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ВСТУП 
 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами системи організації 

навчання на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної 

форми навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Психологічна діагностика та корекція є однією з 

основних форм практичного застосування професійних можливостей психолога.  

Методики психодіагностики широко використовуються для добору та розстановки 

кадрів на підприємствах і в організаціях, для контролю психічного розвитку 

особистості та її вивчення у медичних і експертних цілях, для профорієнтації та 

оптимізації навчального і виховного процесів. Саме тому «Психодіагностика та 

корекція» є чи не основною, фундаментальною й разом з тим, свого роду 

підсумовуючою навчальною дисципліною. Пропонований курс тісно пов’язаний 

майже з усіма попередніми дисциплінами, зокрема із загальною та віковою 

психологією, вступом до спеціальності, антропологією, патопсихологією, 

основами психологічного консультування.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 

 

Анотація 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психодіагностика та корекція» є 

нормативним документом Національного університету водного господарства та 

природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 

навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми 

навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. 

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до 

вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального 

матеріалу дисципліни «Психодіагностика та корекція», необхідне методичне 

забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 

студентів. Курс навчальної дисципліни поєднує академічну, теоретичну, 

психологію із практичною, дієвою, яка спрямована на надання конкретної 

допомоги різноманітним групам населення. Засвоєння навичок психологічної 

корекції необхідно психологам, які будуть безпосередньо взаємодіяти з клієнтами 

у різних сферах практичної діяльності.  

Вимоги до компетенцій визначено галузевими стандартами вищої освіти 

України.  

Ключові слова: психодіагностика, методи, методологія, наукові 

дослідження, спостереження, експеримент, опитувальник, опитування, 

тестування, терапія, корекція, психокорекційна програма, психічні захворювання, 

залежна поведінка, граничні розлади, психотерапія. 

 

Abctract 
 

The work syllabus on discipline "Psychodiagnostics and Correction" is a 

normative document of the National University of Water Management and Nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Management, developed by the Department of Social Sciences on the basis of an 

educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the 

curriculum for the specialty "Practical Psychology" of full-time education. The program 

determines the amount of knowledge that a bachelor must master in accordance with the 

requirements of the educational qualification characteristic, the algorithm for studying 

the material of the discipline "Psychodiagnostics and correction", the necessary 

methodological support, components and technology for assessing the academic 

achievements of students. The course combines academic, theoretical, psychology with 

a practical, effective, aimed at providing specific assistance to various groups of the 

population. The psychological correction skills are necessary for psychologists who will 

communicate directly with clients in different spheres of practical activity.  

Requirements to competences are defined by the industry standards of higher 

education of Ukraine. 

Key words: psychodiagnostics, methods, methodology, scientific research, 

observation, experiment, questionnaire, questionnaire, testing, therapy, correction, 

psycho correction program, mental illness, dependent behavior, marginal disorders, 

psychotherapy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,3 

для заочної форми навчання – 0,1. 

  

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань 

05. «Соціальні та поведінкові 

науки» 

 
Нормативна 

 
 

Спеціальність 

053 Психологія 

Модулів – 2 

Спеціалізація: 

психологія 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: - 
Семестр 

Загальна кількість годин – 

150  

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 8 

Рівень вищої світи: 

"бакалавр " 

30 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 10 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

90 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання:  

 

Форма контролю:  

іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета курсу: забезпечення майбутніх психологів основами психологічних 

знань із психодіагностичної та психокорекційної психології, озброєння умінням 

застосовувати на практиці психодіагностичний інструментарій, використовуючи 

загальні теоретико-методологічні принципи психодіагностики та корекції. 

Завдання курсу: ознайомити студентів з класифікацією методів та 

психометричними основами психодіагностики; проаналізувати специфіку 

використання тестів, стандартизованих самозвітів та проективних методик; 

розкрити особливості організації та проведення психодіагностичного обстеження, 

а також наукового експериментального психологічного дослідження; висвітлити 

специфіку психодіагностики різних сфер особистості; характеризувати 

використання психодіагностичного інструментарію в різних сферах соціальної 

практики; виробити у студентів ряд практичних умінь та навичок; сприяти 

становленню професійного мислення психолога; активізувати особистісний та 

творчий потенціал майбутнього фахівця; формування у майбутніх фахівців 

професійно-важливої системи знань, умінь і навичок, на яких ґрунтується 

психокорекційний складник професійної діяльності психологів у різних галузях 

соціальної й психологічної практики. Знання основних закономірностей та 

особливостей вирішення психокорекційних завдань практики дозволяють 

вирішувати різноманітні професійні завдання надання психологічної допомоги, а 

саме: постановки психологічного діагнозу скарги та проблеми клієнта, 

проведення аналізу психологічної ситуації клієнта та можливостей її 

врегулювання, консультування клієнта й надання йому необхідної 

психотерапевтичної та психокорекційної допомоги, враховуючи при цьому 

індивідуальні-типологічні, особистісні, тендерні та вікові особливості клієнта, 

його психічний стан, соціальний і психологічний статус, обставини життя й 

розвитку. 

Вивчення навчальної дисципліни «Психодіагностика та корекція» 

спрямовано на формування таких компетенцій:  

Інструментальні компетенції:  

- готовність використовувати на практиці, в реальних умовах професійної 

діяльності засвоєні знання, навички і уміння з організації науково-дослідних, 

науково-практичних, управлінських заходів; 

- здатність організовувати пошукову діяльність, спрямовану на знаходження 

необхідної інформації, перевірку її надійності та достовірності, здійснювати 

аналіз та оцінку за різними критеріями інформації, отриманої з різних джерел.   

Міжособистісні компетенції:  

- готовність до активного спілкування в науковій, виробничій і соціальній 

сферах діяльності, до встановлення адекватних міжособистісних стосунків в 

різних ситуаціях спілкування, до оптимізації умов взаємодії;  

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків (обґрунтувань, 

пояснень, розмірковувань) до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які 

навчаються.  

Системні компетенції:  

- готовність підвищувати свій інтелектуальний,  загальнокультурний, 

моральний й фізичний рівень розвитку особистості;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- готовність самостійно оволодівати новими методами дослідження, гнучко 

адаптуватися до змін умов діяльності через активізацію свого особистісного 

потенціалу, корекцію науково-практичного профілю своєї професійної діяльності 

у відповідності до вимог певного профілю професійної компетентності.  

Професійні компетенції (ПК): у науково-дослідній діяльності: здатність й 

готовність до:  

- розробки програм дослідження (теоретичного, емпіричного), їх 

методологічного обґрунтування та методичного забезпечення з використанням 

новітніх знань та технологій;  

- визначати й пояснювати психологічні механізми формування, 

функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, властивостей, 

виокремлювати причини та фактори, що диференціюють характер їх 

індивідуального функціонування та розвитку; у практичній діяльності: здатність й 

готовність до:  

- постановки прикладних завдань у певній галузі застосування психології, 

планування й проведення прикладного дослідження в будь-якій галузі.  

Очікуванні результати навчання: В результаті освоєння дисципліни 

студент повинен: 

знати: 
� історичні етапи становлення психодіагностики; 

� тенденції розвитку психодіагностики у різних країнах світу; 

� історичні та сучасні способи дослідження розумових здібностей; 

� предмет та структуру сучасної психодіагностичної науки; 

� поняття про психодіагностичний метод та підхід; 

� поняття функціонального, психологічного та клініко-психологічного 

діагнозів; 

� основні етапи психодіагностичного процесу; 

� принципи розробки та оформлення завдань методики; 

� процедуру стандартизації методики та перевірки її основних 

психометричних параметрів; 

� суть проективного підходу у психодіагностиці; 

� принципи патопсихологічної корекції; 

� основні теоретичні засади психологічної корекції; 

� основні теоретичні підходи до психотерапії розладів психічних процесів; 

� можливості застосування особистісних опитувальників та способи 

перевірки їх достовірності; 

� розуміти зв’язки між психічними захворюваннями та методами їх корекції. 

У результаті набутих у процесі вивчення навчального курсу студенти 

повинні вміти: 
� застосовувати одержані знання на практиці; 

� розрізняти психодіагностичний інструментарій за його призначенням; 

� орієнтуватися в етапах психодіагностичного процесу – чітко розуміти їх 

послідовність; 

� виявляти похибки, які пов’язані зі збором та інтерпретацією 

психодіагностичних даних; 

� розробляти завдання психодіагностичної методики та належним чином їх 

оформлювати; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� здійснювати пілотажні психодіагностичні дослідження та аналізувати 

первинні дані; 

� використовувати способи визначення надійності методик; 

� застосовувати проективні психодіагностичні методики; 

� визначати розвиток розумових здібностей, використовуючи спеціальний 

психодіагностичний інструментарій; 

� застосовувати методики психотерапевтичного впливу; 

� спілкуватися з психічно хворими клієнтами; 

� використовувати навички проведення психотерапевтичної зустрічі. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Психодіагностика 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи психодіагностики 
 
Тема 1. Поняття про психодіагностику 

Психодіагностика - теорія і практика постановки психологічного діагнозу. 

