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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Підвищення ефективності професійної підготовки і 

діяльності у сучасних умовах потребує високого рівня 

психологічної компетентності майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти в умовах інклюзивної освіти, що і 

зумовлює необхідність вивчення дисципліни «Основи 

психодіагностики та корекції». 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни  

вільного вибору здобувачами освіти «Основи 

психодіагностики та корекції» є опанування таких 

навчальних дисциплін освітньої програми, як «Вступ до 

фаху», «Загальні основи педагогіки та дошкільної 

педагогіки» та «Загальна психологія» та «Основи філософії». 

Анотація дисципліни, 

мета та очікувані 

програмні результати 

навчальної дисципліни, 

Мета: забезпечення майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти, основами психологічних знань із 

психодіагностичної та психокорекційної психології, 

озброєння умінням застосовувати на практиці 

mailto:lanczi.viktoria@kmf.org.ua


основна тематика 

дисципліни 

психодіагностичний інструментарій, використовуючи 

загальні теоретико-методологічні принципи 

психодіагностики та корекції психічного розвитку дитини. 

Завдання: ознайомити студентів з класифікацією методів та 

психометричними основами психодіагностики особистісного 

та інтелектуального розвитку дитини; проаналізувати 

специфіку використання тестів, стандартизованих самозвітів 

та проективних методик; розкрити особливості організації та 

проведення психодіагностичного обстеження з дитиною; 

висвітлити специфіку психодіагностики різних сфер 

психічного розвитку дитини; ознайомити з основними 

закономірностями та особливостями вирішення 

психокорекційних завдань практики, які дозволять вирішити 

різноманітні завдання. 

Знання, здобуті при вивченні курсу «Основи 

психодіагностики та корекції» є підґрунтям для подальшого 

розвитку своїх вмінь і навичок у сфері інклюзивної освіти. 

 

Програма навчальної дисципліни містить 2 змістовні 

модулі: 

Змістовний модуль 1. Вступ до психодіагностики. 

Тема1. Поняття, предмет та структура психодіагностики. 

Психодіагностичний метод та діагностичні підходи. 

Тема 2. Принципи підбору діагностичних методів дослідження 

дітей. Принципи й етичні норми дитячої психодіагностики. 

Тема 3. Принципи та методи організації корекційної роботи 

в умовах дошкільної освіти. 

Змістовний модуль 2.  
Тема 4.  Теоретичні основи психодіагностики та корекції 

психічного розвитку дитини 

Тема 5. Психологічний супровід психічного розвитку дитини на 

кожному віковому етапі 
Тема 6. Психічний розвиток дитини від народження до вступу в 

школу  

Тема 7.Діагностика психічного розвитку школяра 

Тема 8. Особливості проведення психокорекційної роботи 

психічного розвитку дитини. 
Тема 9. Комплексний підхід до використання методів різних 

напрямів дитячої психокорекції.  

Тема 10 Консультативно– діагностичний супровід дітей з 

особливими потребами  

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Навчальні досягнення молодших бакалаврів з дисципліни 

«Основи психодіагностики та корекції» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип поопераційної звітності, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 

кількості підсумкових балів до 100. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS / ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

для заліку 



(роботи), 

практики 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

75–81 С 

64–74 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

Оцінка за змістовні модулі визначається як сума балів за: 

Відповіді та організаційні заходи на практичних заняттях 

(усна відповідь, відповіді на запитання викладача, 

презентація, ситуативні вправи) –20 балів; 

Практичне завдання – 20 балів; 

Контрольна робота – 10 балів 

Самостійна робота –50 балів. 

Залік – 40 балів 

Загалом – 100 балів. 

   При якісному виконанні всіх умов із завдань у період 

навчання, студенти можуть набрати максимум 100 балів. 

Студент, який  в результаті поточного оцінювання з 

виконанням усіх практичних і самостійних завдань набрав 

більше 60 балів, має право  не складати залік. 

  При успішному складанні завдання заліку, студент може 

отримати  максимум 40 балів. 

    До підсумкового контролю допускаються студенти, які в 

сумі за змістовні модулі отримали не менше 60 балів і 

відпрацювали всі пропущені заняття.  

Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

Відвідування навчальних занять є обов'язковим, основні 

вимоги до студентів: активність на семінарських заняттях, 

відпрацювання пропущених занять, допуск до підсумкового 

контролю; дотримання правил  академічної доброчесності: 

самостійне виконання навчальних і контрольних завдань; 

правильне цитування з посиланням на автора, посилання на 

джерела інформації.  

