
 

Лекція № 1 

Психодіагностика як наука. Історія розвитку психодіагностики. Методи 

дослідження в психодіагностиці 

 

Мета:  

 Сформувати у студентів систематизований комплекс знань з 

психодіагностики.  

 Розвинути вміння студентів орієнтуватися у питаннях 

психодіагностики та методах дослідження.  

 Стимулювати у студентів прагнення займатись психодіагностикою 

особистості.  

Завдання: 

1. Актуалізувати поняття «психодіагностики» та ознайомитися з 

трактуванням її предмета.  

2. Окреслити основні етапи історичного розвитку психодіагностики та її 

методів дослідження. 

3. Надати основні знання про психодіагностичний метод та діагностичні 

підходи. 

 

План 

1. Психодіагностика як наука. 

2. Історія розвитку психодіагностики та її методів дослідження. 

3. Методи дослідження в психодіагностиці. 

 

1. Психодіагностика як наука. 

Розходження, що існують між людьми, залучали до себе увагу з 

незапам'ятних часів. Зачатки систем фізичного, фізіологічного й 

психологічного відбору людей для здійснення різноманітних видів діяльності 



знаходимо ще в примітивних співтовариствах (різного роду випробування, 

ритуали). У міру розвитку суспільства, суспільних відносин, а тим самим 

ускладнення завдань, висунутих соціальною практикою, удосконалювалися й 

методи відбору, усе більш помітною ставала їхня роль. Випробування й 

іспити, через безліч яких проходить протягом свого життя людина, у відомій 

мірі є прообразами тих інструментів, які широко використовуються в 

психодіагностичних дослідженнях. 

Психодіагностика - це і теоретична дисципліна, і сфера практичної 

діяльності психолога. Як теоретична дисципліна, психодіагностика розглядає 

закономірності з'ясування валідних і надійних психодіагностичних суджень, 

за допомогою яких здійснюється перехід від ознак певного психічного стану 

до констатації наявності й виразності цих психологічних змінних. 

Психодіагностика як теоретична дисципліна тісно пов'язана з відповідними 

предметними областями психологічної науки. Психодіагностика - не тільки 

втілення понять відповідних дисциплін у конкретних методиках, але й спосіб 

перевірки істинності теоретико-методичних побудов. Якщо передбачається, 

що діяльність людей істотно відрізняється за мотивами, то повинні бути 

знайдені методи, що виявляють різні мотиви в різних людей.  

Існують 3 базові дисципліни, що становлять фундамент загальної 

психодіагностики: 

1. Психологія відповідної предметної області. 

2. Диференціальна психометрика (наука, що обґрунтовує й 

розробляє вимірювальні діагностичні методи, тобто вимірює 

індивідуальні розходження в діагностованих змінних). 

3. Практика використання психологічного знання. 

Однозначного трактування предмета психодіагностики не існує. 

Психологи розглядають психологічну діагностику як науку про встановлення 

достовірного психологічного діагнозу (О. Бодальов, В. Столін); особливий 

вид психологічного експериментування, яке полягає у ранжуванні людей за 



психологічними і психофізіологічними ознаками, що дає змогу вивчати їх 

різноманітні психологічні і психофізіологічні риси (С. Рубінштейн, К. 

Гуревич, П. Дерюгін, В. Дюк та ін.); сукупність методик і прийомів 

формування психологічного діагнозу оцінки (Л. Бурлачук, С. Морозов, С. 

Батигін, І. Дев'ятко та ін.); розділ психології, що вивчає принципи, методи і 

засоби психологічної оцінки (М. Шевардін). 

Загальна психодіагностика розглядає закономірності прийняття 

валідних і надійних діагностичних суджень, правила "діагностичних 

умовиводів", за допомогою яких здійснюється перехід від ознак або 

індикаторів певного психічного стану, структури, процесу до констатації 

наявності і вираження цих психологічних "змінних". Вона охоплює 

сукупність правил застосування психодіагностичних інструментів, 

заснованих на знанні властивостей змінних, що вимірюються, і 

вимірювальних інструментів, а також етичних і професійних норм 

психодіагностичної роботи. Водночас психодіагностика досліджує 

мотивацію клієнта щодо обстеження і способи її підтримки, розробляє 

методи оцінювання стану обстежуваного загалом, способи повідомлення 

йому інформації без завдання шкоди, навики презентації інформації тощо. 

Отже, більшість дослідників визнають психодіагностику галуззю 

психологічного знання, спрямованою на розроблення методів розпізнавання 

індивідуально-психологічних особливостей, яка оперує тестами 

(стандартизованим мірилом індивідуально-психологічних особливостей) і 

якісними (нестандартизованими) оцінками особистості. Психодіагностику 

вважають частиною або особливим видом експерименту (К. Гуревич, С. 