Термін «діагноз». Методики постановки психологічного діагнозу. Три основних 

підходи в психодіагностиці - каузальний, сумативний, кондиціональний. 

Психодіагностичний метод. Основні особливості і(результативності) і 

засобу (особливостей) виконання діяльності. «Суб'єктивний» підхід - діагностика 

здійснюється на основі зведень, що повідомляються про себе, самоопису 

особливостей особистості, поведінки в тих або інших ситуаціях. «Проективний» 

підхід - діагностика здійснюється на основі аналізу особливостей взаємодії з 

зовнішньо нейтральним, як би безособовим матеріалом, що стає в силу його 

відомої непевності (слабоструктурності) об'єктом проекції. 

Психодіагностичне обстеження. Три основних етапи психодіагностичного 

обстеження: а) збір даних відповідно до завдання дослідження; б) переробка й 

інтерпретація отриманих даних; в) винесення рішення (діагноз і прогноз). 

Клінічний і статистичний шляхи переробки й інтерпретації діагностичних даних. 

Сполучення клінічного і статистичного підходів. 

Психологічний діагноз. Предмет психологічного діагнозу. 

Симптоматичний, етіологічний, типологічний діагноз. Діагноз і прогноз. Розвиток 

теорії психологічного діагнозу.  

Психодіагностичні завдання. Розрізнення ситуації клієнта і ситуації 

експертизи. Чотири варіанти психодіагностичних ситуацій. Добровільна участь в 

обстеженні, самостійний вибір життєвої поведінки. Примусова участь, 

самостійний вибір поведінки. Примусова участь, нав'язаний вибір поведінки, 

масове примусове обстеження. Добровільна участь в обстеженні, вибір подальшої 

поведінки нав'язаний. Тип ситуації і його вплив на результати обстеження. 

Основні поняття теми: психодіагностика, теорія, практика, діагноз, метод, 

методологія, суб’єктивний, самоопис, проективні методи, обстеження, прогноз, 

розвиток, клієнт, експертиза, результати. 

 

Тема 2. Історія виникнення та розвитку психодіагностики 
Передісторія психодіагностики. Тести на професійну спрямованість у 

школах переписувачів Давнього Вавилону. Система іспитів кандидатів в 

Давньому Єгипті. Система іспитів у школі Піфагорійців у Давній Греції. 

Система перевірки здібностей людей, що бажали зайняти посади 

чиновників у Давньому Китаї. Професійні конкурси й іспити в середньовічному 

В'єтнамі. 

Становлення психодіагностики як самостійної галузі психологічної 

практики. 1878 р. - початок експериментальної психології - підстава відкриття В. 

Вундтом у Німеччині першої лабораторії експериментальної психології. 

Психофізіологічне дослідження Ф.Гальтона у 1884-1885 р. Стаття Кеттела 

"Інтелектуальні тести і виміри"(1890 р.), що поклала початок використанню 

терміна "тест" у психології. Тести Біне-Симона. 

Криза прикладної психології 20-30-х рр. ХХ в. Психотехніка. Педологія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постанова «Про педологічні перекручення в системі наркомпросів» (1936) як 

реакція на масове непрофесійне застосування тестів у СРСР. Критика тестів у 

США. Основні джерела критики тестів. 

Основні віхи в становленні науково-методологічної бази тестів. Три основні 

методичні підходи визначення надійності тесту, сформульовані на початку ХХ 

століття: - повторне тестування, використання рівнобіжних форм того самого 

тесту, однократне тестування з наступною розбивкою матриці вихідних 

результатів (X) на дві чи більше частини (за показник надійності приймається 

значення коефіцієнта кореляції). Два основних емпіричних підходів до валідізації 

тестів - прогностичний підхід і підхід, заснований на використанні експертних 

оцінок. 

Історія виникнення і становлення проективних методик.  Особливість і 

специфіка проективних методик. 1905 р. - початок застосування проективних 

методик - створення К.Юнгом методу словесних асоціацій. Відкриття і доказ 

К.Юнгом феномена, що лежить в основі всіх проективних методик, а саме 

можливість за допомогою непрямого впливу на значимі області-переживання і 

поводження людини («комплекси») викликати пертурбації в експериментальній 

діяльності. Доказ Г.Роршахом зв'язку образів фантазії з фундаментальними 

рисами і властивостями особистості. "Деривати" методики Роршаха. Проективні 

методики другого покоління. 
Основні поняття теми: історія, тести, здібності, лабораторія, психологія, 

криза, критерії, проективні методи, властивості, образ, риси, емпірика, 

валідизація. 

Тема 3. Психометричні основи психодіагностики 
Ефективність тестів. Надійність психологічних тестів як характеристика 

того, у якому ступені виявлені у випробуваних розходження за тестовими 

результатами є відбитком дійсних розходжень, у властивостях, що вимірюються і 

якою мірою вони можуть бути приписані випадковим помилкам. Ретестова 

надійність. Надійність рівнобіжних форм.  

Валідність психологічних тестів. Валідність - комплексна характеристика 

методики, що включає зведення про область досліджуваних явищ і 

репрезентативності діагностичної процедури стосовно них. Типи валідності: 

очевидна валідність, конкурентна валідність, прогностична валідність, 

інкрементна валідність, диференціальна валідність, змістовна валідність, 

конструктна валідність. 

Дискримінативність психологічних тестів. Дискримінативність - 

спроможність окремих пунктів (завдань) тесту диференціювати тих, що 

обстежуються до максимального або мінімального результатів тесту. 

Використання шкали інтервалів. Рівні шкали, ієрархічно упорядковані за 

складністю, починаючи з найпростішого: номінальні шкали, порядкові шкали, 

інтервальні шкали, метричні шкали.  

Стандартизація психологічних тестів - уніфікація, регламентація, 

приведення до єдиних нормативів процедури й оцінок тест. Дві форми 

стандартизації. Опрацювання і регламентація процедури проведення, уніфікація 

інструкції, бланків обстеження, засобів реєстрації результатів, умов проведення 

обстеження, характеристика контингентів випробуваних. Перетворення 

нормальної або штучно нормалізованої шкали оцінок у нову шкалу, засновану не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на кількісних емпіричних значеннях досліджуваного показника, а на його 

відносному місці в розподілі результатів у вибірці випробуваних. 

Основні поняття теми: тести, ефективність, валідність, 

репрезентативність, регламент, показник, вибірка, оцінка, реєстрація, шкали, 

стандартизація, дискримінативність, ієрархія, оптанти. 

Тема 4. Класифікація психодіагностичних процедур 
Підстави класифікації психодіагностичних процедур. Діагностичні методи, 

засновані на завданнях, що припускають правильну відповідь, або на завданнях, 

до яких правильних відповідей не існує. Вербальні і невербальні 

психодіагностичні методики. Третя підстава, що використовується для 

класифікації психодіагностичних інструментів,- характеристика того основного 

методичного принципу, що призначений в основу даного прийому. За цією 

підставою розрізняють: 1) об'єктивні тести; 2) стандартизовані самозвіти, що у 

свою чергу включають: а) тести-опитувальники; б) відкриті опитувальники, що 

припускають наступний контент-аналіз; в) шкальні техніки, побудовані за типом 

рольових репертуарних штахетів; 3) проективні техніки; 4) діалогічні 

(інтерактивні) техніки (бесіди, інтерв'ю, діагностичні ігри). 

Види діагностичних методів. Об'єктивні тести. Методики, у яких можлива 

правильна відповідь, тобто правильне виконання завдання. Приклади об'єктивних 

тестів, характерні риси. 

Стандартизовані самозвіти: а) тести-опитувальники; характерні риси, 

приклади; б) відкриті опитувальники, що припускають наступний контент-аналіз, 

характерні риси, приклади; в) шкальні техніки, побудовані за типом рольових 

репертуарних штахетів, характерні риси, приклади. 

Проективні техніки, характерні риси, приклади. Діалогічні (інтерактивні) 

техніки (бесіди, інтерв'ю, діагностичні ігри),характерні риси, приклади . 

Основні поняття теми: проективні техніки, інтерактивні техніки, бесіда, 

інтерв’ю, тести, класифікація, процедура. 

Тема 5. Проективні методики 
Поняття проекції. Проективні методики. Проективна гіпотеза. Розуміння 

проекції, її психоаналітичне тлумачення. 

Істотні ознаки проективних методик. Найбільше істотною ознакою 

проективних методик є використання в них невизначених, неоднозначних 

(слабоструктурованих) стимулів, що випробуваний повинний конструювати, 

розвивати, доповнювати, інтепретувати. 

