
Тема № 4 

Психологічний діагноз. Етапи психодіагностичного процесу 

Мета:  

 Сформувати у студентів систематизований комплекс знань про 

психологічний діагноз.  

 Розвинути вміння студентів орієнтуватися в особливостях кожного 

етапу психодіагностичного процесу. 

Завдання: 

1. Визначити поняття «психологічного діагнозу» та ознайомити з його 

основними завданнями.  

2. Визначити особливості людини, які констатують за допомогою 

психологічного діагнозу. 

3. Ознайомитися з особливостями психологічного діагнозу.  

4. Розглянути етапи психодіагостичного процесу.  

План: 

1. Психологічний діагноз та його завдання.  

2. Види психологічного діагнозу (за Л. Виготським). 

     3. Процес встановлення психологічного діагнозу ( за Ю. Гільбухом). 

1. Основні етапи психодіагностичного процесу.  

 

1. Психологічний діагноз та його завдання.  

Основною метою психодіагностики є встановлення психологічного 

діагнозу. У медицині діагнозом вважають висновок про характер і сутність 

хвороби та її позначення за прийнятою класифікацією. У шкільній 

психодіагностиці поглиблений і всебічний аналіз особистості спрямований 

на виявлення властивих їй якісно-кількісних особливостей, пов'язаних із 

з'ясуванням причинно-наслідкових зв'язків, виявленням конкретних причин 

недоліків або відхилень у розвитку з метою їх усунення через відповідні 

корекційні психолого-педагогічні впливи. 



Наукова психодіагностика пов'язана із психіатрією, оскільки 

психологічний діагноз ставили на основі знань про психічні розлади, 

властиві особам з певною нервово-психічною конституцією (типом нервової 

системи і типом темпераменту), які визначали типологію людського 

характеру. Передбачали, що люди з певною будовою тіла при зіткненні з 

тривалим стресом, екстремальними ситуаціями і труднощами занедужують 

психічними хворобами за принципом "слабкої ланки": у них страждають 

найуразливіші відділи і функції мозку (вважалось, що сухорляві "астеніки" 

більше схильні до шизофренії, мускулисті "атлети" - до епілепсії, гладкі 

"пікніки" - до маніакальних психозів). Це заперечили результати подальших 

статистичних досліджень. 

Багато діагностичних методик розроблялося відповідно до клінічних 

потреб, тому найрозвинутішими є уявлення про клініко-психологічний 

діагноз. Основні його завдання - опис порушень поведінки, що виявляються у 

професійному, сімейному житті, спілкуванні з людьми, а також з'ясованих 

при дослідженні; визначення психічних дисфункцій у сфері мотивації і 

пізнавальних процесів; визначення ролі психологічних механізмів у генезисі 

порушень (зумовлені ситуаційними чи особистісними факторами), наскільки 

розлади особистості детерміновані органічними чи психологічними 

чинниками (А. Лівіцкій). 

Зарубіжні вчені активно дискутували, повинен клініко-психологічний 

діагноз обмежуватися виявленням порушень поведінки (тобто вивчати тільки 

порушений фрагмент психічної діяльності) чи представляти повну картину 

особистості, вирізняючи в ній елементи з тимчасовою (стійкою) 

дисфункцією. Деякі клінічні психологи наполягають на парціальній 

(частковій) діагностиці, стверджуючи, що обстеження особистості повинно 

припускати взаємозв'язок окремих психічних функцій, який нібито не 

доведений, вимагає підтвердження. Інші (Л. Бурлачук) таку точку зору 

вважають помилковою. Реалізація комплексного особистісного підходу в 



клініко-психологічному діагнозі на сучасному рівні допомагає не лише 

уникнути багатьох помилок, а й виробити прогноз і ефективні рекомендації 

для реабілітаційної або психотерапевтичної роботи. Однак парціальний 

діагноз необхідний в роботі психолога. 

Психологічний діагноз у багатьох випадках повинен ґрунтуватися на 

клінічному (А. Лівіцкій). У клінічному діагнозі психолог знаходить відомості 

про розлади, які можуть "психологічним шляхом" вплинути на порушення 

поведінки, а лікар повинен враховувати дані, отримані психологом. Це 

допомагає подолати типовий для медичного мислення прямий перехід від 

властивостей нервової або ендокринної системи, конституції, темпераменту 

до особливостей особистості, відновити найважливішу із втрачених при 

такому переході ланок - формування психічних властивостей особистості. 

