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Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи психодіагностики» є 
розширення діапазону теоретичних знань студентів з основних проблем і 
напрямків розвитку психодіагностики, вивчення її основних методів, а також 
закріплення у студентів практичних вмінь та навичок психодіагностичного 
дослідження особистості, її станів, процесів та окремих рис.

Успішному засвоєнню програми навчальної дисципліни «Основи 
психодіагностики» сприяє попереднє вивчення, згідно з робочими навчальними 
планами, навчальних дисциплін «Вступ до спеціальності», «Загальна 
психологія», «Історія психології» та паралельне вивчення на другому курсі 
«Практикуму із загальної психології», «Методів багатомірної статистики в 
психології». Повне засвоєння програми навчальної дисципліни «Основи 
психодіагностики» підготує студентів до вивчення інших навчальних дисциплін 
професійного циклу, до якісного виконання основних завдань навчальної 
практики на третьому курсі, виконання практичних частин в курсових роботах 
на другому та третьому курсах, до застосування психодіагностичного 
інструментарію у майбутній професійній діяльності.

Навчальний курс «Основи психодіагностики» спрямований на надання 
студентам теоретичних знань з основних проблем і напрямків розвитку 
психодіагностики, її основних методів; ознайомлення з сучасним простором 
уявлень психологічної науки про психодіагностику як наукову систему методів і 
способів постановки психологічного діагнозу; надання студентам основ 
психометрії; навчання грамотному підбору психодіагностичного 
інструментарію; ознайомлення студентів з найбільш популярними в 
професійному колі та універсальними психодіагностичними методиками та ін.

Очікувані програмні результати навчання: за результатами навчання студенти 
повинні засвоїти теоретичні знання з основних проблем і напрямків розвитку 
психодіагностики, її основних методів; орієнтуватися у сучасному просторі 
уявлень психологічної науки про діагностику; знати основні етапи становлення 
психодіагностики, як наукової системи методів і способів постановки 
психологічного діагнозу; знати основи психометрії; вміти грамотно підбирати 
психодіагностичний інструментарій; оволодіти навичками роботи з 
різноманітними методиками при дотримуванні етичних норм проведення 
дослідження.

Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність застосовувати знання, набуті у процесі навчання, у практичних 
ситуаціях.
ЗК2. Знання та критичне осмислення основних теорій, принципів, методів, понять 
у навчанні та професійній діяльності.
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення в навчанні та на початковому рівні 
професійної діяльності.
ЗК6. Здатність ефективно формувати комунікативну стратегію; навички



міжособистісної взаємодії.

Фахові (спеціальні) компетентності:
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел для подальшого 
застосування в навчанні та в професійній діяльності.
СК5. Здатність критично осмислювати сучасні методи психодіагностики та 
використовувати в початковій професійній діяльності, 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, в тому числі, у 
непередбачуваних умовах.
СК8. Здатність складати психологічне заключення за результатами 
спостереження та проведення психодіагностичних методик.
СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 
та саморозвитку.

Програмні результати навчання:
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 
психологічного дослідження та технології психологічної допомоги (на 
початковому рівні).
ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.
ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження та психодіагностичного обстеження, формулювати 
аргументовані висновки та психологічні заключення.
ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців 

і нефахівців; формулювати розгорнутий аналіз та тези дослідження.
ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності (на початковому рівні), приймати та 
аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання
ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 
особливостей співрозмовника.
ПР11. Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 
відмінності.
ПР13. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку.
ПР14. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога.
ПР15. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 
діяльності.



Пререквізити: «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Історія 
психології».

Постреквізити: «Практикум із загальної психології» (4 семестр); «Методи дослідження 
в психології»; «Клінічна психологія» та інші навчальні дисципліни професійної 
підготовки.

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).

Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Психодіагностика як галузь психологічної науки.
Основні етапи розвитку психодіагностичної науки. Становлення психодіагностики 
як науки. Віхи історії вітчизняної психодіагностики. Внесок відомих психологів у 
розвиток психодіагностики. Поняття психодіагностики. Предмет і структура 
психодіагностики. Психодіагностика в системі психологічного знання. 
Психодіагностика в структурі теоретичної психології. Психодіагностика в системі 
прикладної психології. Психодіагностика в структурі практичної психології.

ТЕМА 2. Поняття та види психологічного діагнозу.
Поняття психологічного діагнозу. Діагностичні ознаки. Види психологічного 
діагнозу. Симптоматичний (емпіричний) діагноз. Етіологічна (причинна) 
діагностика. Типологічна діагностика. Клінічний та статистичний діагноз.

ТЕМА 3. Методологія, метод, методики психодіагностики.
Принципи психологічної діагностики. Психодіагностичний метод в системі 
методів психології. Класифікація психодіагностичних методик. Класифікація 
тестів.

ТЕМА 4. Психометричні основи психодіагностики.
Психологічне вимірювання. Стандартизація. Надійність методики. Валідність 
методики. Дискримінативність.

ТЕМА 5. Розробка та адаптація психодіагностичних методик.
Основні парадигми конструювання психодіагностичних методик. Традиційна 
психометрична парадигма. Психосемантична парадигма конструювання 
психодіагностичних методик. Розробка комп’ютерних методик. Адаптація 
психодіагностичних методик. Соціокультурні аспекти психодіагностики. Основні 
етапи адаптації методики. Вимоги до публікації психодіагностичних методик.

ТЕМА 6. Об’єктивний психодіагностичний інструментарій.
Номотетичний та ідіографічний підходи в психодіагностиці. Поняття об’єктивної 
методики. Тести інтелекту. Тести креативності. Тести спеціальних здібностей. 
Тести досягнень. Тести дії та ситуаційні тести.



ТЕМА 7. Суб ’єктивний психодіагностичний інструментарій.
Поняття суб’єктивного психодіагностичного інструментарію. Особистісні 
опитувальники. Опитувальники психічних станів. Опитувальники-анкети.

ТЕМА 8. Проективний психодіагностичний інструментарій.
Проективні методики: історія та сучасність. Поняття проекції в психодіагностиці. 
Методичні та функціональні особливості проективних методик. Класифікації 
проективних методик. Інтерпретація результатів проективних методик. Проективні 
методики та психометричні тести.

ТЕМА 9. Описовий (не експериментальний) метод у психодіагностиці.
Спостереження у психодіагностиці. Бесіда в психодіагностиці. Інтерв’ю в 
психодіагностиці. Експертне оцінювання. Контент-аналіз у психодіагностиці.

ТЕМА 10. Психодіагностичні технології та якість психодіагностичного 
обстеження.
Поняття психодіагностичної технології. Поняття психодіагностичного процесу. 
Вивчення практичного запиту. Психодіагностичне завдання та гіпотези. 
Психодіагностичні ситуації. Вибір методик. Види психодіагностичного 
обстеження. Проведення психодіагностичного обстеження. Обробка даних та 
інтерпретація результатів. Психодіагностичне заключення. Фактори, що 
впливають на результати психодіагностичного обстеження. Ефективність 
психодіагностичної діяльності психолога.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль -  це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 
вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 
семестр, навчальний рік).

З навчальної дисципліни «Основи психодіагностики» 
передбачено:

- для денної форми навчання -  залік; залік.
- для заочної форми навчання -  залік.

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання успішності навчання
Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з навчальної 

дисципліни «Основи психодіагностики» здійснюється на основі результатів 
проведення поточного і підсумкового (заліку) контролю знань. Об'єктом 
оцінювання знань, умінь та навичок студентів є програмний матеріал з навчальної 
дисципліни «Основи психодіагностики», засвоєння якого перевіряється під час 
контролю.

Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та 
засвоєння програмного матеріалу шляхом усного та письмового опитування, 
аналіз виконання індивідуальних та самостійних робіт, умінь самостійно 
опрацьовувати тексти, складання конспекту, написання анотацій, здатності



публічно, письмово чи в електронному форматі представляти певний матеріал та 
ін.