Групи проективних методик: конститутивні - структурування, оформлення 

стимулів, надання їм змісту; конструктивні - створення з оформлених деталей 

осмисленого цілого; інтерпретативні - тлумачення якогось події, ситуації; 

катартичні - здійснення ігрової діяльності в особо організованих умовах; 

експресивні - малювання на вільну або задану тему; імпресивні - превага одних 

стимулів (як найбільше бажаних) іншим; адитивні - завершення пропозиції, 

розповіді, історії. 

Надійність і валідність проективних методик. недостатньо стандартизовані, 

майже цілком віддані на відкуп досвіду і знанням експериментатора, зневажають 

нормативними даними, непіддатливі традиційним засобам визначення надійності 

і валідності. А. Анастази: питання про цінність проективних методик більш 

доречно ставити при їхньому розгляді як якісних клінічних процедур, а не при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



кількісній оцінці їхніх показників, як це здійснюється в психометричних тестах. 

Види проективних методик. 

Основні поняття теми: проекція, стимул, інтерпретація, гра, вілідність, 

надійність, процедура, тест. 

 

Змістовий модуль 2. Психодіагностика особистості. 

Тема 6. Діагностика природних психофізіологічних особливостей 
людини. 

Поняття про природні особливості людини. "Диференціальна 

психофізіологія" - оригінальний напрямок діагностичних досліджень 

психофізіологічних особливостей людини у вітчизняній науці. В диференціальній 

психофізіології розрізняються дві сторони психіки :  змістовна і формально-

динамічна. Основні властивості нервової системи, досліджувані при діагностиці 

природних психофізіологічних особливостей людини: сила, рухливість і 

динамічність нервової системи. Найбільш важливі сторони людської 

життєдіяльності, де облік природних особливостей має визначене значення: 

навчальна діяльність, професійна орієнтація і професійна консультація, 

професійна діяльність людини. 

Методики діагностики індивідуальних психофізіологічних особливостей 

людини. Лабораторні методики. Бланкові методики. Електроенцефалографічні 

методики. Рухові методики. Апаратурні методики. 

Бланкові методики діагностики лабільності і сили нервової системи в 

мислиннєво-мовленнєвій діяльності. Бланкові методики, що діагностують явища 

основних властивостей нервової системи в мислиннєво-мовленнєвій діяльності, 

розроблені під керівництвом К.М.Гуревича. Перехід до діагностики проявів ЦНС 

у мислиннєво-мовленнєвій діяльності. Кількісні показники нейрофізіологічних 

особливостей людини. 

Методики діагностики проявів лабільності нервової системи в мислиннєво-

мовленнєвій діяльності. Загальна характеристика лабільності. Прояви лабільності-

інертності нервової системи у швидкісних, темпових показниках виконання 

різноманітних видів діяльності. 

Метод спостереження. Основні вимоги до нього. Результативна і 

процесуальна сторони ЦНС, що фіксуються в процесі спостереження. Шкала, що 

використовується для діагностики ЦНС. 

Основні поняття теми: метод, діагностика, спостереження, центральна 

нервова система, діяльність, індивідуальні психофізіологічні особливості, 

лабораторні методи, бланк, апаратурні методи. 

 

Тема 7. Об’єктивні тести: вимір інтелекту і тести спеціальних 
здібностей 

Тести інтелекту. Визначення тестів інтелекту. Теорії інтелекту. Загальний і 

спеціальний інтелект. Чинники інтелекту. Загальні характеристики ефективних 

інтелектуальних тестів.  

Інструкції і завдання для інтелектуальних тестів. Вимоги до інструкції для 

інтелектуальних тестів. Завдання для інтелектуальних тестів. Аналогії, виняток 

зайвого і продовження послідовностей. Приклади завдань із застосуванням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



аналогії, винятки зайвого і продовження послідовностей.  

Тести спеціальних здібностей і досягнень. Визначення тестів спеціальних 

спроможностей і досягнень. Особливості тестів спеціальних спроможностей і 

досягнень. Структура завдань тестів спеціальних спроможностей і досягнень. 

Чинники ефективності завдань: простота, незалежність від багатства 

словникового запасу випробуваного, його загальні спроможності; усі помилкові 

варіанти відповіді повинні мати рівну можливість привернути увагу 

випробуваних; помилкові варіанти не повинні вводити в помилку кращих 

випробуваних; тільки один варіант із запропонованого набору повинен 

відповідати правильній відповіді; відповідь на одне запитання не повинне давати 

ключа до відповідей на інші; завдання не повинні тестувати тривіальне у виді 

простоти його виявлення; використання виражень «Жодний із перерахованих 

варіантів» у якості можливої відповіді припустимо лише у випадку, коли існують 

недвозначно правильні відповіді. 

Види завдань: вибір із запропонованої кількості відповідей один 

правильний, вибір альтернативної відповіді, відновлення відповідності між 

елементами двох списків, завдання з обмеженням на відповіді і завдання з 

вільними відповідями. Приклади завдань. Формула корекції угадування. 

Основні поняття теми: метод, діагностика, спостереження, центральна 

нервова система, діяльність, досягнення, лабораторні методи, бланк, 

ефективність. 

 

Тема 8. Особистісні опитувальники 
Визначення особистісних опитувальників. Основні проблеми особистісних 

опитувальників: фальсифікація відповідей, зниження достовірності одержуваних 

даних у силу впливу чинників, що мають настановну природу, розходження в 

розумінні питань тих, що обстежуються. 

Установки на згоду, на відповіді, що соціально схвалюються, на невизначені 

або усереднені відповіді, на полярні відповіді. Характеристика установок на 

згоду, на відповіді, що соціально схвалюються, на невизначені або усереднені 

відповіді, на полярні відповіді.  

Засоби нейтралізації установок на згоду, на відповіді, що соціально 

схвалюються, на невизначені або усереднені відповіді, на полярні відповіді.  

Ознаки правильно сформульованих завдань в особистісних опитувальниках: 

усунута можливість проникнення тих, що обстежуються в сутність того, що 

вивчається за допомогою даного тесту; питання повинні бути сформульовані 

зрозуміло і недвозначно для зменшення похибки, що виникає через зрадливе 

розуміння питання; завдання повинні відбивати конкретні, а не загальні аспекти 

досліджуваної області поведінки; у кожному завданні повинно бути 

сформульовано тільки одне питання або зроблене тільки одне твердження; по 

можливості, у завданнях не повинно бути слів, що визначають частоту дій; по 

можливості, у завданнях не повинно бути термінів, що виражають почуття; 

інструкція до відповіді повинна забезпечувати швидкість відповідей.  

Основні поняття теми: метод, діагностика, обстеження, нейтралізація, 

засоби, досягнення, лабораторні методи, бланк, установки, опитування. 

 

Тема 9. Психодіагностика мотивації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Місце мотивації в структурі особистості людини. Поняття "мотив" у 

світовій і вітчизняній психології. Специфічність предметного змісту мотива. 

Мотивація як єдність особистісних детермінант, тобто стійких мотивів 

особистості, і характеристик безпосередньої ситуації (тобто ситуаційних 

детермінант). 

Мотив і мотивація. Узагальнені мотиви - мотиви з узагальненням, відносно 

стійким предметним змістом, як стійкі атрибути особистості. Конкретні мотиви - 

мотиви, предметний зміст яких вузькоспецифічний. Діагностика визначеного 

мотиву однозначно і діагностика мотивації. Відмінність мотиву від мотивації з 

боку динамічно-енергетичних характеристик. 

Індикатори мотивації. Пряма оцінка представлень людини про причини чи 

особливості поводження, інтересах і т.д. (когнітивна репрезентація). 

Перекручування об'єкта перцепції під впливом мотиваційних тенденцій. 

Підвищена апперцептивна сприйнятливість до об'єкта актуальної мотивації 

(сенситивізація, принцип резонансу). Вплив мотивів на когнітивні оцінки і тим 

самим на структурування, класифікацію й організацію певного стимульного 

матеріалу. Виявлення зони цілей, релевантних мотиву. Валентність об'єкта (через 

виявлення системи спонукальних цінностей, релевантних мотивам). Прояв 

мотивів в уяві і фантазії (тест тематичної апперцепції й ін.). Вибірковість уваги до 

аспектів ситуації, релевантним мотивам. Ефект Зейгарник (через оцінку характеру 

персеверуючих нереалізованих дій, намірів можна побічно судити про лежачих у 

їхній основі мотивах). Наполегливість при зіткненні з перешкодою (величина 

зусиль, що виявляє людину для подолання перешкоди, може характеризувати 

силу мотиваціоної тенденції, що детермінує його дії). Виявлення сукупності 

внутрішніх чи зовнішніх перешкод, релевантних мотивам. Час ухвалення рішення 

при мотиваційному конфлікті вибору альтернатив (наближення-наближення, 

уникання-уникання).  

Часові параметри: а) кількість часу, що людині реально присвячує 

визначеної  активності (реальний розподіл часу); б) кількість часу, що людина 

бажала б присвятити визначеної активності (бажаний розподіл часу); в) кількість 

часу,  що людина витрачає на обговорення, розмови і т.п. за темами, 

релевантними актуальній мотиваціі, Вільний вибір активності в лабораторній 

ситуації. 

