
ФУНКЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 
Мета курсу – формування психологічних знань із психодіагностичної та 

психокорекційної психології, уміння використовувати загальні теоретико-
методологічні принципи психодіагностики та корекції. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Практикум із загальної психології», 
«Теоретичні основи психології особистості», «Психологія міжособистісного 
розуміння», «Психодіагностика». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентами дисципліни «Нейропсихологічна 
діагностика», «Основи індивідуального та сімейного консультування», 
«Психокорекційні інформаційні технології». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність успішного проведення різних форм 
психологічної роботи з метою надання необхідної психодіагностичної та 
корекційної допомоги.  

Програмні результати навчання: 
знати: сучасні тенденції розвитку психодіагностики та психотерапії;  

теоретичні, практичні і методичні аспекти діагностичної та корекційної робот; . 
типологію та причини відхилень психічного і особистісного розвитку різних 
категорій дітей, підлітків, молоді та шляхи їх діагностики та корекції; 

уміти: проводити діагностичні процедури; розуміти різні підходи та 
психотехніки діагностичної та корекційної роботи; доцільно обирати 
корекційні методи і програми та правильно їх використовувати; проводити 
анкетування, тестування, індивідуальну та групову бесіду, спостереження, 
психотренінг, ігрову психокорекцію; 

володіти: орієнтуватися в різноманітних видах тестів, відбирати методи 
для проведення певного типу дослідження, усвідомлювати їх доцільність, 
обмеження та переваги; методами анкетування, тестування, індивідуальних та 
групових бесід, спостереження, психокорекційних занять.  

Зміст навчальної дисципліни: Психодіагностика як наука та практична 
діяльність. Предмет та структура сучасної психодіагностики. 
Психодіагностичні методи. Проективний метод як діагностична процедура. 
Особливості психодіагностики пізнавальних процесів. Психодіагностика 
інтелекту Психодіагностика здібностей. Психодіагностика емоційно-вольової 
сфери особистості. Діагностика типології та рис особистості. Психодіагностика 
темпераменту та характеру. Психодіагностика мотивації. Діагностика 
міжособистісних стосунків. 

Психокорекція як базовий складник професійної діяльності.  Зміст та 
структура психокорекції. Методи, психотехніки, технології практичної 
психокорекції. Індивідуальна і групова психокорекція. Психокорекція дитячо-
батьківських і сімейних відношень. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,0 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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