Так, знайдене у хворого епілепсією органічне ураження головного мозку 

(клінічний діагноз) нерідко розглядається як причина наявних у нього 

особистісних змін. При цьому ігнорують те, що хворий перебуває у складній 

соціальній ситуації, соромиться виявів хвороби, його контакт з людьми 

порушується, що у комплексі з іншими чинниками і визначає риси 

"епілептичної особистості". Психологічний діагноз, на відміну від 

медичного, вимагає з'ясування у кожному випадку того, чому певні прояви 

існують у поведінці обстежуваного, які їх причини і наслідки. 

У психіатрії обмеженість нозологічного (синдромологічного) діагнозу 

особливо виразно усвідомлюється у зв'язку із завданнями реабілітації 

психічно хворих. У зв'язку з цим розробляється теорія функціонального 

діагнозу, який складається з клінічної, психологічної і соціальної частин (М. 

Кабанов). Функціональний діагноз допомагає з'ясувати, в якої особистості і в 

якому середовищі (соціальне мікросередовище) виникає хвороба. 

У психології діагностують не захворювання, а психологічну 

індивідуальність або її окремі якості. Для виокремлення доступних 



емпіричному дослідженню психологічних ознак необхідно послуговуватися 

відповідними теоретичними уявленнями про предмет діагностики. 

Наприклад, при діагностуванні індивідуальних особливостей пам'яті такими 

ознаками можуть бути швидкість запам'ятовування, легкість відтворення 

тощо. Виокремивши ознаки, вибирають методи, з допомогою яких ці ознаки 

діагностують. Вибір методів ґрунтується на операціональному описі 

досліджуваних ознак. Так, швидкість запам'ятовування виявляється у 

кількості повторень, необхідних для заучування матеріалу. 

У сучасній психодіагностиці діагноз не пов'язують з прогнозом 

можливих психічних захворювань. Його можуть поставити будь-якій 

здоровій людині. Психологічний діагноз має розгорнутий і комплексний 

характер, оскільки передбачає структурований опис комплексу 

взаємозалежних психічних властивостей - здібностей, рис і мотивів 

діяльності особистості. 

2. Види психологічного діагнозу (за Л. Виготським). 

 Психологічний (грец. psyche - душа) діагноз (грец. diagnosis - 

розпізнавання) - кінцевий результат діяльності психолога, змістом якого є 

визначення сутності індивідуально-психологічних особливостей особистості 

з метою оцінювання їх актуального стану, прогнозування подальшого 

розвитку і розроблення рекомендацій, що визначаються потребами 

психодіагностичного обстеження. 

Діагноз є висновком про стан і властивості досліджуваного на підставі 

комплексного аналізу окремих показників і характеристик. Він повинен 

розкривати специфічні особливості психологічних ознак, властивих 

конкретній людині, упорядковані відповідно до їх значення для 

психосоматичного стану обстежуваного. Діагноз не лише констатує наявне, а 

й враховує причинно-наслідкові зв'язки у виникненні симптомів і прогнозів. 

Однак, встановивши засобами психодіагностики індивідуально-психологічні 



особливості, дослідник не може з'ясувати їх причини, місце в структурі 

особистості. Такий рівень діагностування Л. Ви-готський назвав 

симптоматичним (або емпіричним). Симптоматичний діагноз обмежується 

констатацією певних особливостей або симптомів, на підставі яких 

безпосередньо будуються практичні висновки, а вищим рівнем розвитку 

психологічного діагнозу є етіологічний діагноз, що враховує не тільки 

наявність певних особливостей (симптомів), а й причини їх виникнення. 

Найвищим рівнем є типологічний діагноз, що полягає у визначенні місця і 

значення отриманих даних у цілісній, динамічній картині особистості. За Л. 

Виготським, при встановленні діагнозу потрібно брати до уваги складну 

структуру особистості. 

Діагноз нерозривно пов'язаний з прогнозом. На думку Л. Виготського, 

зміст прогнозу і діагнозу збігається, але прогноз будується на умінні глибоко 

зрозуміти внутрішню логіку процесу, щоб на основі минулого і теперішнього 

часу окреслити шляхи майбутнього розвитку. Рекомендується розбивати 

прогноз на окремі періоди і вдаватися до тривалих повторних спостережень. 