Оцінка ефективності виконання діяльності (за інших рівних умов в певних 

межах більш сильної мотиваційної тенденції відповідає більший рівень 

ефективності відповідної діяльності,  поводження). 

Експериментальне створення мотиваційного конфлікту між різними 

мотиваційними тенденціями. Виявлення особистісного змісту різних 

характеристик поведінки, діяльності, ситуації; 

Типові захисні механізми, які можуть бути зв'язані з мотивами, потребами 

(мотиваційні тенденції, реалізація яких блокована зовнішніми чи внутрішніми 

перешкодами, виявляються в захисній мотивації). Вільні асоціації (детермінація 

характеру і кількості асоціацій актуальною мотиваційною тенденцією). Виявлення 

тактик каузальної атрибуції, релевантних визначеним мотивам (мотивам можуть 

відповідати типові тактики приписування причин, які організуються у визначені 

атрибутивні стилі).  

Спостереження за поведінкою інших: а) у змодельованій ситуації, б) у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



природної обстановці Спостереження за своїм поводженням. Динаміка 

поводження окремої людини протягом тривалого періоду, (монографічний метод). 

Формування і трансформація мотивів в експерименті.  

Продукти діяльності. Характер і інтенсивність емоційних реакцій, 

детермінованих актуальною мотивацією. Прямі методи психодіагностики 

мотиваційної сфери особистості.  Анкета з прямими запитаннями. Опитувальник з 

гіпотетичними ситуаціями. Методики змінення настанов. Методики, що 

найчастіше використовуються для виявлення мотивації, - ТАТГ. Мюррея, тест 

фрустрацій Розенцвейга, тести незакінчених речень, незакінчених розповідей. 

Вимір мотивації досягнення. Вихід книги «Мотивація досягнення» 

(McClelland D., Atkinson J. et al., 1953). як точка відліку часу на початку 

досліджень проблем мотивації людини. Основні категорії контент-аналізу 

Г.Хекхаузена: для мотиву прагнення до успіху виділені випливаючі категорії. 

Категорії для мотиву уникнення невдач. 

Основні поняття теми: метод, діагностика, обстеження, мотив, засоби, 

досягнення, мотивація, бланк, установки, тест. 

 

Тема10. Психодіагностика міжособистісних взаємовідносин 
Об'єкт психодіагностики міжособистісних відносин. Діапазон сфери 

міжособистісних відносин. Основи систематики об'єкта дослідження 

психодіагностики міжособистісних відносин: по-перше, об'єкт дослідження, чи 

точка приложення методики; по-друге, задачі, розв'язувані в дослідженні; по-

третє, структурні особливості використовуваних методик; по-четверте, вихідна 

точка відліку та діагностики міжособистісних відносин (тут маються на увазі ті 

психологічні параметри, на яких ґрунтується судження психолога про 

міжособистісні відношення). 

Методи психодіагностики міжособистісних відносин. Підстави для 

систематики методик психодіагностики міжособистісних відносин: а) на підставі 

об'єкта (діагностика відносин між групами, внутрішньогрупових процесів, діадні 

відносин і т.д.); б) на підставі задач, розв'язуваних дослідженням (виявлення 

групової згуртованості, сумісності і т.д.); в) на підставі структурних особливостей 

використовуваних методик (опитувальники, проективні методики, соціометрія  і 

т.д.); г) на підставі вихідної точки відліку діагностики міжособистісних відносин 

(методики суб'єктивних переваг, методики виявлення особистісних характеристик 

учасника спілкування, методики дослідження суб'єктивного відображення 

міжособистісних відносин і т.д.). 

Методики, основані на закономірностях проксемічного поводження людей. 

Головна передумова цих методик - вибір суб'єктом положення в просторі 

відносно іншого чи групи суб’єктів залежить від його міжособистісних відносин - 

позитивне емоційне відношення виявляється у виборі більш близької дистанції. 

Основні категорії, по яких виділяються засоби дослідження, основані на 

феноменах "особистісного простору": а) методики спостереження реальної 

ситуації; б) методики символічного моделювання реальної ситуації; в) проективні 

засоби. 

Діагностика індивідуально-особистісних властивостей, що впливають на 

міжособистісні відносини. Тести і шкали для виміру таких властивостей, як стиль 

лідерства, авторитарність, сумісність, тривожність, особистісні цінності і т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каліфорнійський психологічний опитувальник особистості (CPI). Мета 

опитувальника - "передбачати, що люди скажуть чи зроблять у визначеній 

ситуації, а також пророкувати, що інші скажуть про них". Системна батарея тестів 

Т.Лірі, що включає три методики для діагностики міжособистісних відносин 

індивіда на чотирьох рівнях. Якості, оцінювані в методиці Т.Лірі: 1) тенденція до 

лідерства - владність - деспотичність; 2) впевненість у собі - самовпевненість - 

самозакоханість; 3) вимогливість -  непримиренність - жорсткість; 4) скептицизм - 

упертість - негативізм; 5) поступливість - лагідність - пасивна підкореності; 6) 

довірливість - слухняність - залежність; 7) добросердя - несамостійність - 

надмірний конформізм; 8) відвертість - безкорисливість - жертовність. 

Дослідження особливостей відображення міжособистісних відносин за 

допомогою методики тематичної апперцепції. 

Спільний тест Г.Роршаха для діагностики порушень сімейного спілкування. 

Опора діагностики на принцип кругової каузальності, відповідно до якого 

сімейний діагноз складається зі складних переплетень особистісних особливостей 

членів родини, характеру міжлособистісних відносин і емоційних установок. 

Переваги тесту Роршаха в порівнянні з іншими методиками типу "гомеостат". 

Етапи роботи членів родини за тестом Роршаха. Аналіз спільних відповідей на 

тест Роршаха за категоріями. Домінантність - спільна відповідь містить відповідь 

тільки одного члена пари. Комбінація - спільна відповідь містить елементи 

відповідей обох членів пари. Поява - поява нової ідеї в спільній відповіді, не 

присутньої в жодному з індивідуальних відповідей. Підкріплення - спільна 

відповідь ідентична обом індивідуальним відповідям. 

Методика "Малюнок родини". Застосування рисункових методик для 

вивчення особистості дитини. Одиниці короткого аналізу в тесті "малюнок 

родини": а) послідовність малювання членів родини, їх просторове розташування, 

пропущення в малюнку членів родини; б) розходження між графічними 

презентаціями у формах, пропорціях. 

Чотири клінічно значимих рівні аналізу: а) характеристики індивідуальних 

фігур КРС; б) дії в КРС; в) стиль; г) символи. 

Основні поняття теми: метод, діагностика, обстеження, мотив, засоби, 

досягнення, мотивація, група, сім’я, тест, міжособистісні відносини. 

 

Модуль 2. Психокорекція як базовий складник професійної діяльності 
психолога. 

Змістовий модуль 3. Зміст та структура психокорекції. 
Тема 11. Вступ до практичної психокорекції. Психологічна корекція як 

сфера діяльності практичного психолога. Особливості упорядкування 
психокорекційних програм. 

Психологічна корекція і її види. Самопізнання і самооцінка. Пізнання інших 

людей. Уміння управляти своєю поведінкою, емоціями, спілкуванням. 

Психологічна поміч. Види психокорекції. Психокорекційна ситуація. Поділ двох 

сфер психологічної допомоги - психологічної корекції і психотерапії. 

Психотерапія - система медико-психологічних засобів, застосовуваних лікарем 

для лікування різноманітних захворювань. Психокорекція - сукупність 

психологічних прийомів, використовуваних психологом для виправлення хиб 

психології або поводження психічно здорової людини. Специфічні риси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



психокорекційного процесу. Види психокорекції.  

За характером спрямованості: симптоматична; каузальна. За отриманням: 

пізнавальної сфери; особистості; афективно-вольової сфери; поведінкових 

аспектів; міжособистісних відношень; внутрішньогрупових взаємовідносин 

(сімейних, подружніх, колективних); дитячо-родинних відношень. За формою 

роботи з клієнтом: індивідуальна; групова; у закритій природній групі (сім'я, клас, 

співробітники і т.д.); у відкритій групі для клієнтів із подібними проблемами; 

змішана форма (індивідуально-групова). За наявності програм: програмування; 

імпровізована. За характером керування впливами, що коригують: директивна; 

недирективна. За тривалістю: надкоротка (надшвидка); коротка (швидка); 

тривала; наддовга. За масштабом розв'язуваних задач: загальну; приватну; 

спеціальну. За основними елементами корекційної ситуації: клієнт, 

психокоректор, психологічна теорія (психодинаміка, принципи навчання й інші 

психічні чинники), набір процедур (технік, методів), спеціальні соціальні 

відношення між клієнтом і психологом. 