Рубінштейн, В. Дюк); предмет психодіагностики - інструментом 

психологічного вимірювання, оцінки досліджуваного об'єкта (Л. Бурлачук, Р. 

Немов), її також визначають як розділ психологічної науки, теоретичної 

дисципліни і сфери практичної діяльності психолога (О. Бодальов, В. Столін, 

М. Шевардін). 



Психодіагностика (грец. psyche - душа і diagnostikos - здатність 

розпізнавати) - галузь психологічної науки, що розробляє теорію, принципи, 

інструменти оцінювання і вимірювання індивідуально-психологічних 

особливостей особистості, змінні соціального оточення, в якому 

здійснюється життєдіяльність особистості. 

Специфічність психологічного вимірювання полягає в тому, що у 

процесі діагностики досліджуваний і психолог вступають у певні 

міжособистісні стосунки, які позначаються на результатах діагностики. На 

них впливають також стан і настрій досліджуваних, умови діагностування, 

тобто ергономічні чинники (шум, вібрація, освітленість приміщення, де 

проходить дослідження, мікроклімат тощо, навіть те, зручно чи ні людині 

заповнювати реєстраційні бланки, працювати на комп'ютері або на 

апаратурі). Відповіді на питання і поведінка під час експерименту залежать 

від соціального статусу людини, її статусу в групі в умовах колективного 

психодіагностування. Це уміння психолога адекватно побудувати 

діагностичний процес (психологічне оцінювання). 

2. Історія розвитку психодіагностики та її методів дослідження. 

 Історія сучасної психодіагностики починається з першої чверті XIX 

ст., тобто з початку так званого клінічного періоду у розвитку психологічних 

знань. Цей період характеризується тим, що ключову роль у добуванні та 

аналізі емпіричних психологічних знань про людину починають грати лікарі 

(до них цим займалися філософи і письменники). Лікарів цікавлять причини 

походження важковиліковних і розповсюджених в ті роки в 

розвинених країнах світу душевних захворювань і неврозів. Лікарі-психіатри 

починають вести в клініках Європи систематичні спостереження за хворими, 

записуючи і аналізуючи результати своїх спостережень. У цей час виникають 

такі методи психодіагностики як спостереження, опитування, аналіз 

документів. Проте в цілому психодіагностика в ці роки носить ще несуворий, 
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довільний характер, що проявляється в різних висновках і умовиводах, до 

яких приходять лікарі, спостерігаючи за одними і тими ж хворими і 

вивчаючи їх за допомогою одних і тих же методів. Це зокрема відбувається 

тому, що методи психодіагностики в той час носять ще якісний характер.  

            Початком створення кількісних методів психодіагностики слід 

вважати другу половину XIX і. - У той час, коли під керівництвом 

німецького психолога В. Вундта була створена перша в світі 

експериментальна психологічна лабораторія, де з метою психодіагностики 

стали застосовувати різні технічні пристрої і прилади. До цього ж часу 

відноситься відкриття психофізичного закону, який, показавши кількісний 

зв'язок між фізичними та психологічними явищами, прискорив створення 

засобів кількісної психодіагностики. Основний психофізичний закон відкрив 

можливість виміру психологічних явищ, і це відкриття привело до створення 

так званих суб'єктивних шкал для виміру відчуттів. У відповідність з цим 

законом основним об'єктом вимірювання стали відчуття людини, і довгий 

час, аж до кінця XIX століття, практична психодіагностика обмежувалася 

виміром відчуттів.  

            Початковим періодом становлення сучасних методів 

психодіагностики, що стосуються основних психологічних процесів, 

властивостей і станів людини, слід вважати кінець XIX - початок XX 

століття. У цей час досить активно і не без участі 

професійних психологів розвиваються ті галузі теорії ймовірностей і 

математичної статистики, на які згодом стали спиратися наукові методи 

кількісної психодіагностики. Однак спочатку математичну статистику стали 

застосовувати не в психології, а в інших науках: в біології, економіці, 

медицині і т.д.  

            Дещо пізніше почалося створення спеціальних засобів для кількісної 

психодіагностики психологічних явищ, наприклад факторного аналізу. 

Вперше він був використаний для психодіагностики рис особистості та рівня 

інтелектуального розвитку.  
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           Перша психометрична установа була створена в Англії видатним 

англійським психологом Гальтоном. У 1884 році він заснував 

антропометричну лабораторію, одним із завдань якої стало 

отримання статистичних даних про людські здібності. Відвідувачі цієї 

лабораторії мали можливість виміряти свої здібності, і через цей 

психометричний експеримент пройшло близько 10 000 чоловік. Гальтон став 

ініціатором застосування статистики в психології, і йому належить заслуга в 

розробці статистичних методів.  

