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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА» 

 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Галузь знань: 23 Соціальна робота  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Базові поняття соціальної та психологічної діагностики, 

характеристика методів організації досліджень, методів збирання 

інформації та якісних та кількісних методів інтерпретації 

результатів досліджень. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на створення системи знань, необхідних 

соціальним працівникам для успішної професійної діяльності у 

майбутньому. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Уміння застосовувати на практиці психодіагностичний 

інструментарій, використовуючи загальні теоретико-методологічні 

принципи соціальної та психологічної діагностики. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Дана дисципліна розроблена з урахуванням вимог щодо 

удосконалення підготовки соціальних працівників, які повинні 

вміти здійснювати психодіагностичну роботу у всіх сферах їх 

практичної діяльності. Знання основ соціальної та психологічної 

діагностики необхідні їм для якісного і кваліфікованого здійснення 

своїх професійних обов’язків.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Технологія соціальної діагностики. Соціальна 

та психологічна діагностика: спільне та відмінне. Особливості 

використання різних психодіагностичних методик. 

Психодіагностичні тести. Проективний психологічний підхід. 

Особистісні опитувальники. Психодіагностика пізнавального 

розвитку та здібностей особистості. Психодіагностика 

особистісного розвитку людини. Психодіагностика 

міжособистісних відносин. 

Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: робота в міні-групах, case-метод, мозковий 

штурм, рольові та ділові ігри, навчальна дискусія. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Знання з психології, загальні та фахові знання, отримані на 

бакалаврському рівні вищої освіти.  

Пореквізити Знання основ соціальної та психологічної діагностики необхідні 

майбутнім соціальним працівникам для якісного і кваліфікованого 

здійснення своїх професійних обов’язків. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384с.  

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 

психодиагностике – СПб.: Издательство «Питер», 2000 – 



528с.  

3. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: в 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – Кн.2: Психология образования. – 608 с.  

4. Психологическая диагностика. Учебное пособие / Под 

общей ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. — М.: Изд-во 

УРАО, 2007.- 218 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійний проетор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, модульна контрольна робота, експрес-

контроль 

Кафедра Соціальних технологій 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) 

 

ПІБ  Радченко Марина 

Ігорівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат 

психологічних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: +38 098 4456291 

E-mail: 

maryna.radchenko@npp.nau.edu.

ua 

Робоче місце: 8.1202 
 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          М. Радченко 

Завідувач кафедри        О. Котикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