Основні принципи, цілі і задачі психокорекційної роботи. Принципи 

психокорекційної роботи. Принцип єдності діагностики і корекції. Принцип 

нормативності розвитку. Принцип корекції «уверх-униз». Принцип корекції 

«знизу-вгору». Принцип системності розвитку психічної діяльності. Діяльнісний 

принцип корекції. Цілі і задачі психокорекційної роботи. Моделі пояснення 

причин труднощів у розвитку. Біологічна модель. Медична модель. Інтеракційна 

модель. Педагогічна модель. Діяльнісна модель. Цілі корекційної роботи. 

Розуміння закономірностей психічного розвитку дитини як активного 

діяльнісного процесу, реалізованого в співробітництві з дорослим. Три основних 

напрямки й області постановки корекційних цілей: оптимізація соціальної 

ситуації розвитку, розвиток видів діяльності дитини, формування вікових-

психологічних новоутворень. 

Негативна форма визначення цілей корекції.  Позитивна форма уявлення 

психокорекційних цілей. Орієнтири для точок росту індивіда, розкриває поле для 

продуктивного самовираження особистості, умови для постановки особистістю 

цілей саморозвитку. Реалістичність і співвіднесення з тривалістю корекційної 

роботи. Загальні цілі корекції. Дальня і найближча перспектива розвитку 

особистості. Ефекти корекційної роботи. Закріплення або втрата клієнтом 

позитивних ефектів корекційної роботи. Вимоги, запропоновані до психолога, що 

здійснює психокорекційні заходи. Запит на здійснення корекційних впливів. 

Проведення корекційної роботи. Основні компоненти фахової готовності до 

корекційного впливу. Теоретичний компонент. Практичний компонент. 

Особистісна готовність. Психолог, що самостійно здійснює корекційну роботу. 

Базове фундаментальне підготування в області психології. Спеціальне 

підготування в області конкретних методів корекційного впливу. 

Принципи упорядкування і основні види психокорекційних програм. 

Основні принципи упорядкування психокорекційних програм. Принцип 

системности психокорекційних, профілактичних і задач, що розвивають. Принцип 

єдності корекції і діагностики. Принцип пріоритетності корекції каузального 

типу. Діяльнісний принцип корекції. Принцип урахування вікових-психологічних 

і індивідуальних особливостей клієнта. Принцип комплексності методів 

психологічного впливу. Принцип активного притягнення найближчого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



соціального оточення до участі в корекційній програмі. Принцип опори на різні 

рівні організації психічних процесів. Принцип програмованого навчання. 

Принцип зростання складності. Принцип урахування обсягу і ступеня розмаїтості 

матеріалу. Принцип урахування емоційної складності матеріалу. Урахування 

обсягу і ступеня розмаїтості матеріалу. Урахування емоційної складності 

матеріалу. Види психокорекційних програм. Загальна модель корекції. Типова 

модель корекції. Індивідуальна модель корекції. Стандартизована програма. 

Вільна програма. Психокорекційний комплекс. Діагностичний блок. Настановний 

блок. Корекційний блок. Блок оцінки ефективності психокорекційних впливів. 

Основні вимоги до упорядкування психокорекційної програми. 

Оцінка ефективності психокорекційних заходів. Реальні труднощ розвитку. 

Постановка цілей і задач корекційної програми. Інтенсивність психокорекційних 

заходів. Пролонгованість корекційного впливу. Чинники, що визначають 

ефективність психокорекції. Оцінка ефективності корекційного впливу. 

Основні поняття теми: метод, діагностика, обстеження, мотив, засоби, 

корекція, вплив, група, оцінка, тест, корекційний вплив, лонгитюд, 

психокорекційні заходи. 

 

Тема лекції 12. Основні напрямки у сучасній психокорекційній практиці. 
Психодинамічний напрямок. Класичний психоаналіз. Корекційні впливи в 

класичному психоаналізі. Група методів спрямована на виявлення несвідомих 

спонукань людини, що лежать в основі її поведінки. Група методів акцентує увагу 

на внутрішніх силах, що допоможуть людині справитися зі складностями 

самостійно. Класичний психоаналіз 3. Фрейда. Три види остраху: невротична, 

реалістична, моральна. Основні стадії психоаналізу. Вимоги і чекання від клієнта. 

Процедури. П'ять базисних технік. Основні правила інтепретації 

Аналітична індивідуальна психокорекція А.Адлера. Основні положення 

концепції А. Адлера. Суб'єктивне сприйняття дійсності. Цілісність і доцільність. 

Комплекс неповноцінності і компенсація. Індивідуальність. Телеологія вимислу 

соціального інтересу. Соціальне особистісне почуття. Соціально-орієнтоване 

поводження. Когнітивні соціально-орієнтовані допущення. Цілі корекції: 

зниження почуття неповноцінності; розвиток соціального інтересу (просоціальної 

спрямованості); корекція цілей і мотивів із перспективою зміни стилю життя. 

Позиція психолога. Пошук помилки в «картині світу» клієнта. Техніки. 

Встановлення правильних відношень. Аналіз особистісної динаміки: 

(опитувальник сімейного сузір'я; набір питань «Ранній спогад»; аналіз 

сновидіння). Підбадьорення. Заохочення інсайта. Поміч у переорієнтуванні: 

(антисугестія (парадоксальна інтенція); дія «Якби,. .»; постановка цілей і 

прийняття зобов'язань; упіймай себе; «Натискання кнопки»; «Уникання 

плакунчика»).  

Клієнт-центрований підхід К.Роджерса. Основні поняття клієнт-

центрованого підходу: («Поле досвіду», «самость», «Я»-реальне, «Я»-ідеальне, 

«тенденція до самоактуалізації»). Емпатія. Турбота. Конгруентність. 

Психологічний клімат. Заблокованістъ внутрішньої комунікації. Стадія 

самовираження. Розвиток процесу самовідкриття. Формування відношення до 

свого феноменологічного світу. Розвиток конгруентності, самосприйняття і 

відповідальності, установлення вільної внутрішньої комунікації. особистісні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зміни. Основні компоненти роджеровської психотехніки: установлення 

конгруєнтності, вербалізація, відбиток емоцій. 

Логотерапія. Зміст людського існування. Основні поняття: «свобода волі», 

«воля до змісту» і «сенс життя». Основні положення логотерапії. Метод 

дерефлексії. Метод парадоксальної інтенції. Персональне осмислення життя. 

«Сократовський діалог». 

Екзистенціальний напрямок. Основні поняття і положення екзистенціального 

підходу. «Діалог». «Досвід». «Переживання». «Автентичність». 

«Самоактуалізація». «Цінність». «Буття у світі». «Життєвий світ». «Подія». 

Основні задачі психолога, що бере участь у процесі екзистенціальної корекції. 

Вимоги і чекання від клієнта. Техніки. Упор на розвиток самосвідомості. 

Культування свободи відповідальності. Поміч у відкритті або створенні змісту. 

Унікальність і ідентичність. Робота з тривогою.  

Поведінковий напрямок. Класична теорія умовних рефлексів І.П.Павлова. 

Теорія оперантної зумовленості Э.Торндайка і Б.Скіннера. Мультимодальне 

програмування, або мультимодальна поведінкова корекція (А.Лазарус, А.Бандура, 

Т.Нейланс і ін.). Реальна поведінка людини в реальному світі. «Зумовленість». 

«Генералізація». «Згасання». «Контрзумовленність». «Ефект часткового 

підкріплення». «Викликані емоційні реакції». «Реакція уникання». «Конфлікт». 

«Надлишкова поведінка». Техніки. Методика «негативного впливу». Методика 

«Скіл-терапії». Методики формування поведінки. Методики, засновані на 

принципах позитивного і негативного підкріплення. «Контроль стимулу». 

«Частування». «Оцінка відповідей». «Насичення». «Покарання».  

Когнітивний напрямок. Особливості когнітивної психокорекції. Основна 

задача. Напрямки: Когнітивно-аналітичний. Когнітивно-поведінковий. Основні 

поняття, використані в когнітивно-аналітичному напрямку: «пастки», «дилеми», 

«перешкоди». Основні етапи роботи з клієнтом: Діагностичний. Активної 

взаємодії. Перерва. Заключний. Виправлення помилкової переробки інформації. 

Допомога клієнтам у зміні переконань, що підтримують неадаптивну поведінку і 

неадаптивні емоції. Поведінковий експеримент Метод «Фіксованої ролі». 

«Підйом по сходах». «АВС-модель».  

Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) А.Элліса. Концепція А.Элліса. що 

самооцінює, що самопідтримує і самоговорить людина. Два типи когніції: 

дескриптивні й оцінні. «Кодекс невротика». Схема «подія - сприйняття події - 

реакція - обмірковування - висновок». Етапи: кларифікація; ідентифікація 

емоційних і поведінкових наслідків сприйнятої події; реконструкція 

ірраціональних установок; закріплення адаптивної поведінки за допомогою 

домашніх завдань. Вимоги і чекання від клієнта. Три рівні інсайта: поверхневий - 

усвідомлення проблеми; поглиблений - розпізнавання власних інтепретацій; 

глибинний. Техніки. Обговорення і спростування ірраціональних поглядів. 