Наприклад, за структурою інтелекту можна прогнозувати легкість і 

швидкість засвоєння арифметики, труднощі у граматиці, і навпаки. Однак 

при цьому слід враховувати весь комплекс параметрів у взаємодії. 

За допомогою психологічного діагнозу констатують такі особливості 

людини: рівень розвитку креативності (винахідливість і гнучкість мислення); 

рівень вербального інтелекту (словесно-логічне (абстрактне) мислення); 

низький рівень здатності до концентрації уваги; риси соціальної екстраверсії 

(підвищена комунікабельність, товариськість); внутрішній локус контролю 

(підвищена відповідальність і включеність самооцінки у діяльність); 

проникливість меж Я (уразливість) на основі провідної мотивації досягнення 

соціального успіху та ін. 



Деякі риси та особливості у певних ситуаціях конфліктують між собою, 

спричинюючи внутрішні кризи у розвитку особистості. Тому глибинна 

особистісна психодіагностика повинна виявляти психічні властивості, які 

увійшли у цю суперечність. 

Структурованим психологічним діагнозом є згруповані у систему 

різноманітні параметри психічного стану людини (за рівнем значущості, 

походженням, причинно-наслідковим впливом). Взаємодію різних 

параметрів у структурованому діагнозі фахівці відображають у формі 

діагностограм - схем відповідності діагностичних факторів і діагностичних 

категорій, що містять у деяких випадках посилання на методичні прийоми 

отримання інформації про фактори, а в найбільш формалізованих -; 

розгорнутий алгоритм діагностичного пошуку, погоджений з моделлю 

прийняття рішення про методи психологічного і непсихологічного 

(наприклад, адміністративного або педагогічного) втручання. У 

найпростішому випадку функцію діагностограми виконує у психології 

психодіагностичний профіль, на якому значущі параметри зображують 

зростаючою прямою на ламаній лінії-графіку, менш значущі - спадаючими 

прямими на цій лінії. Параметри і форма діагностограм залежать від сфери 

діяльності та конкретного завдання, заради розв'язання якого здійснюють 

психодіагностування. 

3. Види психологічного діагнозу (за Л. Виготським). 

Процес встановлення психологічного діагнозу український психолог 

Юрій Гільбух (1928-2000) розглядає як побудову і перевірку відповідної 

гіпотези, узагальнення фактологічного матеріалу. Він передбачає такі етапи: 

1) констатація неблагополуччя у діяльності чи поведінці певної 

особистості; 

2) усвідомлення можливих причин неблагополуччя; 



3) аналіз конкретних особливостей і пропонування робочої гіпотези 

про найімовірнішу причину цього явища; 

4) збір додаткової інформації, необхідної для перевірки гіпотези; 

5) перевірка припущення за допомогою аналізу наявних даних (за 

непідтвердження первісної гіпотези її відкидають і висувають іншу); 

6) формулювання психологічного діагнозу, який прогнозує подальший 

розвиток; 

7) розроблення рекомендацій, програми психокорекційної або роз ви 

вальної роботи; 

8) здійснення програми, контроль за її виконанням. Дані фіксують у 

психодіагностограмі - спеціальному 

документі, в якому відображають алгоритм вибору і перевірки певної 

гіпотези. Прикладом діагностограми є запропонована Ю. Гільбухом 

перевірка висновку вчителя про наявність специфічного відставання учня з 

математики. 

Крок І. 

Мета: перевірка висновку вчителя про наявність специфічного 

відставання з математики. 

Предмет обстеження: знання, уміння і навички невстигаючого учня. 

Висновки: загальне відставання у навчанні; специфічне відставання у 

навчанні. 

Способи реалізації: виключення альтернативи "а". 



Методи: ознайомлення з оцінками в журналі, бесіда з дитиною, 

спостереження за роботою на уроці. Інтерв'ювання учителя. 

Крок II. 

Мета: визначення специфічного відставання з математики. 

Висновки: тип 1 (загальне відставання у навчанні); тип 2 (специфічне 

відставання у навчанні). 

Методи: спостереження за характером роботи учня на уроках і в групі 

продовженого дня, бесіда з батьками про характер роботи учня над 

домашніми завданнями, інтерв'ювання вчителя. 

Крок ІІІ. 

Мета: з'ясування причин відставання щодо типу 1. 

