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Вступ 
 

За останні роки ідея експертизи та різні форми її реалізації набули ве-
ликого поширення в науці та в багатьох галузях суспільного життя. Актуа-
льність проведення психологічної експертизи як навчальних програм, так і 
експертизи власне психологічного та соціологічного інструментарію обумо-
влена великою кількістю навчальних курсів, методик, програм, які претен-
дують на впровадження в закладах освіти.  

Проведення психологічної експертизи за замістом та формою не збіга-
ється з традиційною практикою психологічного дослідження, хоча безумов-
ним є й той факт, що психологічна експертиза це певний вид дослідження. 
Результатом експертизи є висновок, в якому подається кінцева оцінка 
об’єкту, звісно, з урахуванням обмежених можливостей експертів, тоді як 
дослідження може завершитися формулюванням гіпотези та постановкою 
нової проблеми. Експертиза визначається як особлива діяльність, яка зна-
ходиться на межі між практикою та наукою. Ця діяльність за змістом є між-
дисциплінарною, а за формою – аналітичною. 

Розробка теорії та практичної сторони експертизи передбачає відповіді 
на широке коло запитань. В методичному посібнику зібрано теоретичний та 
методичний матеріал, який відображає багатогранність даного процесу. 

У посібнику представлено наукові, нормативні та методичні матеріали 
щодо здійснення одного з необхідних напрямків роботи психологічної слу-
жби системи освіти – експертизи психологічного та соціологічного інстру-
ментарію. Основна мета – забезпечення суб’єктів освітньої та соціально-
психологічної діяльності, які потребують експертизи матеріалів, та тих, що 
її здійснюють необхідними матеріалами щодо якісного виконання даного 
напрямку роботи. 

Одним з основних орієнтирів при розробці методичного забезпечення 
поданого в посібнику було забезпечення об’єктивності експертної діяльно-
сті. З цією метою визначені критерії експертизи та розроблена шкала якіс-
ної оцінки. 

Методичний посібник “ Експертиза психологічного та соціологічного ін-
струментарію в системі освіти Полтавської області” відображає сучасний 
підхід до організації експертної діяльності в освітньому просторі. Адресо-
ваний керівникам районних (міських) центрів практичної психології і соціа-
льної роботи, методистам, які відповідають за психологічну службу в РМК, 
практичним психологам, соціальним педагогам, викладачам, студентам 
психолого-педагогічних факультетів. 

Будемо вдячні за діалог, відгуки та зауваження читачів. 

Наша адреса: 36029, м.Полтава, вул.Жовтнева, 64, к.4.3. Полтавський 
обласний центр практичної психології і соціальної роботи. Тел.: 61-50-64. 
E-mail: kostenko@pei.poltava.ua  
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Розділ І. Нормативно-правове забезпечення проведення екс-
пертизи психологічного та соціологічного інструментарію. 

 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
НАКАЗ 

 
Київ 

20 квітня 2003р                                                                       №330 
 
Про затвердження Положення 

про експертизу психологічного і со-
ціологічного інструментарію, що за-
стосовується в навчальних закладах 
Міністерства освіти і науки України 

 
Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти 

України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.99 р. №127, зареєст-
ровано у Міністерстві юстиції України 30.12.99 р. за №922\4215), Типового 
положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ Мі-
ністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. №385), Положення про 
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 07.11.2000р. №522, зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 26.12.2000р. за номером №946X5167) та з метою забезпе-
чення експертизи психологічного і соціологічного інструментарію, що за-
стосовується в дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладах 
системи загальної середньої освіти 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Положення про експертизу психологічного і соціологі-

чного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Мініс-
терства освіти і науки України (додається). 

2. Директору Інституту психології ім. Г.С. Костюка Академії педагогіч-
них наук України (Максименко С.Д., за згодою), директору Українського 
науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи 
(Панок В.Г.) до 30.12.2001 р. розробити критерії експертизи психологіч-
ного і соціологічного інструментарію. 

3. Департаменту  розвитку  дошкільної, загальної середньої позашкі-
льної освіти (Романенко В.П.) спільно з Українським НМЦ практичної пси-
хології і соціальної роботи (Панок В.Г.) до 30.12.2004 року здійснити ревізію 
всього діагностичного, корекційного та психотерапевтичного



інструментарію, що застосовуються фахівцями психологічної служби сис-
теми освіти. 

4. Міністру  освіти Автономної Республіки Крим, начальник управлінь 
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держав-
них адміністрацій: 

- вжити організаційних заходів щодо здійснення експертизи діагнос-
тичних методик, психокорекційних, психотерапевтичних реабілітаційних 
технік і технологій, соціологічних та соціально психологічних опитуваль-
ників; 

- не допускати проведення тренінгів, обстежень та опитувань всіх 
учасників навчально-виховного процесу представниками сторонніх орга-
нізацій без попередньої експертизи згідно з цим Положенням; 

- здійснювати експертизу психологічного і соціологічною інструмен-
тарію, що застосовується в навчальних закладах стороннім організація-
ми, на умовах госпрозрахунку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника мі-
ністра Огнев'юка В.О. 

 

Міністр                                                                           В.Г. Кремень 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 20.04 2001р. №330 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що 
застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки 

України 
1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення визначає загальні завдання і основні організацій-
ні засади здійснення експертизи психологічного і соціологічного інструмен-
тарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і нау-
ки України. 

1.2. Експертизу психологічного і соціологічного інструментарію мають 
право здійснювати Український науково-методичний центр практичної пси-
хології і соціальної роботи, республіканський (Автономна Республіка Крим), 
обласні, Київський та Севастопольський міські, районні (міські) центри 
практичної психології і соціальної роботи (далі - Центри) та методисти, які 
відповідають за психологічну службу, (далі - методисти). 

1.3. Мета діяльності Центрів у даному напрямку полягає у забезпеченні 
експертизи діагностичних методик, психокорекційних, психотерапевтичних 
та реабілітаційних технік і технологій, соціологічних та соціально-
психологічних опитувальників, що застосовуються в дошкільних, усіх типах 
загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної серед-
ньої освіти. 

1.4. При проведенні експертизи Центри керуються законодавчими та 
нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, а також 
цим Положенням та затвердженими у встановленому порядку критеріями 
експертизи. 

1.5. Контроль за діяльністю Центрів по проведенню експертизи покла-
дається на Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Авто-
номної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій та на місцеві органи 
управління освітою. 

2. Основні завдання і функції 
2.1. Завданнями Центрів є: 
- організація та здійснення експертизи діагностичних методик, психо-

корекційних, психотерапевтичних та реабілітаційних технік і технологій, що 
застосовуються у психологічному супроводі навчально-виховного процесу; 

- підготовка висновків про можливість індивідуальних і групових обсте-
жень дітей та учнів, учителів і батьків, проведення соціологічних та соціа-
льно-психологічних опитувань у навчальних закладах; 

- визначення відповідності здійснення психологічної діяльності в
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навчальних закладах системи освіти державним вимогам. 
2.2. Центри відповідно до покладених на них завдань: 
- координують і здійснюють проведення експертизи матеріалів або дія-

льності психологічного змісту; 
- складають календарні плани проведення експертизи та доводять їх 

до відома організацій (фізичних осіб), що отримують дозвіл на право здійс-
нення психологічної діяльності; 

- за наслідками експертизи надають дозвіл на здійснення психологічної 
діяльності; 

- розглядають апеляції за фактами порушення процедури проведення 
експертизи; 

- готують у межах своєї компетенції пропозиції та зауваження з питань 
процедури психологічної експертизи; 

- надають консультативні послуги і здійснюють методичне супрово-
дження матеріалів експертизи; 

- сприяють розвитку міжнародного, міжгалузевого обміну інформацією 
та досвідом у психологічній сфері; 

- інформують громадськість та зацікавлені організації про результати 
експертизи. 

3. Компетенція, права та обов'язки 
3.1. До компетенції Українського НМЦ практичної психології і соціаль-

ної роботи відноситься: 
- експертиза психодіагностичних методик; 
- сертифікація психокорекційних, психотерапевтичних і психотренінго-

вих методик, методів та технологій; 
- експертиза авторського або вдосконаленого класичного інструмента-

рію; 
- експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціа-

льно-психологічних досліджень щодо стану освіти в Україні вмілому, або 
окремої її області; 

- рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, які про-
водяться у масштабах України, відповідного регіону чи області; 

- рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-
психологічного змісту, розрахованих для практичних психологів, соціальних 
педагогів, вихователів, учителів, батьків; 

- розгляд діагностичне складних і конфліктних випадків на підставі до-
кументів,   поданих обласними Центрами, навчальними закладами, органі-
заціями, фізичними особами (висновок Українського НМЦ практичної пси-
хології і соціальної роботи є остаточним); 

- надання консультативної, організаційної і методичної допомоги обла-
сним Центрам; 

- організація підвищення кваліфікації спеціалістів та експертів облас-
них Центрів. 

3.2. До компетенції республіканського (Автономна Республіка Крим), 
обласних, Київського та Севастопольського міських Центрів відноситься: 
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- експертиза психодіагностичних методик; 
- експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціа-

льно-психологічних досліджень результати яких будуть поширюватись на 
район (місто), або декілька районів області; 

- рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, які про-
водяться у масштабах району (міста), або декількох районів області; 

- рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-
психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників навчально-виховного 
процесу, які поширюються на район (місто), або декілька районів області; 

- розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих район-
ними (міськими) центрами практичної психології і соціальної роботи (мето-
дистами), навчальними закладами, організаціями, фізичними особами. 

3.3 До компетенції районних (міських) Центрів (методистів) відносить-
ся: 

- експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціа-
льно-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватись на 
один або декілька навчальних закладів; 

- рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, які про-
водяться у масштабах одного або декількох навчальних закладів; 

- рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-
психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників навчально-виховного 
процесу, які поширюються на один або декілька навчальних закладів; 

- розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих практи-
чними психологами (соціальними педагогами), навчальними закладами, 
організаціями, фізичними особами. 

3.4. Центри мають право: 
- залучати в установленому порядку фахівців у якості експертів до роз-

гляду питань, що належать до їх компетенції, а також до проведення кон-
сультацій та експертизи; 

- повертати матеріали на доопрацювання; 
- запрошувати на свої засідання відповідальних працівників мініс-

терств, відомств, підприємств, наукових установ, керівників і спеціалістів 
навчальних закладів освіти та їх підрозділів; 

- отримувати під час проведення експертизи документацію, іншу інфо-
рмацію щодо психологічної діяльності юридичних і фізичних осіб; 

- приймати рішення щодо призупинення дії дозволу або його анулю-
вання у разі невиконання або порушення організацією (особою) умов впро-
вадження психологічної діяльності, подання недостовірної інформації то-
що; 

- проводити комплексну психологічну експертизу по запиту державних 
та громадських установ, зокрема, правоохоронних, судових органів та ад-
вокатури стосовно фактів заподіяння морально-психологічної шкоди юри-
дичним та фізичним особам і оцінки розмірів такої шкоди; 

- надавати науково-інформаційну та методичну допомогу психологам, 
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що працюють в інших галузях; 
- проводити консультації, навчальні семінари, тренінги тощо; 
- надавати платні психологічні послуги.  
3.5. Центри зобов'язані: 
- забезпечити об'єктивність і достовірність результатів психологічної 
експертизи; 
- належним чином оформляти документи з експертизи, забезпечити 
їх розгляд у встановлені терміни; 
- виконувати роботу компетентно, дотримуючись вимог діючого зако-

нодавства, відповідних нормативно-правових актів та даного Положення; 
- дотримуватись конфіденційності процесу експертизи та одержаної 

при цьому інформації стосовно діяльності навчального закладу (організа-
ції); 

- повідомляти вищестоящі організації про всі істотні перешкоди, що 
мали місце при проведенні психологічної експертизи. 

3.6. Експерти повинні володіти необхідними знаннями та навичками 
з таких питань: 
- державних вимог (стандартів) у галузі практичної психології і соціаль-

ної роботи, інших нормативно-правових актів, на відповідність яким прово-
диться експертиза; 

- порядку і змісту роботи на різних етапах психологічної експертизи; 
- формування матеріалів психологічної експертизи, підготовки обґрун-

тованих висновків і підсумкових документів експертизи. 
4. Рішення Центрів 

4.1. Засідання Центрів з питань психологічної експертизи проводяться 
за потребою, але не рідше, ніж один раз на півроку. 

4.2. Засідання проводяться під керівництвом директорів (завідуючих) 
Центрів (методистів) і набирають чинності, якщо у них взяло участь не ме-
нше половини їх складу. 

4.3. Рішення засідань Центрів приймаються відкритим голосуванням 
більшістю голосів присутніх. 

4.4. Рішення Центрів оформляються протоколами, які зберігаються на 
правах архівних документів, за підписом директорів (завідуючих) та відпо-
відальних секретарів. 

4.5. Навчальні заклади освіти (організації, фізичні особи) за результа-
тами експертизи отримують у встановленому порядку рішення Центрів 
(додаток 1) або відповідні сертифікати на право здійснення психологічної 
діяльності (додаток 2) терміном від 3 до 5 років. 

4.6. Рішення Українського НМЦ практичної психології і соціальної ро-
боти є обов'язковим для виконання усіма ланками психологічної служби 
системи освіти України. 

4.7. Рішення республіканського (Автономна Республіка Крим), облас-
них, Київського та Севастопольського міських Центрів (у межах своєї  
компетенції) є обов'язковим для виконання районними (міськими) Центра-
ми (методистами). 
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4.8. Рішення районних (міських) Центрів, методистів (у межах своєї 
компетенції) є обов'язковими для виконання практичними психологами та 
соціальними педагогами дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших 
навчальних закладів системи загальної середньої освіти. 

5. Фінансово-господарська діяльність 
5.1. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням психологічної 

експертизи, здійснюється на підставі договору (додаток 3) з навчальними 
закладами освіти (організаціями, особами), на вимогу яких проводиться ек-
спертиза, за попередньо складеними кошторисами (додаток 4). Кошти за 
проведення психологічної експертизи перераховуються на окремий раху-
нок центрів практичної психології і соціальної роботи на умовах поперед-
ньої оплати. 

5.2. Терміни роботи експертних груп на місцях визначаються календа-
рним планом проведення експертизи (додаток 5), але не більше 5-ти робо-
чих днів. 

5.3. За особами, які залучаються до роботи у якості експертів, на час 
проведення психологічної експертизи зберігається середня заробітна пла-
та за основним місцем роботи. 

5.4. Директори (завідуючі) Центрів, методисти за рахунок коштів, отри-
маних за проведення психологічної експертизи, а також добровільних вне-
сків юридичних та фізичних осіб, можуть встановлювати заохочувальні ви-
плати для осіб, які залучаються до роботи у експертних групах. 

 
 
Директор Українського НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи                                     В.Г. Панок 
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Додаток 1 
до Положення про експертизу 
інструментарію психологічної 
служби системи освіти України 

 
 

Міністерство освіти і науки України 
(Управління освіти ______________ обласної державної адміністрації) 

 
РІШЕННЯ 

Українського науково-методичного (регіонального) 
центру практичної психології і соціальної роботи 

від "__"______200_ р., протокол №___ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________ 

 
Директор центру              _______________                        ________________ 

                                                        (підпис)                                         (П.І.Б) 
Секретар                          _______________                       ________________ 

                                                        (підпис)                                         (П.І.Б.) 
М.П. 
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Додаток 2 
до Положення про експертизу 
інструментарію психологічної 
служби системи освіти України 
 

 
Міністерство освіти і науки України 

(Управління освіти _________________ обласної державної адміністрації) 
 

СЕРТИФІКАТ 
 

Український науково-методичний (регіональний) центр практичної пси-
хології і соціальної роботи надає дозвіл 

_______________________________________________________________ 
  (назва навчального закладу, організації, прізвище, П.І.Б. фізичної особи) 
на здійснення наступної психологічної діяльності: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________ 

 

Діяльність поширюється на:______________________________________ 

                                                         (територія, навчальні заклади тощо)  
 

Сертифікат діє до "__"_______200_ р. 

 

Протокол №__від "__"_______.200_р. 

 

 

Директор центру              _______________                        ________________ 
                                                        (підпис)                                         (П.І.Б) 
Секретар                          _______________                       ________________ 

                                                        (підпис)                                         (П.І.Б.) 
М.П. 
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Додаток 3 
до Положення про експертизу 
інструментарію психологічної 
служби системи освіти України 
 

 
Міністерство освіти і науки України 

(Управління освіти _____________ обласної державної адміністрації) 
 
 

ДОГОВІР № _ 
 

від “____”___________200_р. 
на проведення психологічної експертизи 

 
Український науково-методичний (регіональний) центр практичної психо-
логії і соціальної роботи (у подальшому - Виконавець) в особі директора 
центру _____________________________________________, 

………………………………. (П.І.Б.) 
який діє на підставі Положення, з одного боку, і 
______________________________________________________________ 
 (назва навчального закладу, організації, прізвище, і., паб фізичної особи) 
 
(у подальшому - Замовник) в особі_________________________________, 
                                                                          (П.І.Б.) 
 
який діє на підставі__________________________________, з другого боку, 

(Статуту, Положення) 
уклали між собою договір про наступне: 

 
1. Предмет договору. 
1.1. Замовник доручає, а Виконавець проводить психологічну експер-

тизу______________________________________________________ 
(тематика експертизи) 

1.2. Терміни виконання основних етапів експертизи визначаються кален-
дарним планом (додається), який є невід'ємною частиною цього догово-
ру. 

2. Вартість робіт та порядок розрахунків. 
2.1. За проведення психологічної експертизи згідно з договором Замо-

вник перераховує Виконавцю відповідно до планової калькуляції коштори-
сної вартості робіт (додається), яка є невід'ємною частиною цього догово-
ру________________________________________________________ 

(сума в грн.) 
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(з ПДВ ____, чи без ПДВ згідно з п. 3.2.9 ст. З Закону України "Про податок 
на додану вартість"). 

2.2. Результатом завершеної роботи по експертизі психологічного і со-
ціологічного інструментарію є рішення або сертифікат Українського науко-
во-методичного (регіонального) центру практичної психології соціальної 
роботи. 

3. Відповідальність сторін. 
3.1. Умови даного договору мають однакову зобов'язувальну силу для 

сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою. 
3.2. Усі суперечки між сторонами розв'язуються згідно з чинним зако-

нодавством України. 

4. Інші умови. 
4.1. Договір набирає чинності з моменту підписання сторонами дого-

вору. 
4.2.________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
5. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін. 
Замовник___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Виконавець:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну си-
лу, по одному для кожної із сторін. 

6. Підписи сторін. 

 
 
 
Виконавець:                                                                                Замовник: 

___________________                                              ___________________ 
 
          М.П.                                                                                               М.П. 
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Додаток 4 
до Положення про експертизу 
інструментарію психологічної 
служби системи освіти України 

 
 

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
кошторисної вартості робіт по експертизі 

_______________________________________________________________ 
(тематика експертизи) 

_______________________________________________________________ 
(назва навчального закладу, організації, прізвище, П.І.Б. фізичної особи) 

 
№ 
п/п Статті витрат 

 

Сума 
(грн.) 

1 Фонд заробітної плати*  
2 Нарахування на заробітну плату  
3 Витрати на службові відрядження  
4 Канцтовари та витратні матеріали  
5 Послуги зв’язку  
6 Інші витрати  
7 ПДВ  
 Всього витрат:  

 
 
 
Виконавець:                                                                                Замовник: 
Керівник                                                                                       Керівник 
______________                                                                         _____________ 
 
 
Гол. бухгалтер                                                                            Гол.бугалтер 
________________                                                              ________________ 
 
 
       М.П.                                                                                    М.П. 
 
 

*Примітка: розрахунок заробітної плати експертів проводиться за тре-
тьою строчкою ставок погодинної оплати праці.
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Додаток 5 
до Положення про експертизу 
інструментарію психологічної 
служби системи освіти України 

 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
проведення психологічної експертизи 

_______________________________________________________________ 
(тематика експертизи) 

_______________________________________________________________ 
(назва навчального закладу, організації, прізвище, П.І.Б. фізичної особи) 

 

№ 
п\ п 

Назва етапу 
психологічної 
експертизи 

Термін вико-
нання (поча-
ток, закінченя) Розрахункова вартість робіт за етап 

1.     
2.     
3.     
  Всього:    
 
 
Виконавець:                                                                                       Замовник: 
__________________                                                         ________________ 
 
 
      М.П.                                                                                           М.П. 
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ПОЛТАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ  

ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
м. Полтава 

 

від « 09 » листопада  2006р.                                  № 694 
 

Про організаційні заходи щодо 
здійснення експертизи психодіагно-
стичного та соціологічного інструме-
нтарію 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
20.04.2001 р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу пси-
хологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчаль-
них закладах Міністерства освіти і науки України» та з метою забезпечення 
експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що застосо-
вується в дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладах сис-
теми загальної середньої освіти області 

 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад обласної експертної комісії при Полтавському 

обласному центрі практичної психології і соціальної роботи (додаток 1). В 
роботі обласної експертної комісії керуватися Положенням про експертизу 
психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в на-
вчальних закладах Міністерства освіти і науки України затвердженим нака-
зом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330. Здійсню-
вати експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що за-
стосовується в навчальних закладах сторонніми організаціями, на умовах 
госпрозрахунку. 

2. Начальникам районних (міських) відділів (управлінь) освіти, ке-
рівникам районних (міських) психологічних служб, директорам професійно-
технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акре-
дитації, інтернат них закладів не допускати проведення тренінгів, обсте-
жень та опитувань всіх учасників навчально-виховного процесу представ-
никами сторонніх організацій без попередньої експертизи. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
В.о. начальнка управління  
освіти і науки                                                                              В.І.Дуброва 
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Додаток 1 
до наказу управління освіти і науки  
від 09.11.2006 № 694 
 
 

Склад експертної комісії при Полтавському обласному центрі  
практичної психології і соціальної роботи 

 
Голова експертної комісії - Василенко К.М., завідувачка Полтавського об-
ласного центру практичної психології і соціальної роботи 
 
Члени експертної комісії: 
 

- Моргун В.Ф., кандидат психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри психології Полтавського державного педагогічного уні-
верситету імені В.Г.Короленка; 

 
- Лук’яненко Н.О., методист Полтавського обласного центру практи-
чної психології і соціальної роботи; 

 
- Новак О.О., викладач кафедри педагогічної майстерності Полтав-
ського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти іме-
ні В.Г.Короленка 

 
Секретар комісії: - Сухенко Я.В., методист Полтавського обласного центру 
практичної психології і соціальної роботи 
 
 
 

Ректор                                                                                П.І.Матвієнко 
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УКРАЇНА  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти   
імені М.В.Остроградського  

 
Україна, 36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64, тел. (05322) 7-26-08, факс 50-80-85, e-mail: root@pei.poltava.ua 

 

Від 14.12.2006   № 1208                             Начальникам районних (міських) відді-
лів (управлінь) освіти, керівникам ра-
йонних (міських) психологічних служб, 
директорам закладів інтернатного ти-
пу, директорам ПТНЗ, ВНЗ I-II рівня 
акредитації 

 

Про порядок проведення експерти-
зи психологічного та соціологічного 
інструментарію 
 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В.Остроградського на виконання наказу Міністерства освіти і науки 
України від 20.04.2001 року № 330 “Про затвердження Положення про екс-
пертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується 
в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України”, наказу облас-
ного управління освіти і науки від 09.11.2006 року № 694 “Про організаційні 
заходи щодо здійснення експертизи психодіагностичного та соціологічного 
інструментарію” повідомляє, що порядок проведення експертизи психоло-
гічного та соціологічного інструментарію обласним центром практичної 
психології і соціальної роботи здійснюється наступним чином: 

1. З 1 по 31 березня та з 1 по 30 вересня приймаються заяви на 
проведення експертизи від керівників районних центрів практичної психо-
логії і соціальної роботи, методистів, які відповідають за психологічну слу-
жбу, практичних психологів, соціальних педагогів за встановленими фор-
мами. 

2. Робота обласної експертної комісії здійснюється протягом трав-
ня та жовтня. 

3. Рішення експертної комісії підписується ректором Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та видаються про-
тягом червня, листопада. 

Звертаємо увагу, що детальна інформація буде надіслана в лютому 
2006 року. 

 

Ректор       П.І.Матвієнко 
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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання експертної комісії при Полтавському обласному центрі 
практичної психології і соціальної роботи 

 
від 15.11.2006р. Присутні: голова комісії 

К.М.Василенко, секретар Я.В.Сухенко, 
члени комісії: В.Ф.Моргун, О.О.Новак, 
Н.О.Лук’яненко 
Відсутні: немає  

Порядок денний: 
1. Про порядок проведення експертизи психологічного та соціоло-

гічного інструментарію Полтавським обласним центром практичної психо-
логії і соціальної роботи. 

Василенко К.М.  

2. Про погодження форм для подання матеріалів на експертизу. 
Лук’яненко Н.О. 

3.  Про погодження переліку психодіагностичного інструментарію 
рекомендованого Полтавським обласним центром практичної психології і 
соціальної роботи для використання в закладах освіти Полтавської облас-
ті. 

Новак О.О. 

4. Про визначення критеріїв для проведення експертизи психологі-
чного та соціологічного інструментарію Полтавським обласним центром 
практичної психології і соціальної роботи. 

Сухенко Я.В. 

1. Слухали: Василенко К.М., яка доповіла про порядок проведення екс-
пертизи психологічного та соціологічного інструментарію Полтавським об-
ласним центром практичної психології і соціальної роботи. 

Вирішили: погодити запропонований порядок проведення експертизи 
Полтавським обласним центром практичної психології і соціальної робо-
ти (додається). 
 

2. Слухали: Лук’яненко Н.О., яка представила форми розроблені в Пол-
тавському обласному центрі практичної психології і соціальної роботи для 
подання матеріалів на експертизу. 

Вирішили: погодити запропоновані форми для подання матеріалів 
на експертизу (додається). 
 
3. Слухали: Новака О.О., який представив перелік психологічного та 
соціологічного інструментарію рекомендованого для використання в закла-
дах освіти Полтавської області. 
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Вирішили: погодити перелік психодіагностичного інструментарію для ви-
користання у закладах освіти Полтавської області (додається). 

 
4. Слухали: Сухенко Я.В. про визначення критеріїв проведення експер-
тизи психологічного та соціологічного інструментарію Полтавським облас-
ним центром практичної психології і соціальної роботи. 

Вирішили: погодити критерії проведення експертизи психологічного та 
соціологічного інструментарію розроблені Полтавським обласним центром 
практичної психології і соціальної роботи (додається). 

 
 
 

Голова атестаційної комісії     К.М.Василенко 
 
Секретар                                                                      Я.В.Сухенко  
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Розділ ІІ. Науково-теоретичні засади проведення експертизи 
 

С.Ф.Клепко 
2.1. Експертиза як вид наукової роботи 
 
Експертизу (експертні дослідження) як укладання експертних висновків 

звичайно потрібно теж розглядати як специфічний вид наукової роботи. Ек-
спертизою називають розгляд чи дослідження якої-небудь справи, якогось 
питання з метою зробити правильний висновок, дати оцінку відповідному 
явищу. Експертне споглядання, за визначенням, має бути точним відтво-
ренням явища, процесу, об’єкта з метою встановлення засад оптимізації їх 
функціонування. Експертний висновок – це, образно кажучи, виготовлена 
експертом точна копія об’єкта певними методами і способами, своєрідне 
текстове „факсиміле” об’єкта. Експертна діяльність є предметом спеціаль-
ної науки – експертології, міждисциплінарного наукового напрямку, що ви-
вчає закономірності, методологію і процес формування і розвитку наукових 
основ експертиз. У найбільш поширених дефініціях поняття експертизи по-
дається через такі терміни, як дослідження або оцінка. Експертиза (франц. 
Expertise, від лат. Expertus – досвідчений) – дослідження фахівцем (експе-
ртом) яких-небудь питань, вирішення яких потребує спеціальних знань у 
галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Будь-яка експертиза як оцінка діяль-
ності суб'єкта або результатів його діяльності припускає наявність суб'єкта 
експертизи, об'єкта експертизи, методології, конкретних методів оцінки, з 
метою одержання результатів експертизи (висновків).  