Когнітивне домашнє завдання. Раціонально-емотивна уява.  

Когнітивний підхід А.Бека. Когнітивні перекручування - систематичні 

помилки в судженнях під впливом емоцій. Персоналізація. Дихотомічне 

мислення. Вибіркове абстрагування (витяг). Довільні умовиводи. 

Сверхгенералізація. Перебільшення (катастрофізація). Етапи когнітивної 

корекційної роботи. Зведення проблем. Усвідомлення і вербалізація неадаптивних 

когніцій. Віддалення. Зміна правил регуляції поведінки. Класифікація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



поведінкових правил. Перерва відношення до правил саморегуляції. Перевірка 

істинності правил, заміна їх новими, більш гнучкими. Техніки. «Сократовський 

діалог». «Заповнення порожнечі». Декатастрофізація (техніка «що... якщо»). 

Когнітивна реатрибуція. Переформулювання. Децентралізація. Перевірка 

гіпотези. Планування діяльності.  

Реальнісна терапія У.Глассера. Почуття реальності. Загальна мета корекції. 

Приватна ціль. Головні задачі корекційного процесу. Сім кроків спільної з 

клієнтом роботи. Встановлення відносин із клієнтом. Забування про минуле. 

Заохочення клієнта. Допомога клієнту в пошуку альтернативних засобів дій і 

виробітку плану. Зобов'язання про виконання плану. Відмова прийняття вибачень. 

Жорсткість із клієнтом. 

Трансактний аналіз. Трансактний аналіз Э.Берна. Три стани «Я», або «его-

стан»: «Батько», «Дитина», «Дорослий». «Гра», як фіксований і 

неусвідомлюваний стереотип поведінки. «Погладжування й удари», як взаємодії, 

спрямовані на передачу позитивних або негативних почуттів. «Трансакції». 

«Здирство». «Заборони і ранні рішення». «Життєвий сценарій». «Психологічна 

позиція або основна життєва установка». Основні позиції поведінки людини. 

Утримання трансактного аналізу. Структурний аналіз. Аналіз структури 

особистості. Аналіз трансакцій. Аналіз сценарію техніки рольових ігор. Дві 

проблеми трансактного аналізу: контамінації і винятку. Техніки. Техніка 

сімейного моделювання  

Гештальттерапія. Гештальттерапія Ф.Перзла. Три зони усвідомлювання: 

внутрішня (явища і процеси, що відбуваються в нашому тілі); зовнішня (зовнішні 

події, що відбиваються свідомістю); середня ( фантазії, вірування, відносини). 

П'ять механізмів порушення процесу саморегуляції: інтроекція, проекція, 

ретрофлексія, дефлексія, конфлуенція. Поняття «незакінчена справа». 

«Уникання». Рівні неврозу. Техніки. Експериментальний (диссоційований) діалог. 

«Великий пес» і «Щеня». Вчинення кіл, або йти по колу. Техніка «навпаки» 

(перекручення). Експериментальне перебільшення. Незакінчена справа. 

Проективні ігри на уяву: «У мене є таємниця». «Перебільшення». «Репетиція». 

Перевірка готової думки.  

Основні поняття теми: метод, терапія, обстеження, мотив, засоби, 

корекція, вплив, механізми захисту, оцінка, тест, корекційний вплив, 

експеримент, психокорекційні заходи. 

 
Змістовий модуль 4. Методи, психотехніки, технології. 

Тема 13. Методи практичної психокорекції. 
Ігротерапія. Загальна характеристика методу. Двоплановість. Роль. Сюжет 

гри. Утримання гри. Загальні показання до проведення ігротерапії: (соціальний 

інфантилізм, замкнутість, низька комунікативність, фобічні реакції, 

зверхконформність і зверхпідкореність, порушення поводження і шкідливі 

навички, неадекватна статеворольова ідентифікація в хлопчиків). Основні 

психологічні механізми корекційного впливу гри. 

Основні функції психолога, що веде ігрові заняття. Принципи здійснення 

ігротерапії. Комунікативна передача дитині безумовного прийняття. 

Недирективністъ.  Встановлення фокуса корекційного процесу на почуттях і 

переживаннях дитини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні види і форми ігротерапії. Ігротерапія в психоаналізі; ігротерапія, 

сконцентрована на клієнті; ігротерапія реагування; ігротерапія побудови 

відношень; примітивна ігротерапія; ігротерапія у вітчизняній психологічній 

практиці; недирективная ігротерапія; директивна ігротерапія; індивідуальна 

ігротерапія; групова ігротерапія; ігротерапія з неструктурованим матеріалом; 

ігротерапія зі структурованим матеріалом. Особливі зауваження при виборі 

іграшок. Вимоги до психолога-ігротерапевта. Вимоги до особистості ігрового 

терапевта. Вимоги до фахового підготування игротерапевта. Фахові стандарти. 

Арттерапія. Загальна характеристика методу. Техніка активної уяви. 

Корекційні можливості арттерапії. Процес творчості. Механізм психологічного 

корекційного впливу, характерний для методу арттерапії. Цілі арттерапії. 

Прийоми арттерапії. Дві форми арттерапії: пасивна й активна. Заняття з 

арттерапії. Структуровані і неструктуровані. Варіанти використання методу 

арттерапії. Основні напрямки в арттерапії. Динамічно орієнтована арттерапія. 

Гештальторієнтована арттерапія. Система спонукань 

Музикотерапія. Головний чинник впливу (прослуховування музичних творів, 

індивідуальне і групове музиціювання). Американська музикотерапія. Шведська 

школа музикотерапії. Правильний вибір музичної програми. Чотири основних 

напрямки корекційної дії музикотерапії: Емоційне активування в ході вербальної 

психотерапії. Розвиток навичок міжособистісного спілкування, комунікативних 

функцій і спроможностей. Регулюючий вплив на психовегетативні процеси. 

Підвищення естетичних потреб. Психологічні механізми корекційного впливу 

музикотерапії: (катарсис, емоційна розрядка, регулювання емоційного стана, 

полегшення усвідомлення власних переживань, конфронтація з життєвими 

проблемами, підвищення соціальної активності, придбання нових засобів 

емоційної експресії, полегшення формування нових відношень і установок). 

Активна музикотерапія Рецептивна музикотерапія Застосування музикотерапії в 

дитячому віці. 

Бібліотерапія. Спеціальний корекційний вплив на клієнта за допомогою 

читання спеціально підібраної літератури. Методика бібліотерапії і 

бібліотерапевтичної рецептури. Самопідготовка психокоректора. Орієнтування в 

можливостях бібліотерапії і її жанрів. Упорядкування списку. Вироблення 

системи читання. Неспецифічні процеси: (заспокоєння; задоволення; радість; 

почуття впевненості в собі; віра у свої можливості; задоволення собою; достатня 

загальна психічна активність). Специфічні корекційні процеси. Спеціальна 

спрямованість на особистість або на якійсь психічний процес: (конкретні почуття, 

діяльність, мислення). Простота, конкретність і легка регуляція. Контроль. 

Емоційна проробка. Тренування. Дозвіл конфлікту. Аналіз жанрів літератури з 

погляду їхньої можливості використання в бібліотерапії. Спеціальна література. 

Науково-популярна література. Юридична література. Вузькопрофесійна 

література. Випадкова література.  

Танцювальна терапія. Ціль танцювальної терапії. Основна задача груп 

танцювальної терапії. Поглиблення усвідомлення членами групи власного тіла і 

можливостей його використання. Посилення почуття власної гідності. Розвиток 

соціальних навичок. Поміч членам групи вступити в контакт із їхніми власними 

почуттями. Створення «магічної каблучки». «Система зусиль», або «Форма 

зусиль». Динаміка прямувань. Чотири параметри: Простір. Сила. Час.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проективний малюнок. Теми, запропоновані для малювання (класифікація С. 

Кратохвила). Вільне малювання. Комунікативне малювання. Спільне малювання. 

Додаткове малювання. Два засоби роботи з готовими малюнками: 1. 

Демонстрація всіх малюнків одночасно, перегляд і порівняння, перебування 

спільними зусиллями загального і відмітного утримання. 2. Розбір кожного 

малюнка окремо (перехід із рук у руки, висловлення учасників про його 

психологічне утримання). Інтепретації проективного малюнка. Створення 

художніх уяв. Основні етапи коррекционного процесу з використанням методу 

проективного малювання. 

Утвореня історій. Казкотерапія. Можливості роботи з казкою. Використання 

казки як метафори. Малювання по мотивах казки. Обговорення поводження і 

мотивів дій персонажа. Програвання епізодів казки. Використання казки як 

притчі-моралі. Творча робота з мотивів казки. Принадність казок для 

психокорекції і розвитки особистості дитини. Основні прийоми роботи з казкой. 