Один з перших статистично обгрунтованих тестів інтелекту розробив і 

опублікував у 1905-1907 рр. французький учений А. Біне. Пізніше з іншим 

французьким ученим Т. Симоновим він вдосконалив цей тест, який увійшов в 

історію психодіагностики як тест Біне - Симонова.  

             У другій половині 20-х років поточного сторіччя стали з'являтися нові 

психологічні, в тому числі інтелектуальні і особистісні тести, що дозволяють 

виробляти психодіагностику різних процесів і властивостей 

людини. Історично останніми серед психодіагностичних засобів 

кількісного характеру виникли і увійшли в практику ті, які пов'язані з 

соціально-психологічними дослідженнями. Це соціометричний тест, 

створений американським психологом Я. Морено, і безліч вимірювальних 

методик, розроблених групою американських соціальних психологів.  

            На 50 - 60-ті роки XX століття припадає основна кількість 

різноманітних психодіагностичних методик. Це були роки найбільшої 

психометричної активності вчених-психологів. В результаті досить 

швидко психологія збагатилася новими, більш надійними теоріями, і стала не 

тільки гідною академічною, але і практичною корисною  наукою. Відкрилися 

широкі можливості для розвитку, що базуються на психодіагностиці 

прикладних областей знань, в тому числі психології праці, психофізіології, 

інженерної та медичної психології, педагогічної психології.  

             Сучасна психодіагностика виділилася в окрему галузь наукових і 

практичних психологічних знань. Створено багато психодіагностичних 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0


методик, число яких продовжує зростати швидкими темпами. Все більш 

широке застосування в психодіагностиці знаходять сучасні методи 

математики і фізики, а також засоби електронної психодіагностики, 

наприклад ЕОМ.  

            У деяких країнах світу, наприклад, в США, Німеччині робилися 

спроби комплексної систематизації та викладу психодіагностичних методів у 

ряді багатотомних наукових і практичних видань. Аналогічні спроби в 

останні роки з'явилися і в Росії, проте, без єдиної концепції та належної 

наукової основи. Під концепцією в даному випадку розуміється наявність 

достатньо обгрунтованою, детально продуманої системи, яку можна було б 

покласти в основу класифікації психодіагностичних методик. Під науковим 

обгрунтуванням розуміється наявність великого, теоретично узагальненого 

досвіду кваліфікації психодіагностичних методик, оцінки їх спроможності, 

сильних і слабких сторін. 

      3. Методи дослідження в психодіагностиці. 

Психодіагностичний метод має три основні підходи, які практично 

охоплюють всю множину діагностичних методів (тестів). 

Об'єктивний підхід — діагностика відбувається на підставі успішності 

(результативності) і способу (особливостей) здійснення діяльності. Суб'єкт 

дослідження, отримавши відповідне завдання або декілька завдань, починає 

інтенсивно працювати, дослідники стежать за процесом діяльності і 

враховують виробіток. Це відкритий спосіб. Є ще прихований спосіб. При 

відкритому способі випробування проводяться у формі тесту. Суб'єкт 

дослідження не здогадується про істинну мету перевірки. Він прагне 

досягнути позитивного результату в певному напрямі (наприклад, 

запам'ятати найбільшу кількість показників), психолога цікавить зовсім 

інший аспект (які дані та з якої галузі запам'ятав суб'єкт дослідження). 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Суб'єктивний підхід — діагностику проводять на основі відомостей, 

які повідомляють про себе, самоопис особливостей особистості, поведінка в 

певних ситуаціях. 

Проективний підхід — діагностують на підставі аналізу особливостей 

взаємодії із зовнішньо нейтральним, безособистісним матеріалом, який стає 

об'єктом проекції. Суб'єкт дослідження повинен повідомити, які відчуття, 

почуття, спонукання викликають у нього запропоновані завдання. 

Для успішного застосування цих методів потрібна терпляча, 

довготривала перевірка одержаних результатів на практиці, щоб правильно їх 

інтерпретувати. Практичне використання цих методів для виконання 

виробничих завдань обмежене, бо для їхньої реалізації вимагається багато 

часу. 

Підведення підсумків: 

1. Розкрийте поняття «психодіагностики». 

2. Про які методи психодіагностики ви дізналися? 

3. Розкажіть історію розвитку психодіагностики та методів дослідження. 

Тема семінарського заняття: 

1. Історія розвитку психодіагностики. 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

     1. Ознайомитись із проективним підходом. Законспектувати основні 

положення. 
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