Навчальні заняття проводяться  в кабінетах обладнаних 

мультимедійними проекторами; в закладі забезпечено 

необмежений вільний доступ до інформаційних ресурсів.  

Під час занять використовуються словесні методи (лекція, 

бесіда, дискусія), проблемний виклад навчального матеріалу, 

евристичний метод, дослідницький метод, практичні методи 

(вправи); ділова гра, тренінг. 



При дистанційній або змішаній формах навчання  

використовується інструментарій платформи Google 

Classroom. 

 Базова література: 

1. Моргун  В.Ф.,  Тітов  І.Г.  Основи  психологічної  

діагностики:  Навч. посібник. –К.: «Слово», 2009. 

2. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. ПСИХОДІАГНОСТИКА. 

Навчальний посібник. Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут». Харків, 2018. 

3. Бітянова М.Р. Психолог у школі: зміст діяльності і 

технології / М.Р. Бітянова. – К.: Главник, 2007.  

4. Галян І.М. Психодіагностика: Навч. посіб. –К.: 

Академвидав, 2009. 

5. Психологія суїциду : посібник ; за ред. В. П. Москальця. – 

К. : Академвидав, 2004. 

6. Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного 

психолога: використання арт-терапевтичних технологій.: 

Шк.Світ, 2007. 

7. Емоційне вигорання: [діагностика і корекція] / упоряд.: В. 

Дудяк. – К.: Главник, 2007 

8. Психологічні тренінги в школі / упоряд. Т.Шаповал. – К.: 

Шк. світ, 2006. 

9. Терлецька Л. Психокорекція засобами малюнку / Л. 

Терлецька. – К.: Главник, 2007.  

10. Berghauer – Olasz E. (Бергхауер - Олас Е. Л.: Можливості 

сумісного застосування аналізу малюнків та соціометрії в 

педагогічній практиці. Методичні вказівки з дисципліни. 

Основи психодіагностики та психокорекції / Rajzvizsgálat és 

szociometria együttes alkalmazási lehetőségei a pedagógiai 

gyakorlatban. Módszertani segédanyag. A pszichodiagnosztika 

és pszichokorrekció alapjai tantárgyból. Рекомендовано до 

друку Вченою радою Закарпатського угорського інституту 

ім. Ф.Ракоці ІІ (протокол № 8 від 03.12.2020 р.). p 99 

11. Berghauer-Olasz Emőke: Közösségek rejtett kapcsolatai és a 

kinetikus iskolarajz. A módszer és alkalmazási lehetőségei. 

Monográfia. II. R KMF– „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 

2022.  

12. Hámori Eszter: Pszichológiai eszközök az ember 

megismeréséhez. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006. 

13. Rózsa Sándor – Nagybányai Nagy Olivér – Oláh Attila: A 

pszichológiai mérés alapjai. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 

2006. 

14.Vass Zoltán: A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. 

Flaccus Kiadó, Budapest, 2013. 

15.Vass Zoltán: A képi kifejezéspszichológia alapkérdései. 

L2Harmattan Kiadó, Budapest, 2011. 

16.Vass, Z. (2011). A hétlépéses képelemzési módszer (SSCA). 

Budapest: Flaccus Kiadó.Vass Zoltán: A rajzvizsgálat 

pszichodiagnosztikai alapjai. Flaccus Kiadó, Budapest, 2013. 



17.Vass Zoltán: A képi kifejezéspszichológia alapkérdései. 

L2Harmattan Kiadó, Budapest, 2011. 

18.Vass, Z. (2011). A hétlépéses képelemzési módszer (SSCA). 

Budapest: Flaccus Kiadó. 

Інтернет-ресурси 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

2. Психологічний сайт. https://wiki.cuspu.edu.ua 

3. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. ПСИХОДІАГНОСТИКА. 

Навчальний посібник. Міністерство освіти і науки України 

4. Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут». Харків, 2018.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/40695/1/Book_2018_Chala_Psykhodiahnostyka.pdf  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. 

Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система / 

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

7. 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  

8. Психологічний сайт. [Електронний ресурс].

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

9. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 

2021 роки [Електронний ресурс]. – [Режим доступу] : 

guonkh.gov.ua/content/documents/16/1517/Attaches/4455.pdf.   

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
https://wiki.cuspu.edu.ua/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/40695/1/Book_2018_Chala_Psykhodiahnostyka.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/40695/1/Book_2018_Chala_Psykhodiahnostyka.pdf
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
http://psy.ft.inc.ru/index.shtml

