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Силабус дисципліни 

Технології психодіагностики та психокорекції 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) 
Освітньо-наукова програма «Психологія»   
 
  

Рік навчання: І, Семестр: ІІ 

   Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  

 

Керівник  

ПІП д.псих.н., проф.. Фурман Анатолій Васильович 

Контактна інформація anatoliy_furman@yahoo.com 

Опис дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни «Технології психодіагностики та психокорекції» є отримання 

аспірантами поглиблених знань, умінь і навичок у галузі психологічних аспектів психодіагностичної 

та психокорекційної роботи відповідно до сучасних наукових уявлень, формування комплексних 

практичних умінь і навичок здійснення психодіагностичної, психокорекційної діяльності, 

забезпечення фахової компетентності у професійній сфері. 

Структура дисципліни  
 

Години 
 

Тема Результати навчання Завдання 

6 Тема 1. Сутність, 
принципи та основні 
методи професійної 
психодіагностики. 
. 

Знати систему психодіагностичних знань, умінь, 
норм і цінностей у роботі професійного психолога; 
головні принци профпсиходіагностики; методи 
групової та індивідуальної психодіагностики; умови 
ефективного вибору та використання психологічних 
тестів.  

Тести, 
питання 

6 Тема 2. Класифікація 
психодіагностичних 
процедур і ситуацій. 
Сутність диференціальної 
психометрії. 
 

Знати усі види психологічних тестів та вибирати 
адекватні для вирішення певної проблеми; 
послідовність проведення психодіагностичного 
обстеження; загальні психометричні вимоги до 
психодіагностичних методів; норми і нормативні 
дані у психодіагностиці.  

Тести, 
питання, 
складання 
структурни
х схем 

6 Тема 3. Професійна етика  
 

Знати соціально-етичні норми професійної етики у 
системі психодіагностичної роботи;загальноетичні 
принципи психодіагностичного обстеження та їхню 
змістову характеристику 

Тести, 
кейси. 
питання 
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6 Тема 4. Психологічна 
корекція як сфера 
діяльності психолога 
 

Знати цілі та завдання психокорекційної роботи; 
основні принципи психокорекційної роботи; види 
психокорекційної роботиії; види психокорекційної 
роботи; елементи психокорекційної ситуації. 

Тести, 
питання, 
складання 
мислесхем
схем  

6 Тема 5. Особливості 
організації та проведення 
ПК 

Знати форми корекційного впливу; основні етапи 
психокорекції; методи отримання психологічної 
інформації; принципи побудови спікування 
психолога з клієнтами.  

Тести, 
питання, 
складання 
мислесхем
схем 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами диференційованого заліку 
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Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  


