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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 кредити /120 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна робота (60 

год.) 

Заочна форма:  лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна робота (106 

год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Прослуховуючи цей курс, Ви 

погодились виконувати положення принципів академічної доброчесності:  

– складати всі проміжні та підсумкові завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб;  

– надавати для оцінювання лише результати власної роботи;  

– не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших студентів;  

– не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань студентів; 

– робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей;  

– дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні 

права.  

Відвідування занять. Регулярне відвідування лекційних та 

практичних занять, самостійна робота та опрацювання рекомендованої 

літератури і матеріалів є необхідною умовою для вивчення курсу. 

Поведінка в аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 

наукової етики. Під час лекцій та семінарських занять не припустимо 

відволікатись розмовами, користуватись мобільними телефонами та 

іншими гаджетами, порушувати дисципліну в будь-який інший спосіб. 

Запізнення на лекцію так само не припустимі, викладач залишає за собою 

право не допустити до заняття студента, що порушує дисципліну або 

запізнюється. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  

1.Набуття компетентностей у неформальній освіті (онлайн-курси, участь у 

проектах і т.п.).  

2.Наукова робота (написання статей, тез), участь у конференціях, круглих 

столах, семінарах (сертифікат).  

Що будемо вивчати?  Теоретичні основи психодіагностики, організацію та реалізацію 

психодіагностичного дослідження особистості; основи психокорекційної 

теорії та практики; специфіку психокорекційної роботи психолога з 

особами, які мають ООП.  

Чому це треба вивчати?  Отримання знань, умінь і навичок психодіагностичної  та 

психокорекційної роботи психолога відповідно до сучасних наукових 

уявлень, формування професійної компетентності майбутніх психологів у 

діагностико-корекційній діяльності. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 
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висновки.  

Користуватися діагностичними методиками, які дозволяють оцінити 

індивідуальні особливості особистості; інтерпретувати власні психічні 

стани; проводити елементарні психологічні дослідження; аргументувати 

вибір методів корекції та складати програми індивідуальної і групової 

корекції особистості. 

Обирати та застосувати ефективні методи просвітницької, інформаційно-

консультативної та роз’яснювальної роботи з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей особистості; володіти 

технологіями психологічного супроводу та корекційно-розвиткової 

роботи осіб з особливими освітніми потребами. 

Навички Soft skills – комунікабельність, вміння виступати перед 

аудиторією, вміння приймати рішення, відповідальність, вміння 

формувати команду та працювати в ній, вміння вирішувати проблему, 

наполегливість, вміння критично мислити, здатність порозумітись, 

розвиток соціальних навиків та емоційного сприйняття, уміння 

аргументувати свою думку.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прагнути до 

розвитку та саморозвитку. 

Здатність до розуміння природи психічних явищ, поведінки, діяльності та 

вчинків.  

Здатність діагностувати зміст та психологічні особливості розвитку 

психічних процесів, станів, особистісних властивостей на різних етапах 

онтогенезу. 

Мати знання про організацію та надання психологічної допомоги 

(індивідуальної та групової), в тому числі особам з особливими освітніми 

потребами.  
Зміст дисципліни Поняття про психодіагностику як науку.  Історія становлення 

психодіагностики як науки.  Методи психодіагностики. Психометричні 

основи психодіагностики. Організація і проведення психодіагностичного 

обстеження. Психодіагностика особистості та мотиваційної сфери 

Діагностика темпераменту, характеру та здібностей. Соціально-

психологічні особливості діагностування людей різного віку. 

Психологічна корекція як сфера діяльності психолога. Теоретичні основи 

та передумови психокорекційної практики. Розробка психокорекційних 

програм. Корекція і розвиток пізнавальних психічних процесів дитини. 

Емоційні та особистісні порушення в дитячому віці та їх корекція. 

Особливості психокорекційної роботи з підлітками та старшокласниками. 

Психокорекційна робота психолога з вчителями та батьками. 

Психокорекційна роботи психолога з особами, які мають особливі освітні 

потреби. 
Обов’язкові завдання Опрацювання тем для самостійної роботи, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, соціальна 

психологія, психологія особистості, організація та діяльність 

психологічної служби, психологічні основи інклюзії.  
Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Гриньова Н. В. Діагностика та корекція життєстійкості як складової 

психічного здоров’я особистості. Актуальні проблеми психології: збірник 

наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. 

2020. Випуск 21. С. 6679. URL: 

http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i21/7.pdf  

2. Перепелюк Т.Д., Гриньова Н.В. Діагностика проявів емоційного 

інтелекту під час переживання стресових ситуацій. «Наукові інновації та 

передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія 

«Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2022. № 3 

(5) 2022. С. 98110. URL: 

http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/1268  

3. Дуткевич Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія. Київ: 

Центр учбової літератури, 2020. 303 c. 

4. Мельничук О. Б. Основи психоконсультування та психокорекції. К.: 

Каравела, 2019. 389 с. 

http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i21/7.pdf
http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/1268


 

 

 

Розробник                                   Наталія ГРИНЬОВА  

5. Основи психодіагностики та психокорекції: навчально-методичний 

посібник / уклад. Гриньова Н.В. Умань: ВПЦ Візаві, 2019. 124 с. 

6. Основи психокорекції: курс лекцій:  навч. посіб. / МОН України, 
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7. Теорія і практика вікової психокорекції: навчальний посібник / С. Б. 

Кузікова. 2-ге видання, перероблене, доповнене. Суми: Університетська 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний  контроль, ІНДЗ, завдання для 

самостійної роботи. 

Підсумковий контроль Екзамен 