Можливі висновки: а) знижений інтерес до математики; б) прогалини у 

знаннях, уміннях і навичках з попереднього матеріалу; в) низька 

ефективність навчальної діяльності. 

Методи: інтерв'ювання вчителя, аналіз зошитів з математики, 

ознайомлення з класним журналом, бесіда з батьками, спостереження за 

навчальною роботою. 

Підтвердження альтернативи "а" - перехід до кроку ІІІ-б. 

Підтвердження альтернативи "б" - встановлення діагнозу і перехід до 

корекційної роботи з учнем. 

Підтвердження альтернативи "в" - перехід до кроку ІІІ-б. 

Крок IV. 



Мета: з'ясувати причини відставання щодо типу 2. 

Можливі висновки: а) не сформованість знань, умінь і навичок у галузі 

математики; б) прогалини у знаннях, уміннях і навичках з попереднього 

матеріалу. 

Методи: інтерв'ювання вчителя, ознайомлення із зошитами учня з 

математики, класним журналом, спостереження за роботою учня на уроках. 

Підтвердження альтернативи "а" - перехід до кроку IV-б тощо. 

Підтвердження альтернативи "б" - встановлення діагнозу і перехід до 

корекційної роботи. 

У психодіагностограмі обов'язково вказують методичні засоби 

(конкретні методики), за допомогою яких цей процес здійснюється. 

Отже, психологічний діагноз є важливою складовою 

психодіагностичної процедури, оскільки від його адекватності залежатимуть 

подальша робота психолога, допомога клієнтові. 

4. Основні етапи психодіагностичного процесу.  

Основним змістом діяльності психодіагноста є реалізація 

психодіагностичного процесу. Перед його початком слід ознайомитися із 

об'єктивними і суб'єктивними показниками (бесіда, історія хвороби, 

висновки інших фахівців тощо) про обстежуваного, що дають змогу 

сформулювати дослідницьке завдання. Особливу увагу приділяють 

попередньому вивченню досліджуваного, його минулого і теперішнього 

станів. На цій підставі планують дослідження, окреслюють основні етапи 

роботи, необхідної для діагнозу і прогнозу.  



Діагностичний процес передбачає збір даних відповідно до завдання 

дослідження, їх перероблення та інтерпретацію, прийняття рішення (діагноз і 

прогноз) (Л. Бурлачук). 

1. Етап збору даних 

Етапу збору даних за допомогою діагностичних методик передує 

період ознайомлення з деяким комплексом об'єктивних і суб'єктивних 

показників (бесіда, історія хвороби, висновку інших фахівців і т. д.) про 

обстежуваного, в ході якого формується дослідницьке завдання. Автори всіх 

відомих діагностичних методик звертають особливу увагу на ретельне 

попереднє вивчення випробовуваного, необхідність обліку його минулого і 

сьогодення.  

         Оскільки психодіагностичне обстеження завжди утворює систему 

взаємодії «експериментатор - досліджуваний », в літературі немало уваги 

приділяється аналізу впливу різних змінних, включених в цю систему. 

Зазвичай виділяються ситуаційні змінні, змінні цілі обстеження і завдання, 

змінні дослідника і обстежуваного. Значення цих змінних достатнє велике, а 

їх вплив повинен враховуватися при плануванні і проведенні досліджень, 

обробці і використанні отриманих результатів. Цілком зрозуміло, що 

неможливо контролювати всі чинники, що можуть  впливати на процес 

тестування. Проте підготовка до тестування повинна виключити виникнення 

непередбачених обставин і забезпечити одноманітність процедури. 

Стандартизація умов тестування стосується не лише інструкцій і всього того, 

що пов'язане з пропозицією обстежуваному тестового матеріалу, але і 

обстановки тестування. У зв'язку з цим найважливіший обов'язок розробника 

тесту — повне і ясне описання всіх етапів процедури тестування. Значна 

увага має бути приділена встановленню раппорта з випробовуваним. 

Психолог, починаючи роботу з тестом, має бути упевнений в тому, що він 

забезпечив, наскільки це можливо, повне зосередження обстежуваного на 

завданнях, що пред'являються, і додати всі сили для того, щоб їх вирішити 



щиро і чесно. 