Педагогічну експертологію розглядають як нову галузь науки управлін-
ня навчальними закладами, що вивчає закономірності, методологію і про-
цес формування і розвитку наукових основ експертизи. Це вивчення здійс-
нюється на основі знань, що привносяться з базових наук (теорії вихован-
ня, навчання, розвитку, управління) і трансформування в систему наукових 
принципів, методів, засобів і методик вирішення експертних педагогічних 
завдань. Стосовно ІППО експертизу як феномен культури управління розк-
рито у праці (2004) і в ній же подаються методичні рекомендації щодо здій-
снення її в освіті. Сутність педагогічної діагностики, педагогічних експерт-
них систем та експертизи педагогічних проектів та інновацій викладено у 
посібнику І.П.Підласого „Діагностика та експертиза педагогічних проектів” 
(1998). Не претендуючи на узагальнення усього обсягу цих досліджень і 
рекомендацій, висловимо лише декілька найзагальніших зауважень. 

Про експертизу та її стан в освіті можна говорити у широкому та вузь-
кому значенні слова, зокрема, про внутрішню експертизу, здійснювану вла-
сне освітянами у всіх ланках освіти, і зовнішню, яку провадять незалежні 
експерти. Але усім формам експертизи властива проблема ваги і значущо-
сті, дієвості і впливовості, адекватності і конструктивності експертних оці-
нок, тобто кількісних чи порядкових оцінок процесів і явищ, які найчастіше 
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не піддаються безпосередньому вимірюванню і можуть бути встановлені 
лише завдяки судженням спеціалістів.  

Українська освіта не позбавлена експертної уваги. Формування націо-
нальної освітньої політики здійснюється у змаганнях з альтернативами, іні-
ційованими Міжнародним Фондом „Відродження” (МФВ), Програмою Роз-
витку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Міжнародним центром перс-
пективних досліджень (МЦПД), Українським центром економічних і полі-
тичних досліджень імені Олександра Разумкова (УЦЕПД) та деякими інши-
ми інституціями.  

Незалежна експертиза освіти в Україні зрушила з мертвої точки у 
1996р. на серії „круглих столів” МФВ, присвячених освіті. З того часу відбу-
лося значне примноження експертної роботи щодо освіти. Нагадаємо лише 
масштабний круглий стіл УЦЕПД „Національна доктрина розвитку освіти. 
Чого чекати від її виконання?” (17 травня 2002р., м. Київ), ряд досліджень 
МЦПД. Помітним явищем є здійснення у 2003 р. експертизи Проекту Дер-
жавних стандартів базової та повної середньої освіти, ініційоване МФВ та 
благодійним фондом „Перше вересня”. Чекають на узагальнення експертні 
потуги у царині освіти за період незалежності України з метою використан-
ня усіх позитивів роботи МФВ, МЦПД, ПРООН, Британської Ради тощо. 
Для цього потрібно укласти компендіум усіх текстів або хоча б бібліографі-
чний покажчик (каталог, реєстр) усіх експертних видань та матеріалів у Ін-
тернеті.  

Видатний французький філософ Ліотар у дослідженні про стан знання 
в найбільш розвинених суспільствах (1979) вказує на відмінність двох су-
часних мовних ігор, експертної і філософської. Обов'язок експерта – „роз-
порядження інформацією”, тому експерт знає те, що він знає і що не знає, 
а філософ не відає цього, перший робить експертні висновки, другий ста-
вить філософські питання. Незважаючи (інколи зважаючи) на висновки ек-
спертів і питання філософів, рішення ухвалює правляча верства. Новим за 
Ліотаром є те, що сучасний світ (епоха постмодерну за його термінологією) 
керується правилами гри з повною інформацією, оскільки остання, в прин-
ципі, досяжна для всіх експертів. 

„Експерт – це той, хто знає деякі найгірші помилки, які можуть бути 
зроблені у його темі, і знає, як уникнути їх”, – зазначав видатний учений 
В.Гейзенберг. Тому відмирають сьогодні наукові дисципліни, які не мають 
потенціалу для експертизи. Гуманітарні науки здійснюють дрейф до гумані-
тарної експертизи. