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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

кредити ЄКТС
(90 годин)

42

48

годин контактна робота з викладачем ( 14
годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота
(50 годин - самостійна робота,
50 годин – індивідуальні завдання)

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

перший

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна для спеціальності 231 «Соціальна робота»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Філософія», «Психологія», «Логіка», «Соціальні технології: Соціальне консультування»,
«Соціологія особистоості», «Соціологія сім’ї»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування сучасної системи поглядів і набуття практичних навичок та правил використання
психодіагностичних інструментів,етичних та професійних норм психодіагностичноі роботи для
надання практичної психологічної
допомоги різним категоріям громадян для розв’язання
існуючих у них проблем
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Зміст, методи і принципи психологічної діагностики.
Тема 1.

Теоретичні аспекти та методологічні засоби психологічної діагностики.
Історія психодіагностики.
Психодіагностичні методи: класифікація та головні вимоги до їх побудови.

Тема 2.
Модуль 2.Психодіагностика особистості.
Психодіагностика інтелекту. Можливість вимірювання його якостей.
Тема 3.
Діагностика здібностей особистості.
Тема 4.
Психологічне дослідження особистості.
Тема 5.
Діагностика ціннісно-мотиваційної сфери особистості.
Тема 6.
Модуль 3. Психологічне консультування як професійно-орієнтований напрям
в діяльності фахівців соціальної сфери.
Психологічне консультування як складова психологічної допомоги.
Тема 7.
Основні ознаки,специфіка та види психологічного консультування.
Тема 8.
Основні завдання фахівців при проведенні психологічного консультування.
Тема 9.
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

- знання теоретичних основ психологічної діагностики;
- знання основних віх історії психодіагностики;
- вміння використовувати сучасні методи психодіагностичного дослідження для
встановлення загальних та окремих якостей індивідуальності для можливого прогнозу
майбутньої поведінки індивіда;
- використання професійно-етичних принципів в психодіагностиці та психологічному
консультуванні;

-

вміння досліджувати особистість клієнтів, сутність існуючої проблеми, визначення
ресурсів людей, мети та алгоритму її досягнення;
опанування навичок надання психологічної допомоги при різних видах психологічного
консультування.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

лекції;
семінарські і практичні заняття;
виконання індивідуальних завдань студента;
самостійна робота (підготовка презентацій, рефератів).

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
– за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
– за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зізначною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
Рейтинговабал
національна
ьна шкала
шкала
оцінювання
оцінювання
Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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