Завданням підсумкового контролю (заліку) є підсумкова перевірка глибини 
засвоєння студентом програмного матеріалу з навчальної дисципліни «Основи 
психодіагностики», логіки та взаємозв'язків між окремими його розділами, 
здатності до творчого використання набутих знань; уміння сформувати своє 
ставлення до певної проблеми, що випливає зі змісту дисципліни «Основи 
психодіагностики» тощо.

Критеріями оцінювання є:
а) під час поточної аудиторної роботи на лекційних, семінарських та 

практичних заняттях:
• відвідування лекційних, семінарських та практичних занять;
• активна участь у дискусіях та пропонованих формах роботи на лекційних, 

семінарських та практичних заняттях;
• доповнення та запитання на лекційних, семінарських та практичних 

заняттях.

б) при усних відповідях:
• повнота розкриття питання;
• логіка викладення, культура мовлення;
• впевненість, емоційність та аргументованість;
• використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних 

посібників, інших періодичних видань, інтернет-ресурсів тощо);
• аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.

в) при виконанні письмових завдань:
• повнота розкриття питання;
• цілісність, систематичність, логічна послідовність;
• акуратність оформлення письмової роботи.

г) при виконанні завдань для самостійної та індивідуальної роботи:
• повнота виконання завдання;
• творчість та самостійність виконання.

Оцінка за 
шкалами 

ЕСТ8
Пояснення

А
90-100 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Основи психодіагностики» на поглибленому 
рівні; комплексом знань та вмінь, який характеризується 
системністю. Застосування знань здійснюється на основі 
самостійного цілеутворення, побудови власних програм 
діяльності. Студент проявляє нешаблонність мислення у виборі 
і використанні елементів комплексу знань, здатний самостійно 
і творчо використовувати набуті уміння відповідно до 
варіативних ситуацій навчання. Студент спроможний 
самостійно формулювати узагальнення та висновки, нові



задачі, розв’язувати нестандартні задачі,ситуації. Навчально- 
пізнавальна активність обумовлена пізнавальними інтересами, 
мотивами саморозвитку і професійного становлення. Студент 
проявляє інтерес до актуальних проблем навчальної 
дисципліни «Основи психодіагностики», може під 
керівництвом викладача вибрати предмет наукового 
дослідження, проводити самостійну науково-дослідну роботу.

в
85-89 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Основи психодіагностики» на поглибленому 
рівні; комплексом знань та вмінь, який є частково- 
впорядкованим. У процесі застосування знань студент 
спроможний вибрати необхідній елемент комплексу знань та 
вмінь. Застосування знань та вмінь здійснюється як у 
стандартних ситуаціях, так і при незначних варіаціях умов на 
основі використання загальних рекомендацій. Відбувається 
перенесення сформованих умінь або їх комплексів на 
розв’язування незнайомих задач, ситуацій. Навчально- 
пізнавальна активність стимулюється пізнавальними 
інтересами, продукт діяльності оцінюється як професійно 
значущий.

С
75-84 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Основи психодіагностики» на підвищеному рівні, 
може усвідомлено застосовувати знання та вміння для 
висвітлення сутності питання. Комплекс знань частково- 
структурований. Знання застосовуються переважно у знайомих 
ситуаціях. Студент усвідомлює особливості навчальних задач, 
ситуацій тощо. Пошук способів їх розв’язання здійснюється за 
зразком. Студент спроможний аргументувати застосування 
певної методичної дії у ході розв’язування задач, ситуацій 
тощо. Навчально-пізнавальна активність стимулюється 
мотивами професійного становлення і пізнавальними 
інтересами.