Аналіз казок. Розповідання казок. Переписування казок. Постановка казок за 

допомогою ляльок. Складання казок.  

Лялькотерапія. Гра з лялькою. Виготовлення ляльок. Використання ляльок 

для відреагування значимих емоційних станів. Варіанти ляльок. Ляльки-

маріонетки. Пальчикові ляльки. Тіньові ляльки. Мотузкові ляльки. Площинні 

ляльки. Перчаточні ляльки. Ляльки-костюми. Типи водіння ляльок. 

Психогімнастика. Психогімнастика як невербальний метод групової роботи. 

Методичні прийоми. Стадії або етапи. Підготовча. Пантомімічна. Заключна. 

Мімічні і пантомімічні етюди. Етюди й ігри, спрямовані на вираження окремих 

властивостей особистості й емоцій. Етюди й ігри, що мають терапевтичну 

спрямованість на визначеного дитину або на групу в цілому. Фаза психомязове 

тренування.  

Основні поняття теми: метод, терапія, ігротерапія, казкотерапія, засоби, 

корекція, психогімнастика, механізми захисту, оцінка, тест, корекційний вплив, 

експеримент, психокорекційні заходи. 

 

Тема 14. Практична корекція поведінки. 

Методи поведінкової корекції. Метод систематичної десенсибілізації і 

сенсибілізації. показання для застосування методу систематичної десенсибілізації. 

етапи процедури систематичної десенсибілізації. Імерсіонні методи. Метод повіні. 

Метод імплозії. Метод парадоксальної інтенції. Методи, засновані на принципі 

біологічного зворотного зв'язок. «Жетонний» метод. Метод морита. Холдинг. 

Правила використання методу холдингу. Імаго-метод. Цілі і задачі імаго-метода. 

Типи біологічного зворотного зв'язку.  

Психодрама. Опис методу. Форми і види психодрами. Психодрама, 

центрована на протагоністі. Психодрама, центрована на темі. Психодрама, 

спрямована на групу. Психодрама, центрована на групі. Основні компоненти 

психодрами: рольова гра, спонтанність, «тілі», катарсис, інсайт. Основні фази 

психодрами.  

Методики психодрами. Уявлення самого себе (самопрезентація). Монолог. 

Дублювання (множинне дублювання). Обмін ролями. «Порожній» стілець і 

«високий» стілець. «Дзеркало». Програвання можливих майбутніх життєвих 

ситуацій. «За спиною». Ідеальний інший. Чарівний магазин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні поняття теми: метод, терапія, поведінка, психодрама, засоби, 

корекція, механізми захисту, оцінка, тест, корекційний вплив, експеримент, 

психокорекційні заходи. 

 

Тема 15. Індивідуальна і групова психокорекція 
Індивідуальна психокорекція. Показання до індивідуальної психокорекції. 

Основні методи індивідуального психокорекційного впливу. Психологічні 

особливості індивідуальної психокорекції. Основні стадії індивідуальної 

психологічної корекції. Висновок контракту між клієнтом і психологом, що дає 

згоду робити корекційний вплив. Дослідження проблем клієнта. Пошук засобів 

рішення проблеми. Формування психологом корекційної програми й обговорення 

її з клієнтом. Реалізація наміченої програми відповідно до укладеного контракту. 

Оцінка ефективності проведеної роботи. Три варіанти позиції психолога стосовно 

клієнта: (Позиція «поверх»; Позиція «на рівних»; Позиція «знизу»). 

Групова психокорекція. Специфіка групової форми психокорекції. Робота 

психокорекційної групи. Чинники, що впливають на ефективність 

психокорекційної роботи. Особливості комплектування групи. два основних 

принципи: (Добровільність; Інформованість). Віковий і статевий склад групи. 

Фаховий склад групи. Частота і тривалість зустрічей. Підготування до групової 

корекції. групова динаміка. задача і норми групи. структура групи і лідерства, 

групові ролі. Групові ролі по Р. Шиндлеру. Згуртованість групи. групова напруга. 

Фази розвитку групи. Керівництво психокорекційною групою. Основні задачі 

групового психолога. Робота під спостереженням супервізора. Чотири основних 

стилі. Емоційна стимуляція. Опіка. Пізнавальна орієнтація.  Виконавча функція. 

Ко-тренеры. Типові помилки керівника групи. Етичні вимоги до керівника 

корекційної групи. Вимоги, що повинен додержуватися керівник корекційної 

групи. 

Види психокорекційних груп. Тренінгові групи і соціально-психологічний 

тренінг. Робота тренінгових груп. Групова дискусія як метод групової роботи. 

Види групової дискусії. Рольова дискусія. Дискусія зі схованими ролями. Ролі: 

(«організатор», «сперечальник», «негативний опонент», «оригінал», «заводила», 

«угодовець»). Дискусія як аналіз конкретних ситуацій.  

Основні поняття теми: метод, терапія, поведінка, групова терапія, засоби, 

корекція, механізми захисту, оцінка, тест, корекційний вплив, роль, 

психокорекційні заходи, супервізія. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліна 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
Денна форма  Заочна форма 

усього у тому числі усього У тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Психодіагностика 
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи психодіагностики 

Тема 1. Поняття про 

психодіагностику 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 2. Історія виникнення та 

розвитку психодіагностики 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 3. Психометричні основи 

психодіагностики 

10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 4. Класифікація 

психодіагностичних процедур 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 5. Проективні методики 10 2 2   6 11 1 2   8 

Разом за змістовним модулем 1 50 10 10   30 48 4 4   40 
Змістовий модуль 2. Психодіагностика особистості. 

Тема 6. Діагностика природних 

психофізіологічних 

особливостей людини. 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 7. Об’єктивні тести: вимір 

інтелекту і тести спеціальних 

здібностей 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 8. Особистісні 

опитувальники 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 9. Психодіагностика 

мотивації. 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема10. Психодіагностика 

міжособистісних взаємовідносин 

10 2 2   6 9  1   8 

Разом за змістовним модулем 2 50 10 10   30 45 1 4   40 
Разом за модулем 1 100 20 20   60 93 5 8   80 

Модуль 2. Психокорекція як базовий складник професійної діяльності психолога. 
Змістовний модуль 3. Зміст та структура психокорекції. 

Тема 11. Вступ до практичної 

психокорекції. Психологічна 

корекція як сфера діяльності 

практичного психолога. 

Особливості упорядкування 

психокорекційних програм. 

10 2 2   6 11 1    10 

Тема лекції 12. Основні напрямки 

у сучасній психокорекційній 

практиці. 

10 2 2   6 12 1 1   10 

Разом за змістовним модулем 3 20 4 4   12 23 2 1   20 

Змістовий модуль 4. Методи, психотехніки, технології. 
Тема 13. Методи практичної 

психокорекції. 

10 2 2   6 11 1    10 

Тема 14. Практична корекція 

поведінки. 

10 2 2   6 11 1    10 

Тема 15. Індивідуальна і групова 

психокорекція 

10 2 2   6 12 1 1   10 

Разом за змістовним модулем 4 30 6 6   18 34 3 1   30 

Разом за модулем 2 50 10 10   30 57 5 2   50 

Усього годин 150 30 30   90 150 10 10   130 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 

№ 

з\п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Поняття про психодіагностику 2  

2 Тема 2. Історія виникнення та розвитку психодіагностики 2  

3 Тема 3. Психометричні основи психодіагностики 2 1 

4 Тема 4. Класифікація психодіагностичних процедур 2 1 

5 Тема 5. Проективні методики 2 2 

6 Тема 6. Діагностика природних психофізіологічних особливостей людини. 2 1 

7 Тема 7. Об’єктивні тести: вимір інтелекту і тести спеціальних здібностей 2  

8 Тема 8. Особистісні опитувальники 2 1 

9 Тема 9. Психодіагностика мотивації. 2 1 

10 Тема10. Психодіагностика міжособистісних взаємовідносин 2 1 

11 Тема 11. Вступ до практичної психокорекції. Психологічна корекція як сфера 

діяльності практичного психолога. Особливості упорядкування психокорекційних 

програм. 

2  

12 Тема лекції 12. Основні напрямки у сучасній психокорекційній практиці. 2 1 

13 Тема 13. Методи практичної психокорекції. 2  

14 Тема 14. Практична корекція поведінки. 2  

15 Тема 15. Індивідуальна і групова психокорекція 2 1 

Разом 30 10 

 
6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної/заочної форми 

навчання:  

- підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год.  

- підготовка до контрольних заходів – 6 год.  

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях. 

