
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

з дисципліни «Психодіагностика» 

 

Вимоги до курсових робіт та їх тематика визначаються робочими 

навчальними програмами дисципліни. 

Основними завданнями при підготовці курсових робіт є: опрацювання та 

реферування наукових першоджерел із обраної проблематики; визначення 

методологічних засад емпіричного дослідження (вибірка та її основні 

параметри, методики, процедура збору емпіричних даних, методи узагальнення 

одержаних результатів, особливості інтерпретації одержаних результатів); 

формулювання висновків, пропозицій та рекомендацій на основі проведеного 

теоретичного та практичного дослідження. Курсова робота може бути виконана 

за однією з запропонованих нижче тем. 

 

1. Проблеми достовірності та надійності даних особистісних 

опитувальників 

2. Графічні методи в діагностиці розвитку особистості.  

3. Особливості прояву темпераменту в юнацькому віці. 

4. Напрями використання методу спостереження під час вивчення 

психологічних особливостей у підлітковому віці.  

5. Переваги та недоліки інтерв’ю як провідного методу в роботі 

практичного психолога.  

6. Специфіка діагностики властивостей темпераменту особистості.  

7. Діагностика пізнавальних здібностей. 

8. Методики суб’єктивного шкалювання та самооцінювання. 

9. Особливості діагностики міжособистісного спілкування. 

10. Характеристика та діагностика вольових якостей у юнацькому віці. 

11. Використання проективних методик в діагностиці ставлення 

особистості до інших та до себе. 

12. Діагностика пізнавальних здібностей та рівня розумового розвитку 

у дітей дошкільного віку. 

13. Особливості діагностики показників готовності до школи у дітей 

дошкільного віку. 

14. Особливості дослідження труднощів навчання у дітей шкільного 

віку. 

15. Дослідження особливостей стресостійкості у осіб різної статі.  

16. Вплив тривожності на успішність навчальння осіб шкільного віку.  

17. Діагностика професійної спрямованості особистост. 

18. Особливості використання тестів досягнень у роботі 

психодіагноста. 

19. Діагностика інтересів старшокласників за допомогою методу 

анкетування. 

20. Діагностика розвитку творчого мислення (креативності) на різних 

вікових етапах. 



21. Психодіагностика сімейних відносин. 

22. Психологічна оцінка персоналу в організації. 

23. Діагностика професійного самовизначення особистості. 

24. Методи діагностики основних етапів життєвого шляху особистості. 

25. Діагностика адаптації студентів-першокурсників до навчальної 

діяльності. 

26. Діагностика агресивності особистості. 

27. Методики вивчення конституціональних рис особистості.  

28. Проективні психодіагностичні методики: переваги та недоліки. 

29. Діагностика схильності особистості до суїцидальної поведінки. 

30. Діагностика батьківських відносин. 

31. Психосемантичні методи в психодіагностиці.  

32. Тести і Інтернет: нові перспективи та проблеми.  

33. Стратегії використання тестових методик в психологічній 

консультації. 

34. Можливості тестів розумового розвитку щодо вирішення шкільних 

проблем 

35. Дослідження відчуттів особистості психофізичними методами. 

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології 

протокол № 20 від 16 липня 2021 року 
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