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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою навчальної дисципліни «Методи діагностики та корекції у 

дитячому віці» є формування компетенцій, які спрямовані на поглиблення 

теоретичних уявлень та практичних умінь щодо діагностики психологічних 

особливостей дітей та підлітків, порушень їх психічної сфери та проведення її 

психологічної корекції.

Основні завдання вивчення дисципліни пов’язані з формуванням 

наступних загальних та професійних компетенцій:

ФК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

ФК 4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати,



аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

ФК 5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій.

ФК 6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження.

ФК 7. Здатність аналізуватита систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації

ФК 8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову).

ФК 9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

відповідно до запиту.

ФК 10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувай вищої 

освіти повинен досягти таких результатів навчання:

ГТРН 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання

ПРН 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань

ПРН 5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

ПРН 6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.

ПРН 7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПРН 8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців.

ПРН 9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання.



ПРН 15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку.

ПРН 16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредити 

ЕСТБ.



Модуль 1 Загальні основи психології 

Тема 1 Предмет і задачі курсу

Поняття психологічної діагностики та психологічної корекції. Принципи 

психологічної корекції. Основні види психокорекції: за характером її 

спрямованості, за змістом, за тривалістю, за наявності програм та інші. Напрямки 

психокорекції дітей та підлітків. Характеристика основних методів психологічної 

корекції стосовно дітей та підлітків (ігрова терапія, арттерапія, пісочна терапія, 

казкотерапія, імаготерапія та ін.). Етичні принципи дитячого психолога. 

Психологічний анамнез.

Тема 2 Методи психологічної діагностики дітей та підлітків

Типи методів психодіагностики дітей та підлітків (спостереження, бесіда, 

анкетування, тестування, аналіз продуктів діяльності, експеримент, проективні 

методи та ін.). Особливості психодіагностики дітей дошкільного віку, молодших 

школярів та підлітків.

Модуль 2 Особливості діагностики та корекції у дитячому віці 

Тема 3 Особливості психодіагностики та корекції у дитячому віці

Характеристика новоутворень і проблеми розвитку немовля. Психодіагностичні 

та психокорекційні методи роботи з дітьми періоду немовля. Характеристика, 

новоутворення і проблеми розвитку дітей середнього дошкільного віку. 

Психодіагностичні та психокорекційні методи роботи з дітьми середнього 

дошкільного віку. Характеристика, новоутворення і проблеми розвитку дітей 

старшого дошкільного віку. Готовність дитини до шкільного навчання - головні 

критерії.



Тема 4 Особливості діагностичної та корекційної роботи з дітьми 

молодшого шкільного віку

Характеристика, новоутворення і проблеми розвитку дітей молодшого 

шкільного віку. Психодіагностичні та психокорекційні методи роботи з дітьми 

молодшого шкільного віку.

Тема 5 Особливості діагностичної та корекційної роботи з підлітками

Вікові особливості та проблеми психічного розвитку підлітків. Напрями 

психодіагностичної роботи з підлітками з урахуванням новоутворень та проблем 

віку. Методи, які можна використовувати у груповій психодіагностиці. 

Психологічні особливості підліткової тренінгової групи. Принципи роботи 

тренінгової групи. Роль керівника тренінгової групи. Критерії підлітків, яким 

група протипоказана. Психокорекційні методи роботи з підлітками.

Тема 6 Психологічна діагностика та корекція дитячо-батьківських 

відносин

Сім’я як одиниця психологічного аналізу. Типи сімейного виховання. Методики 

діагностики дитячо-батьківських відносин. Техніки психологічної корекції сім’ї в 

різних психологічних школах. Корекція стилю виховання. Методи корекції 

спілкування у дитячо-батьківських відносинах.Тема 3. Психологічна діагностика 

та корекція дитячо-батьківських 

відносин.



Назви змістових 
модулів і тем

Кількість годин
денна форма г аочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л с пз ін

Д
с.р. л п пз ін

д
с.р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1 Загальні питання діагностики та корекції у дитячому віці

Тема 1
Предмет і задачі 
курсу

ЗО 4 4 15

Тема 2 Методи 
психологічної 
діагностики дітей та 
підлітків

ЗО 6 6 15

Модуль 2 Особливості діагностики та корекції у цитячому віці
Тема 3 Особливості 
психодіагностики та 
корекції у дитячому 
віці

зо 4 6 15

Тема 4 Особливості 
діагностичної та 
корекційної роботи 
3 дітьми молодшого 
шкільного віку

зо 6 4 15

Тема 5 Особливості 
діагностичної та 
корекційної роботи 3 
підлітками

зо 4 6 15

Тема 6 Психологічна 
діагностика та 
корекція дитячо- 
батьківських 
відносин

зо 6 4 15

ІНДЗ - - -

Усього годин 180 30 30 120



6 Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Модуль 1 Загальні основи психології
1 Предмет і завдання курсу 4

2 Методи психологічної діагностики дітей та підлітків 6

Модуль 2 Особливості діагностики та корекції у  
дитячому віці

3 Особливості психодіагностики та корекції у дитячому 
віці.

6

4 Особливості діагностичної та корекційної роботи з 
дітьми молодшого шкільного віку.

4

5 Особливості діагностичної та корекційної роботи з 
підлітками.

6

6 Психологічна діагностика та корекція дитячо- 
батьківських відносин.

4

Разом за змістовими модулями ЗО

7 Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Предмет і задачі курсу
2. Методи психологічної діагностики дітей та підлітків. 15
3. Особливості психодіагностичної та психокорекційної 

роботи 3 дітьми дошкільного вік
15

4. Особливості психодіагностичної та психокорекційної 
роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

15

5. Особливості психодіагностичної та психокорекційної 
роботи з підлітками.

15

6 . Психологічна діагностика та корекція особливостей 
особистості та поведінки дітей та підлітків.

15

7. Застосування методів та технік в психокорекційній 
роботі з дітьми та підлітками

15

8. Психологічна діагностика та корекція дитячо- 
батьківських відноси

15

120



8 Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

9 Методи контролю

Усне, письмове опитування, експрес-завдання, тестування.

10 Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумк
овий
тест

(диф.зал
ік)

Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5- Т6 20 100
12 14 14 12 14 14

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності

Оцінка
ЕСТ8

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 
практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
82-89 В добре74-81 С
64-73 Б задовільно60-63 Е

35-59 ЕХ
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

0-34 Е

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни
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Допоміжна

1. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога / Г.А. Широкова,
Е.Г. Жадько. -  Изд. 4-е. -  Ростов на Дону: Феникс, 2006. -  314 с.
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5. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Диференційований залік.
6. Засоби діагностики успішності навчання

Усне опитування, експрес-завдання, тестування.


