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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна 

робота  (80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.), самостійна робота 

(110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: дотримуватися 

вимог законодавства, Статуту Університету; відвідувати усі види 

навчальних занять; вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки 

тощо через поважні причини; подати підтверджувальні документи, що 

засвідчують поважну причину, яка унеможливила відвідування навчальних 

занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; ліквідовувати 

академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Здобувачі вищої освіти 

проявляють здатність до здійснення творчого підходу у діяльності, що 

проявляється у гнучкості мислення, умінні швидко і без внутрішніх зусиль 

переключатись з однієї ідеї на іншу, генерувати нові ідеї, прагненні до 

винаходів, творчості, зокрема і в науковій діяльності. 

Що будемо вивчати?  Навчальна дисципліна «Психодіагностика» знайомить здобувачів із  
методологічними; теоретичними, конкретними методичними принципами 

побудови психодіагностичних інструментів та формування 

психодіагностичного заключення, а також методи, конкретні методики 

діагностування найбільш універсальних конструктів особистості, таких як: 

риси особистості, здібності, мотиви, свідомість та самосвідомість, 

міжособистісні взаємини. 

Чому це треба вивчати?  Для є набуття знань щодо основних принципів та інструментів 

психодіагностичного дослідження, а також формування навичок 

проведення психодіагностичного дослідження.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

ПРН2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів.  

ПРН3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні 

висновки. 

У результаті вивчення дисципліни студенти мають сформувати, 

вдосконалити такі soft skils: 

- комунікативні навички; 

- емоційний інтелект; 
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- стресостійкість; 

- позитивне мислення; 

- вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі; 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ФК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний 

аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики. 

ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або 

практичної значущості. 

 ФК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.  

ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно 

від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та 

технік.  

ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології.  

ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в монота 

мультидисциплінарних командах.  

ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

 ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

 ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

 ФК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.  

ФК11. Здатність здійснювати моніторинг, оцінку ефективності виконання 

індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю. 

Зміст дисципліни Психодіагностика  як наука. Методи психодіагностики. Психометричні 

основи психодіагностики. Організація і проведення психодіагностичного 

обстеження. Психодіагностика здібностей. Психодіагностика особистості. 

Проективні методи в психодіагностиці. Психодіагностика мотивації. 

Темперамент і характер. Соціально-психологічні особливості 

діагностування людей різного віку. 
Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 

самостійних  завдань, поточного, підсумкового контролю та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами «Соціальна психологія», 

«Загальна психологія», «Експериментальна психологія», «Організаційна 

психологія», «Диференційна психологія» 
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