
ПЕРЕДМОВА 
Навчальна  дисципліна  «Психодіагностика»  відноситься  до  навчальних  дисциплін

циклу професійної підготовки освітньої програми професійної підготовки здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія».

Мета навчальної дисципліни:  формування у здобувачів вищої освіти спеціальних
знань і навичок психологічної діагностики у системі профвідбору та профконсультування, у
клініко-консультаційній службі, у закладах освіти, охорони здоров’я, у системі державних
установ та організацій, у сфері бізнесу і менеджменту.

Завдання  навчальної  дисципліни:  розкрити  стан  розвитку  психодіагностики  в
нашій країні і за кордоном та означити загальні її проблеми на сучасному етапі розвитку;
осмислити  зв’язки  між  теоретичними  основами  психодіагностики  та  психолого-
педагогічною  практикою;  сформувати  в  студентів  систему  знань  щодо  проектування,
розробки й адаптації  психодіагностичних методик,  принципів і  правил їх застосування та
оцінки  ефективності;  сформувати  практичні  уміння  з  планування  і  проведення
психодіагностичного  обстеження  та  постановки  психологічного  діагнозу;  сформувати
практичні вміння з організації і проведення психодіагностичних процедур у роботі з дітьми і
різними  категоріями  дорослих;  засвоїти  основні  принципи  психодіагносичної  діяльності
психолога;  активувати  прагнення  студентів  до  дальшого  професійного  і  особистісного
зростання.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: психодіагностичний інструментарій у
професійній діяльності психолога.

Після  вивчення  курсу  «Психодіагностика»  здобувачі  вищої  освіти  першого
бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти (шифр компоненти освітньої
програми – ОК 18) повинні володіти такими компетентностями: 
Загальні компетентності:
ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК 5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.
СК  6.  Здатність  самостійно  планувати,  організовувати  та  здійснювати  психологічне
дослідження.

Після  вивчення  курсу  «Психологічне  консультування»  здобувачі  вищої  освіти
першого бакалаврського рівня на базі на базі ОКР молодший спеціаліст, молодший бакалавр
за спорідненою (або іншими) спеціальностями (шифр компоненти освітньої програми – ОК
10) повинні володіти такими компетентностями: 
Загальні компетентності:
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК 5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.
СК  6.  Здатність  самостійно  планувати,  організовувати  та  здійснювати  психологічне
дослідження.

Методи  та  форми  навчання:  методи  теоретичного  дослідження;  лекційні,
семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet, написання
дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  презентування  власних
проектів.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань. Метою  поточного
контролю є  перевірка  у  здобувачів  вищої  освіти  рівня  набутих  на  лекціях,  семінарських
заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь.
Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента.
Структура  поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної  форм  навчання.
Формою підсумкового контролю знань є екзамен.



 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми

професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053  «Психологія». «Психодіагностика»  (для  здобувачів  вищої  освіти  першого
бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої
програми – ОК 18) базується на результатах навчання,  визначених освітньо-професійною
програмою, зокрема: 

ПРН  5.  Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги.

ПРН  6.  Формулювати  мету,  завдання  дослідження,  володіти  навичками  збору
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.

ПРН 15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПРН  16.  Знати,  розуміти  та  дотримуватися  етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога.

Застосування  знань  і  розумінь:  «Психодіагностика»  (для  здобувачів  вищої  освіти
першого бакалаврського рівня на основі ОКР молодший спеціаліст, молодший бакалавр за
спорідненою (або іншими) спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми – ОК 10),
базується на результатах навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:

ПРН 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних
явищ в контексті професійних завдань.

ПРН  5.  Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги. 

ПРН  6.  Формулювати  мету,  завдання  дослідження,  володіти  навичками  збору
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.

ПРН 7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПРН 8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для фахівців і
нефахівців.

ПРН 15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.

ПРН 16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності
психолога.