 
6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

При викладанні навчальної дисципліни «Психодіагностика та корекція» 

використовуються пояснювально-ілюстративні методи з використанням 

мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із застосуванням: 

– розв’язання проблемних завдань; 

– виконання індивідуальних психологічних досліджень; 

– тестових завдань; 

– прийомів рольової гри; 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма заочна форма 

1 Есе на тему пропущеного заняття, або заняття, де 

отримано негативну оцінку 

28 40 

2 Пошук джерел інформації по темі семінарського заняття 

в друкованому вигляді (монографії, науково-популярні 

видання, наукові та популярні статті) - в бібліотеках та в 

електронному вигляді - в мережі INTERNET та на 

електронних носіях (CD, DVD). 

28 44 

3 Конспектування першоджерел чи реферативне 

повідомлення, що містить аналіз ступеня висвітлення 

певного питання в підручниках та наукових 

дослідженнях. 

28 40 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 6 

 Разом 90 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– доповідей та повідомлень; 

– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 

– навчальних дискусій. 

 

8. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в 

тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 

питання (3 рівня складності, загальною кількістю понад 500 тестів). Модульний та 

екзаменаційний контроль проводяться в навчально-науковому центрі незалежного 

оцінювання НУВГП. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних 

завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такимикритеріями: 

1. Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження  та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

 

Сума 

Модуль №1 Модуль № 2 

30 30 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т13 Т14 Т15 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 40 100 

 
10. Шкала оцінювання 

 

 
11. Методичне забезпечення 

• опорні конспекти лекцій;  

• навчальні посібники;  

• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів;  

• засоби підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);  

• завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 

дисципліни «Психодіагностика та корекція». 

 

 
12. Рекомендована література 

 
Базова  

 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология: учебник для студентов вузов / 

Г.С.Абрамова. – Изд.8-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект; Трикста, 

2005. – 496 с. 

2. Анастази А. Урбина С. Психологическое тестирование. − 7-е узд. − СПб.: 

Питер, 2005. − 688 с. 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 відмінно  

 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Барабанщиков В.А. Восприятие выражений лица  Когито-Центр // 2009, 448 

с. 

4. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / 

М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. – 298 с.  

5. Бітянова М.Р. Психолог у школі: зміст діяльності і технології / М.Р. 

Бітянова. – К.: Главник, 2007. – 160 с. 

6. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К., Здоровье, 1980. – 165с.  

7. Бурлачук Л.Ф. Словарь – справочник по психологической диагностике. – 

Спб.: Питер, 2000. – 589с.  

8. Дружинин В.Н. Психология способностей.  Когито-Центр // 2007, 541 с. 

9. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК 

системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. – К.: 

Ніка-Центр, 2005. – 436 с. 

10. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та 

ПМПК системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. – 

К.: Шкільний світ, 2008. – 256 с. 

11. Караванова О.А. Игра в коррекции  психологического развития / 

О.А.Караванова. – М.: Российское педагогическое агенство, 1997. – 192с. 

12. Карвасарский Б, Ледер С. Групповая психотерапия / под. ред. 

Б.Карвасарского, С.Ледера. – М.: Владос, 1990. – 364 с. 

13. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: методичний 

посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с. 

14. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400с.  

15. Крупник Е.П.. Психологическое воздействие искусства на личность  

Когито-Центр // 1999, 240 с. 

16. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика. – М.: Академия, 

2000. – 232с.  

17. Марилов В.В. Общая психопатология: Учеб. пособие. – М.: 

“Академия”, 2002. – 224с.  

18. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої 

патопсихології: Навч. посібн – К.: Перун, 1996. – 464с.  

19. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: 

Практическое руководство. – М.: МЕДпресс, 2001. – 592с.  

20. Митькин А.А. Пути психологического поиска: Претензии и 

возможности. Когито-Центр  // 2009, 240 с. 

21. Ожиганова Г.В. Метод пролонгированной диагностики и 

формирования креативности у детей младшего школьного возраста.  Когито-Центр 

// 2005, 135 с. 

22. Осипова А.А. Общая психокоррекция: учебное пособие для студентов 

вузов / А.А. Осипова. – М.: ТЦ СФЕРА, 2005. – 512 с. 

23. Панок В. Основи практичної психології : підручник / В.Панок, 

Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін. – Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

24. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-

психологический тренинг / Л.А. Петровская. – М.: Класс, 1989. – 134 с. 

25. Пролкс Л. "Арт-терапия – новые горизонты". Под ред. А.И. Копытина. 

Когито-Центр // 2009, 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Прохоров А.О. Психология неравновесных состояний  Когито-Центр // 

1998, 152 с. 

27. Прохоров А.О. Смысловая регуляция психических состояний  Когито-

Центр // 2009, 352 с. 

28. Психологические тести /Под.ред. А.А.Карелина: В 2т. – М.: ВЛАДОС, 

2003  

29. Психологический инструментарий http://cogito-

centre.com/list.php?c=meth 

30. Розумові здібності дитини // Психологічний інструментарій. – К.: 2004  

31. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие. 

В 2 кн. / Е.И. Рогов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кн. 2: Работа психолога со 

взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения.  – М.: ВЛАДОС, 1999. – 480 с. 

32. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и 

опыт применения их в клинике. – М.: Апрель-Пресс, изд-во Института 

психотерапии, 2004. – 224с.  

33. Рудестам Н.М. Групповая психотерапия. Психокорекционные группы: 

теория и практика / Н.М. Рудестам. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1990. – 235 с. 

34. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Диагностика, коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам / 

А.Л. Сиротюк. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 128 с. 

35. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов (комплексная 

психологическая коррекция) / А.С. Спиваковская. – М.: ТЦ Сфера, 1988. – 368 с. 

36. Социальный и эмоциональный интеллект: От процессов к измерениям 

/ Под ред. Д. В. Люсина, Д.В.Ушакова Когито-Центр // 2009, 351 с. 

37. Тарабрина Н.В. Психология посттравматического стресса  Когито-

Центр // 2009, 304 с. 

38. Технологія розробки навчальної програми: методичні рекомендації // 

Бібліотека педагога-новатора. Випуск 1 / укладач Л.В. Кабан. – Біла Церква: 

КОІПОПК, 2008. – 48 с. 

39. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия 

индивидуального интеллекта. – К.: УМКВО: КГУ. – 1990. – 73с. 

40. Чернышев А.С. и др. Аппаратурные методики психологической 

диагностики группы в совместной деятельности. Когито-Центр  // 2005, 190 с. 

41. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: 

учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Н.И. Шевандрин. – 2-е изд. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 512 с. 

42. Яценко Т. Социально-психологическое обучение в подготовке 

будущих учителей / Т. Яценко. – К.: Ника-Центр, 1987. – 227 с. 

Допоміжна: 
 

1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. - М, 1994. — 237 

с. 

2. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической 

3. диагностике. –Киев, 1989.-207 с. 

4. Бурлачук Л. Ф., Савченко Е. П. Психодиагностика 

(психодиагностический инструмеитарий и его применение в условиях 

социальных служб). - К., 1995. – c.100/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Кулагин Б. В. Основи профессиональной психодиагностики. - Л., 1984. — 

216 с. 

6. Мельников В, М., Ямпольский Л. Т. -Введение в экспериментальную 

психологию личности. - М: Просвещение, 1985. - 314 с. 

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

Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. -М, 

1997. -632 с. 

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

1988. - 304 с. 

9. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога - М., 1993. - 256 с. 

10. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А. 

А. Крылова. - Л., 1990.-272 с. 

11. Практикум по психодиагностике. Диагностика мотивации и 

саморегуляции. - М., 1990. – 160с. 

12. Практикум по психодиагностике: Конкретные психодиагностические 

методики - М, 1989. - 176 с. 

13. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика / И. Ю. 

Беляева и др. - М., Изд-ио МГУ, 1992. -116 с. 

14. Психодиагностика: теория и практика / Общ. Ред. Н.Ф.Талызиной.-М., 

1986.-207 с. 

15. Психологическая диагностика: Проблемы исследования / Под ред. К. М. 

Гуревича - М., 1981. -232с. 

16. Психологическая диагностика: Учеб. Пособие/ К. М. Гуревич, М. К. 

Акимова, Г. А. Берулава и др.,- Бийсх, 1993. -324 с. 

17. Щедацдрин Н.И. Применение методов психодиагностики в 

педагогической практике. - Ч. 1: Основы общей психодиагностики. - 

Ростов-на-Дону, 1985. –  

18. 420 с. 

19. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - 

М.: ВЛАДОС, 1998. - 420 с. 

 
13. Інформаційні ресурси 

 
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 

44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
5. Психологічний сайт. / [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://psychology.net.ru/ 

6. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.com.ru 

8. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.pssp.nm.ru/ 

9. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.pssp.nm.ru/ 

10. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psihogarmonik.narod.ru/ 

11. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://old.weblist.ru/russian/Social_science/Psychoanalysis 

12. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://passion.sitecity.ru/  

13. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/ 

14. Психологія та соціологія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://tipolog.narod.ru/index.html 

15. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.piter.com/ 

16. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psychology.net.ru/ 

17. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