 

          У вітчизняній психодіагностиці розроблена оригінальна класифікація 

психодіагностичних ситуацій. В. І. Дружінін (1990) вважає існування 

чотирьох варіантів таких ситуацій: добровільна участь в обстеженні і 

самостійний вибір подальшої поведінки (наприклад, психологічна 

консультація); 2) примусова участь в обстеженні, але самостійний вибір 

подальшої поведінки (наприклад, обстеження студентів-психологів при 

розробці тестів); 3) примусова участь в обстеженні і вибір поведінки після 

обстеження нав'язаний (наприклад, тестування для визначення відповідності 

вимогам посади); 4) добровільна участь в обстеженні, але вибір подальшої 

поведінки нав'язаний (наприклад, професійний відбір). 

 

          У психологічній діагностиці часто відсутні (за винятком діагнозу 

пізнавальних функцій) які-небудь чіткі розпорядження, що стосуються 

вибору певних методик залежно від поставлених завдань. Особливо виразно 

це виявляється в області діагностики особових особливостей, де одна і та ж 

методика використовується в різних цілях. Теоретично валідність тієї або 

іншої методики по відношенню до сформульованого діагностичного 

завдання має бути критерієм для її вибору як інструмент дослідження. 

 

          При виборі методик слід керуватися і тим, що можна позначити як 

широту обхвату ними особових особливостей. Від цього залежить і точність 

діагностичного рішення, прогнозу. Л. Кронбах і г. Глесер рекомендують 

ступінчасту стратегію, при якій спочатку використовуються методики 

недостатньо стандартизовані, дозволяючі отримати найбільш загальні 

уявлення про особу (наприклад, проектні методики). Вони можуть завдати 

шкоди лише у тому випадку, коли засновані на таких методиках гіпотези і 

припущення про випробовуваний розглядаються як остаточні висновки. 

Діагноз і прогноз здійснюються на основі перевірки гіпотез за допомогою 



методик, що дозволяють отримати локальніші дані. 

 

Після формулювання діагностичного завдання, вибору відповідних методик і 

проведення дослідження отримані результати мають бути представлені в 

тому вигляді, який визначається особливостями використовуваних методик. 

«Сирі» оцінки перетворяться в стандартні величини, розраховується 

коефіцієнт інтелекту, будуються «профілі особи» і так далі. 

 

  2. Етап переробки і інтерпретації 

 

          Більшість фахівців в області психодіагностики згодна з тим, що 

кількісна оцінка отриманих результатів (у вигляді стандартних величин, 

профілів) вельми корисна. Проте існують суперечливі думки про те, яка 

дорога узагальнення даних дослідження веде до надійнішого прогнозу: 

клінічний, більш орієнтований на суб'єктивний досвід, інтуїцію, або 

статистичний, заснований на об'єктивних, формалізованих критеріях.  

 

           Клінічний підхід спирається на аналіз в основному якісних показників. 

Його істотною особливістю є довіра до «суб'єктивної думки» і професійного 

досвіду. У «чистому» вигляді клінічний підхід недалеко вирушає від думок 

здорового глузду. 

 

         Статистичний підхід передбачає облік об'єктивних (кількісних) 

показників, їх статистичну обробку у вигляді, наприклад, рівняння регресії 

або факторного аналізу. Роль суб'єктивної думки зводиться до мінімуму. 

Прогноз здійснюється на основі емпірично певних статистичних 

співвідношень. Питання про ефективність клінічного і статистичного 

прогнозу неодноразово обговорювалося психологами і до цих пір служить 

предметом дискусій. 



 

           У повноцінному діагностичному дослідженні необхідно зробити 

обгрунтовані психологічні висновки, а тим самим здійснити вихід за рамки 

статистичних даних. У більшості діагностичних ситуацій необхідне 

гармонійне поєднання клінічного і статистичного підходів, а не їх 

зіставлення. 

3. Етап ухвалення рішення. 

 

           Н. Сандберг і л. Тайлер виділяють три рівні діагностичних висновків. 

На першому рівні діагностичний висновок виноситься безпосередньо з тих 

даних, що є про обстежуваного. Наприклад, встановлено, що успішність 

виконання завдань методики дозволяє зробити висновок про відсутність 

розладів мислення. Це і служить основою для відбору. При такому 

«селекційному» підході психолога не цікавить, чому окремий 

випробовуваний не зміг виконати завдань тесту. Індивідуальний діагноз, а 

тим більше прогноз, не здійснюється. Діагноз на цьому рівні у відомому 

сенсі замкнутий в порочний круг, він повертає клініці її ж дані, але лише 

виражені в іншій системі понять. Ще Л. С. Виготський відзначав, що такого 

роду діагноз зводиться до переказу іншими словами вихідних даних, 

причому забезпечується «яскравим, переважно іноземним і незрозумілим 

ярличком». 