Б
70-74 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Основи психодіагностики» на середньому рівні, 
може проілюструвати власними прикладами відповідь на 
питання, частково усвідомлює специфіку навчальних та 
прикладних задач, ситуацій тощо, має знання про способи 
розв’язування типових задач, ситуацій тощо. Однак процес 
самостійного розв’язування задач, ситуацій тощо потребує 
опори на зразок. Навчально-пізнавальна активність студентів є 
ситуативно-евристичною. Домінують мотиви обов’язку та 
особистого успіху. Використання засобів саморозвитку та 
самопізнання відбувається не усвідомлено.

Е
60-69 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Основи психодіагностики» на середньому рівні. 
Має уявлення про специфіку навчальних та прикладних задач, 
ситуацій тощо, має знання про способи розв’язування типових 
задач, ситуацій тощо. Виконання дій при роз’ясненні задач, 
ситуацій частково усвідомлюється, здійснюється частково 
правильно.

ГХ 
35-59 балів 

не
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Основи психодіагностики» на елементарному 
рівні, має уявлення про зміст основних розділів. Виконання 
окремих дій відбувається не усвідомлено, навчальна активність 
мотивується ситуативно-прагматичним інтересом.



г
1-34
не

зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Основи психодіагностики» на елементарному 
рівні, має уявлення про зміст окремих розділів. Виконання 
окремих дій відбувається несвідомо, у більшості неправльно, 
навчально-пізнавальна активність проявляється лише у 
ситуаціях зовнішнього примусу.

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ЕСТ8

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
85-89 В добре75-84 С
70-74 Б задовільно60-69 Е

35-59 г х
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

1-34 г
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

Для навчальної дисципліни «Основи психодіагностики» засобами
діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль (усний 
та письмовий), доповіді, завдання індивідуальної та самостійної роботи, 
підсумковий контроль (залік).

Метою поточного контролю є перевірка засвоєння знань, умінь і навичок 
студентів з кожного окремого модулю дисципліни, в ході якого проводиться 
систематичний вимір приросту знань і їх корекція. До форм поточного контролю 
віднесено оцінювання: а) рівня знань під час семінарських і практичних занять; б) 
якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Види навчальної роботи та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під 
час поточного контролю наведено нижче.

Основні бали нараховуються:

Види роботи 3 семестр 4 семестр
Кількість Максимум 

балів за 1
Разом Кількість Максимум 

балів за 1
Разом

Присутність та 
участь у 
лекційному 
занятті

5 2 10 5 2 10

Присутність та 
участь на 
семінарському

5 2 10



занятті
Доповідь на
семінарському
занятті

5 8 40

Присутність та 
участь на 
практичному 
занятті

5 2 10 10 2 20

Самостійна та 
індивідуальна 
робота (високий 
рівень 
виконання; 
кожне завдання 
оцінюється 
різною
кількістю балів)

8 7 30 8 19 70

Разом: 100 Разом: 100

Нарахування балів за виконання завдань, запропонованих для 
самостійної та індивідуальної роботи:

Тема Види роботи Можлива 
максимальна 

кількість 
додаткових 

балів для 
однієї форми 

роботи 
(високий 

рівень 
виконання)

3 семестр
ТЕМА 1. 
Психодіагностика як 
галузь психологічної 
науки.

С/р: На основі запропонованої літератури 
підготувати конспект з теми «Історія 
психодіагностики», який буде використано 
під час практичного заняття.

3

Інд./з. 1: Підготувати невеличку доповідь 
про внесок одного з відомих вітчизняних чи 
зарубіжних психологів у психодіагностику.

3

Інд./з. 2: До теми «Історія 
психодіагностики» скласти кросворд. 
Вимоги до кросворду: мінімальна кількість 
пунктів -  20; завдання включають в себе 
факти про розвиток психодіагностики на 
різних етапах. Оформити кросворд на двох 
аркушах А4. На першому аркуші -  сам

4



кросворд із завданнями (клітинки 
незаповнені). На другому аркуші -  
відповіді. На кожному аркуші має бути 
написане ПІБ автора.

ТЕМА 3. 
Методологія, метод, 
методики 
психодіагностики.

