
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

 

Циклова комісія з педагогічної освіти 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Основи психодіагностики і корекції» 

4 курс 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

Галузь знань 23 Соціальна робота 

Спеціальність 231 Соціальна педагогіка 

Форма проведення: тестування 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangout s meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування. 

Критерії оцінювання: 

Виконання тестових завдань – 40 балів. 

Всього 35 питань:  

1-10 (тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді) оцінюються по 1 

балу;  

11-18 (тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей) - по 2 бали;  

19-20 (тестові завдання на завершення речення) – по 2 бали; 

21-30 (тестові завдання на встановлення відповідності та послідовності) по 3 б.; 

Максимальна кількість балів за тестові питання з 1по 30 оцінюються в 60 балів. 

Коефіцієнт 2. 

31-35 (питання потребують доповненої письмової відповіді, бали нараховується 

по 2 бали, пізніше, після перевірки вручну) - всього 10 балів. 

 

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його 

відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на 

наступний день. 

 

Орієнтовний перелік питань, включених до тестових завдань: 

1. Предмет та структура сучасної психодіагностики. 

2. Психодіагностичні методи. Метод тестів у психодіагностиці. 

3. Проективний метод як діагностична процедура. 

4. Використання малюнкових технік у психодіагностиці. Психодіагностична 

сутність психомалюнку. 

5. Особливості психодіагностики пізнавальних процесів. 

6. Психодіагностика інтелекту. 



7. Психодіагностика емоційного інтелекту та особливості психокорекційної 

роботи.  

8. Психодіагностика здібностей. 

9. Особливості психодіагностики та психокорекції обдарованості та 

креативності особистості. 

10.  Психодіагностика емоційно-вольової сфери особистості. 

11.  Психодіагностика та психокорекція дитячої агресивності. 

12. Діагностика типології та рис особистості. 

13. Психодіагностика темпераменту. 

14. Психодіагностика характеру. 

15. Психодіагностика мотивації. 

16. Діагностика міжособистісних стосунків. 

17. Психодіагностика та психокорекція міжособистісних взаємовідносин в 

учнівському колективі. 

18. Діагностика психологічного статусу особистості в малій соціальній групі. 

19. Зміст та структура психокорекції. 

20. Основні напрямки в сучасній закордонній психологічній практиці. 

21. Психокорекційна програма, основні вимоги її створення. 

22. Методи, психотехніки, технології практичної психокорекції 

23. Індивідуальна психокорекція. 

24. Особливості групової  психокорекційної роботи. 

25. Соціально-психологічний тренінг, особливості його проведення. 

26. Особливості та роль казкотерапії в психокорекційній роботі. 

27. Використання тілесно-орієнтованих методів у психологічній корекції. 

28. Особливості арттерапії як методу психокорекції в роботі соціального 

педагога      

29. Ігротерапія як метод практичної корекції.  

30. Особливості психокорекційного впливу в ігротерапії. 

31. Використання психомалюнку в психологічній корекції. 

32. Психодіагностика та психокорекція в профорієнтаційній роботі. 

33. Психокорекційна допомога дітям у випадках шкільної дезадаптації. 

34. Психокорекція дитячо-батьківських і сімейних відношень. 

35. Психодіагностика сім’ї і корекція сімейного виховання. 

36. Етичні аспекти психодіагностики. 

Екзаменатор                                                          Валентина ВИНАР  

Голова ЦК                  Альона ДОЦЕНКО 

 