         Другий рівень передбачає створення свого роду посередників між 

результатами окремих досліджень і діагнозом. Як такі посередники Н. 

Сандберг і л. Тайлер вказують на описове узагальнення і гіпотетичний 

конструкт. Це означає, що, встановивши зниження рівня узагальнення, 

сповільненість темпу психічних процесів, узагальнюють ці дані як розлад 

мислення. Як гіпотетичного конструкта може виступати розкриття 

психологічної структури розладу. На цьому рівні дослідник дістає 

можливість планування подальших етапів діагностичної роботи, вибору 



конкретних методів дії. 

 

          На третьому, вищому, рівні повинен статися перехід від описового 

узагальнення, гіпотетичних конструктів до теорії особи. Створюється робоча 

модель випадку, що вивчається, в якій конкретні особливості даного індивіда 

представлені в цілісності і сформульовані в поняттях, що дозволяють 

найточніше і обгрунтовано розкрити психологічне єство явища, його 

структуру. 

          Типи діагностичних висновків, запропоновані Н. Сандберг і л. Тайлер, 

по суті, збігаються з рівнями в розвитку діагнозу, виділеними значно раніше 

російськими психологами А. А. Невським і л. С. Виготським. Перший рівень 

— симптоматичний (або емпіричний) діагноз, що обмежується констатацією 

певних особливостей або симптомів, на підставі яких безпосередньо 

будуються практичні висновки. Л. С. Виготський відзначає, що цей тип 

діагнозу не є науковим у власному сенсі слова. І річ не стільки в тому, що 

такий діагноз не встановлює причин, скільки в неможливості вказати на 

«єство процесу, лежачого в основі симптомів, в яких він виявляється».  

Другий рівень — етиологічна діагностика, що враховує не лише певні 

симптоми, але і причини, що їх викликають. І на цьому рівні ми стикаємося із 

значними труднощами, що можуть бути джерелом помилок. 

 

          Завершуючий рівень — типологічна діагностика, що полягає у 

визначенні типу особи в динамічному сенсі цього поняття. «Процес розвитку 

завжди розгортається в тому або іншому плані, він здійснюється за тим або 

іншим типом, іншими словами, все різноманіття індивідуальних ситуацій 

можна звести до певної кількості типових ситуацій...» (Л. Виготський).  

 

          Як вже наголошувалося, традиційно психодіагностичним дослідженням 

властивий індивідуально-психологічний підхід, що склався історично і 

довгий час реабілітовував себе. У діагностиці тих або інших властивостей, 



особливостей особи ще недостатньо враховується те соціальне середовище, в 

якому ці властивості і особливості формуються і виявляються. Зрозуміло, 

багато дослідників прагнуть в тій чи іншій мірі співвіднести отримані 

діагностичні дані з історією розвитку особи, умовами середовища. Проте, як 

правило, цього ще недостатньо. Індивідуально-психологічний підхід має 

бути доповнений соціально-психологічним. Різноманіття поведінкових 

проявів кожної з властивостей особи може бути конкретизовано лише 

аналізом соціальних ситуацій, в яких діє особа. 

 

             Психодіагностичне дослідження завершується розробкою програми 

дій, які необхідно здійснити у зв'язку з отриманими результатами, 

рекомендаціями по вибору оптимальних методів терапії захворювання, 

реабілітації і так далі. Підсумки діагностичного дослідження мають бути 

представлені в пояснюючих поняттях, тобто описуються не результати, 

отримані за допомогою конкретних методик із залученням спеціальної 

термінології, а їх психологічна інтерпретація. Використовувані терміни 

повинні «довизначатися» шляхом віднесення до відповідної теорії, 

наприклад «інтроверт по Айзенку» або «інтровертові по Роршаху».  

Підведення підсумків: 

1. Розкрийте поняття «психологічний діагноз». 

2. Про які види психологічного діагнозу ви дізналися? 

3. Назвіть основні етапи психодіагностичного процесу.  

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Розробити схему-план написання психологічного заключення по 

результатам дослідження. 
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