
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП10.Б053.07-03 

2. Назва: Психодіагностика і корекція 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький 

О.О., доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• відбирати методи для проведення певного типу дослідження, усвідомлювати їх 

доцільність, обмеження та переваги; чітко визначати, які структурні компоненти 

особистості діагностує кожна конкретна методика; 

•  у процесі відбору методик для конкретного психодіагностичного обстеження вміти 

визначати їх точність, надійність та валідність;  

• застосовувати на практиці загальні теоретико-методологічні принципи 

психодіагностики; забезпечити дотримання всіх вимог до проведення 

психодіагностичного обстеження, запобігати помилкам, які можуть бути допущені 

непрофесіоналами;  

• самостійно вести картотеку методик, за необхідності, поставити задачу програмісту;  

• проводити науково-методичну роботу: чітко визначати проблему, висувати гіпотезу, 

проводити науковий експеримент; вміти правильно сформулювати та оформити 

психологічне заключення; 

• самостійно визначати появу високої похибки в результатах, відсіювати недостовірні 

протоколи; 

• систематизувати та інтерпретувати діагностичні результати, робити висновки та 

прогнози щодо психологічного діагнозу; 

• встановлювати ступінь розвитку психічних властивостей та процесів, їх якісний і 

кількісний показник;  

• визначати методи та специфіку психодіагностичної роботи з особами, які мають 

порушення психічного розвитку та відхилення у поведінці; визначати якою мірою 

стандартизовані самозвіти, тестові норми можна застосовувати в певному 

культурному середовищі, з даним контингентом; оволодіти методами, специфікою, 

особливостями психолого-педагогічної психодіагностики; 

• здійснювати психодіагностику основних соціально-психологічних характеристик 

групи, проблем лідерства та управління з метою подальшої їх оптимізації. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Загальна 

психологія, Соціальна психологія, Вікова та педагогічна психологія, Антропологія, 

Історія психології.  

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Практикум з психології, Клінічна психологія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Зміст курсу: Поняття про психодіагностику та корекцію. Історія психологічної 

діагностики та корекції. Психометричні основи психодіагностики. Класифікація 

психодіагностичних процедур. Проективні методики. Діагностика та корекція 

природних психофізіологічних особливостей людини. Вимір та корекція інтелекту і 

тести спеціальних здібностей. Особистісні опитувальники. Психодіагностика 

мотивації. Психодіагностика та корекція міжособистісних взаємовідносин. 

Особливості упорядкування психокорекційних программ. Основні напрямки у 

сучасній закордонній психокорекційній практиці. Методи практичної психокорекції. 

Практична корекція поведінки. Індивідуальна і групова психокорекція.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической 

диагностике. –Киев, 1989.-207 с. 

2. Немов Р. С. Психология: Учеб для студ-ов пед. вузов: В 3 кн. — Кн, 3: 

Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. -М, 1997. - 632 

с. 

3. Общая психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева и В. В. Столина.-М., 1988. - 

304 с. 

4. Зейгарник Б. В., Братусь Б. С. Очерки по психологии аномального развития 

личиости. - М, 1980. - 168 с. 

5. Леонгард К. Акцентуации личности. - К., 1981. - 392 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. семінарські заняття, 90 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 

5 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Ставицький О.О., доктор психологічних наук, 

професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ФП10.Б053.07-03 

2. Title: Рsychodiagnosis and Сorrection 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І (Bachelor) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• To select methods for carrying out a certain type of research, to realize their expediency, 

limitations and advantages; to clearly define which structural components of a person 

diagnose each particular technique; 

• in the process of selection of methods for a specific psychodiagnostic examination, be able 

to determine their accuracy, reliability and validity; 

• apply in practice the general theoretical and methodological principles of 

psychodiagnostics; to ensure compliance with all requirements for psychodiagnostic 

examination, to prevent mistakes that can be made by non-professionals; 

• independently conduct a card file of techniques, if necessary, put the task to the 

programmer; 

• conduct scientific and methodological work: to clearly identify the problem, to put forward 

a hypothesis, to conduct a scientific experiment; be able to correctly formulate and draw up 

a psychological conclusion; 

• independently determine the appearance of high error in the results, filter out false 

protocols; 

• systematize and interpret diagnostic results, draw conclusions and predictions about the 

psychological diagnosis; 

• establish the degree of development of mental properties and processes, their qualitative 

and quantitative indicators; 

• to determine the methods and specifics of psychodiagnostic work with persons who have 

mental disorders and deviations in behavior; determine to what extent standardized self-

reports, test rules can be used in a certain cultural environment, with this contingent; to 

master the methods, specifics, peculiarities of psycho-pedagogical psychodiagnostics; 

• Psychodiagnosis of the main socio-psychological characteristics of the group, leadership 

and management issues with a view to further optimizing them. 

10. Forms of organizing classes study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: General Psychology, Social 

Psychology, Age and Pedagogical Psychology, Anthropology, History of Psychology. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
Practicum on Psychology, Clinical Psychology. 

12. Course contents: The concept of psychodiagnosis and correction. History of 

psychological diagnosis and correction. Psychometric bases of psychodiagnostics. 

Classification of psychodiagnostic procedures. Projective techniques. Diagnostics and 

correction of natural psychophysiological features of a person. Measurement and correction 

of intelligence and tests of special abilities. Personnel questionnaires. Psychodiagnostics of 

motivation. Psychodiagnostics and correction of interpersonal relationships. Features of 

streamlining of psycho correction programs. The main directions in modern foreign 

psychocorrection practice. Methods of practical psychocorrection. Practical behavioral 

correction. Individual and group psychocorrection. 

13. Recommended educational editions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Burlachuk L. F., Morozov S. M. Dictionary-reference book on psychological 

diagnostics. -Kyiv, 1989.-207 p. 

2. Like R. S. Psychology: A Study for Students of Ped. high schools: 3 books. - Kn, 3: 

Experimental pedagogical psychology and psychodiagnostics. -M, 1997. - 632 p. 

3. General Psychodiagnostics / Ed. A. A. Bodaleva and V. V. Stolina. -M., 1988. - 304 p. 

4. Zejgarnik B.V., Bratus BI S. Essays on the psychology of anomalous development of 

personality. - M, 1980. - 168 p. 

5. Leonhard K. Accentuation of personality. - K., 1981. - 392 pp. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 years lectures, 30 hours Seminar classes 90 hours. independent work. Together - 150 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the end of 5 semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


