вні психометричні норми, типи шкал, 
 теорі

ї інтелекту; 
 поня

ття розумового розвитку та коефіцієнту інтелектуальності IQ;  
 загал

ьну характеристика властивостей особистості; 
 особ

ливості психодіагностики дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку;  
 поня

ття психологічної готовності дитини до шкільного навчання: 

функціональна, вольова та інтелектуальна готовність дитини до школи;  
 стан

дартизований комплекс психодіагностичних методик;  
 прое

ктивні методи діагностики, їх класифікацію та застосування;  
 мето

дики діагностики особистості; 



 міри 

центральної тенденції, міри мінливості, міри статистичного зв’язку. 
вміти: 
а) загальна компетентність: 

 визн

ачати проблему і завдання дослідження відповідно до проблеми, яка 

розглядається; 
 вміти враховувати вікові особливості досліджуваних; 
 вміти працювати з науковою літературою; 
 аналі

зувати попередні знання з метою їх подальшого використання у 

проведенні експериментального дослідження; 
 аналі

зувати попередні знання для використання їх  у складанні програми 

психодіагностичного дослідження; 
 аналі

зувати попередні знання з метою їх використання у складанні програми 

комплексного психодіагностичного дослідження; 
 вміти об’єктивно оцінювати свої особистісно-ділові якості, 

наукову компетенцію; 
б) компетентність, що відповідає предмету: 

 орга

нізовувати психодіагностичний процес; 
 скла

дати діагностичний висновок. 
 скла

дати програму діагностики психологічної готовності дитини до 

шкільного навчання; 
 воло

діти процедурою розрізнення типів шкал; 
 уміт

и визначати надійність та валідність тестових методик; 
 воло

діти процедурою проведення та інтерпретації методик шкільної 

психодіагностики відповідно до завдань обстеження; 
 скла

дати програму комплексного психодіагностичного обстеження 

дошкільнят та молодших школярів; 
 пров

одити та інтерпретувати проективні методики діагностики; 
 пров

одити та інтерпретувати особистісні методики. 



 вико

ристовувати методи математичної статистики у процесі опрацювання 

результатів дослідження. 
Спосіб навчання:  

аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: Загальна психологія, 

соціальна  психологія, вікова та педагогічна психологія. 

Зміст навчального модуля: 

Тема 1. Методологічні основи психодіагностики 

Тема 2. Психодіагностика інтелекту 

Тема 3.  Психодіагностика властивостей особистості 

Тема 4. Проективна діагностика як метод вивчення  внутрішнього світу 

молодшого школяра 

Тема 5. Психодіагностика готовності дітей до навчання в школі 
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