Інд./з. 1: На основі опрацьованого 
лекційного та додтакового матеріалу з теми 
здійснити аналіз одного тесту (на вибір) з 
«Большой знциклопедии тестов» 
А.Кареліна за пропонованими у гугл- 
таблиці параметрами.

4

Інд./з. 2: Підібрати по 3 методики для 
кожної групи психодіагностичного 
інструментарію: об'єктивний, суб'єктивний, 
проективний. Описати методики за 
пропонованю схемою у таблиці.

4

ТЕМА 4.
Психометричні
основи
психодіагностики

С/р: На основі аналізу додаткової 
літератури скласти перелік додаткових 
вимог, що пред'являються до вибору 
психодіагностичних методик.

3

ТЕМА 5. Розробка 
та адаптація 
психодіагностичних 
методик

С/р: На основі ознайомлення з 
додатковими матеріалами до теми 
«Рекомендації для розробників 
психодіагностичних методик» зробити 
коротку анотацію.

2

Інд./з: Сформулювати тему, об'єкт і 
предмет психологічного дослідження. 
Підібрати кілька психодіагностичних 
методик для даного дослідження, 
враховуючи психометричні показники.

7

Разом за 3 семестр 30
4 семестр

ТЕМА 6. 
Об’єктивний 
психодіагностичний 
інструментарій.

Інд./з. 1: Самостійно пройти методику 
«Прогресивні матриці Равена», обробити 
результати і описати їх письмово. Виконане 
завдання передбачає: 1) пройти методику; 
2) опрацювати результати; 3) 
проінтерпретувати результати; 4) написати 
висновки.

10

Інд./з. 2: Описати за вказаними 
параметрами одну об'єктивну 
психодіагностичну методику (на вибір). 
Завдання виконується у гул-таблиці 
«Скарбничка психодіагностичних методик» 
за посиланням.

7

ТЕМА 7. Суб 
’єктивний
психодіагностичний

Інд./з. 1: Самостійно пройти методику 
«Багатофакторний особистісний 
опитувальних Р.Кеттелла», обробити

10



інструментарій. результати і описати їх письмово. Виконане 
завдання передбачає: 1) пройти методику; 
2) опрацювати результати; 3) 
проінтерпретувати результати; 4) написати 
висновки.
Інд./з. 2: Описати за вказаними 
параметрами одну суб'єктивну 
психодіагностичну методику (на вибір). 
Завдання виконується у гул-таблиці 
«Скарбничка психодіагностичних методик» 
за посиланням.

7

ТЕМА 8. 
Проективний 
психодіагностичний 
інструментарій.

Інд./з. 1: Описати за вказаними 
параметрами одну проективну 
психодіагностичну методику (на вибір). 
Завдання виконується у гул-таблиці 
«Скарбничка психодіагностичних методик» 
за посиланням.

7

Інд./з. 2: Самостійно пройти одну 
проективну методику (методика обирається 
самостійно), обробити результати і описати 
їх письмово. Виконане завдання 
передбачає: 1) виконати завдання методики; 
2) опрацювати результати; 3) 
проінтерпретувати результати; 4) написати 
висновки.

10

ТЕМА 10. 
Психодіагностичні 
технології та якість 
психодіагностичного 
обстеження.

Інд./з. 1: Скласти психологічне заключення 
за результатами психодіагностичного 
обстеження.

19

Разом: 70

Додаткові бали нараховуються:

Види роботи Можлива 
максимальна 

кількість 
додаткових балів 
для однієї форми 

роботи
Активна участь у дискусіях та пропонованих формах 
роботи на лекційних та семінарських заняттях; доповнення 
та запитання на лекційних та семінарських заняттях.

4

Дуже високий рівень виконання завдань, запропонованих 
для самостійної та індивідуальної роботи.

5

Додаткова науково-практична активність студента 
(написання під керівництвом викладача тез доповіді для

10



участі у науково-практичній конференції; розробка 
невеличкого наукового дослідження та ін.).
Конспекти з питань, винесених на семінарські та практичні 
заняття.

3

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна

- навчальна аудиторія;
- дошка;
- крейда.

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 
(рекомендовані джерела інформації)

Додаток 1.3. (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності)



Додаток 1.1 до Робочої програми навчальної
дисципліни «Основи психодіагностики»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ 
підполковник поліції

Олександр ЮНІН

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

Освітній ступінь молодший бакалавр 

Спеціальність 053 - «Психологія» 

на 2021/2022 навчальний рік
Форма навчання ДЕННА Обсяг 4 кредити ЄКТС (120 годин). 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління 

Курс 2 Група МБ-ПС-021
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1 2 3 4 5 6 7 8

4 семестр

1 Психодіагностика як галузь 
психологічної науки.

9 4 2 2 - 5

2 Поняття та види психологічного 
діагнозу

9 4 2 2 - 5

3 Методологія, метод, методики 
психодіагностики.

9 4 2 2 - 5

4 Психометричні основи 
психодіагностики.

9 4 2 2 - 5

5 Розробка та адаптація 
психодіагностичних методик.

9 4 2 - 2 5

6 Об’єктивний психодіагностичний 
інструментарій

9 4 2 - 2 5

7 Суб ’єктивний психодіагностичний 
інструментарій

9 4 2 - 2 5

8 Проективний психодіагностичний 
інструментарій

9 4 2 - 2 5



9 Описовий (не експериментальний) 
метод у психодіагностиці

9 4 2 - 2 5

10 Психодіагностичні технології та 
якість психодіагностичного 
обстеження.

9 4 2 2 5

Разом за семестр 90 40 20 8 12 50

Форма підсумкового контролю залік

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, протокол № 
17 від 25.08. 2021 р.
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на 2021/2022 навчальний рік

Основні нормативні акти:

1. Етичний кодекс психолога. -  Режим доступу: 
Мр://ші.2ОУ.иа/Ше5/1448287570%Р0%95%Р1%82%Р0%В8%Р1%87%Р0%ВР% 
Р0%В8%Р0%В9%20%Р0%ВА%Р0%ВЕ%Р0%В4%Р0%В5%Р0%ВА%Р 1 %81 %2 
0%Р0%ВГ%Р 1 %81 %Р0%В8%Р 1 %85%Р0%ВЕ%Р0%ВВ%Р0%ВЕ%Р0%В3%Р0 
%В0.доех.рд!

Підручники:

1. Бушуєва Т.В. Психодіагностика. Підручник для студентів внз. -  Ніжин: 
Видавець Лисенко М.М., 2016. -  504 с.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Бушуєва Т. В. Проведення психодіагностичного обстеження : Посіб. для 
студ. / Т. В. Бушуєва; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005. - 94 с.

2. Галян І.М. Психодіагностика : навч.посібник. К.: Академвидав, 2011. -  464 
с.

3. Самошкіна Л. М., Лазаренко В. І. Психодіагностика: Навч. посіб. -  Д.: РВВ 
ДНУ, 2001. -  44с.

4. Терлецька Л.Г. Основи психодіагностики. Навчальний посібник. -  К.: 
Главник, 2006. -  144 с.

Монографії та інші наукові видання:

1. Бушуєва Т.В. Принципи психологічної діагностики як складової практичної 
психології / Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати 
досліджень, технології: монографія /за ред. Н.І.Пов’якель. -  К.: НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 2009. -  С. 27 -  40.
2. Бушуєва Т.В. Теоретико-методологічні засади розробки 
психодіагностичних технологій / Практична психологія в системі вищої освіти: 
теорія, результати досліджень, технології: монографія /за ред. Н.І.Пов’якель. -  К.:

http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf


НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. -  С. 40 -  54.

Інші джерела:

1. Бородулькіна Т.О. Діагностика емоційного компоненту образу професії (на 
прикладі студентів-психологів) // Науковий часопис. Психологія. Збірник НПУ 
імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. -  
К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. -  № 17 (41). -  Част.ІІ. -  С. 168 -  177.
2. Бородулькіна Т.О. Використання методу складання професіограми для 
діагностики та формування образу професії (на прикладі студентів-психологів та 
студентів-соціальних працівників) // Сучасні педагогічні технології і освітні 
системи ХХІ століття: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конф. (15
16 листопада 2007 р.). -  Кіровоград: Вид-во КІРоЛ «Україна», 2007. -  С. 7-15.
3. Бородулькіна Т.О. Психодіагностика образу професії майбутнього 
спеціаліста // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових 
праць. Частина І. -  Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2008 р. -  С. 57-62.
4. Бородулькіна Т.О. Діагностика та формування образу професії у майбутніх 
фахівців (на прикладі студентів-психологів та соціальних працівників) // Тиждень 
науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 21-25 квітня 2008 р., Запоріжжя / відп. 
ред. Ю. М. Внуков. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. -  Т. 3. -  С. 161-163.
5. Бородулькіна Т.О. Технологія використання КТС А. М. Еткінда при 
дослідженні образу професії студентів-психологів // Міжнародний науковий 
форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. -  Вип.2: збірник 
наукових праць. -  К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. -  С. 95-108
6. Богойиікіпа Т. ТесЬпоІоду оГ Ше и8е ТЬе Еїкіпгї Соїог ЇЄ8Ї оГ аШїиде8 іп 
ге8еагсЬ оГ ітаде оГ Ше ргоГе88Іоп оГ Ше 8ЇидепЇ8-р8усЬоІодІ8Ї8 // Міжнародний 
науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. -  Вип.10: 
збірник наукових праць. -  К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012.
7. Бородулькіна Т.О. Робота з образом сім’ї у дитячо-батьківському 
консультуванні за допомогою малюнків та метафоричних асоціативних карт // 
Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково- 
практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / 
Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. -  1 
електрон. опт. диск (^V^-КОМ ); 12 см. -  Назва з тит. екрана -  С.39-40.
8. Бушуєва Т. В. Психодіагностика в системі сучасної психологічної практики 
/ Т. В. Бушуєва // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, 
педагогіка, менеджмент. - 2011. - Вип. 5. - С. 5-14. - Режим доступу: 
Мр://пЬиу.доу.иа/НЖЛ/МпГ 2011 5 3
9. Бушуєва Т.В. Діагностичне мислення психолога та його формування у 
системі професійної підготовки // Психологічні перспективи. Випуск 19.2012. -  
С.58-67.
10. Бушуєва Т.В. Методичні аспекти викладання психології в умовах 
гуманізації освіти / Т. В. Бушуєва // Вісник післядипломної освіти. - 2012. - Вип. 
6. - С. 214-221. - Режим доступу: Мр://пЬиу.доу.иа/НЖЛ/Уро 2012 6 27
11. Венгер А.Л. Психологические рисуночньїе тестьі: Иллюстрированное 
руководство. -  М.: Владос-пресс, 2002. -  160 с.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2011_5_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2012_6_27


12. Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Психодіагностика особистості у 
кризових життєвих ситуаціях / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська, О.В. Федан. -  К.: 
Педагогічна думка, 2016. -  219 с.

Інтернет-ресурси:

1. Електронні матеріали з дисципліни «Основи психодіагностики» на гугл- 
диску:
Ьіїр5:/Мгіуе.доо£Іе.сот/дгіуе/1:ОМег5/1ШОКОЬЬЬ92Г2Е6КК5Х4Ц^МдуВЬНЬ
іМ02?іі5Р=5Ііагіпд
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Керівник кафедри 
психології та педагогіки (підпис) Олена Ковальчук

https://drive.google.com/drive/folders/1INGKQhLL9zFZE6KK5X4UwMdvBLHhiM0Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1INGKQhLL9zFZE6KK5X4UwMdvBLHhiM0Z?usp=sharing

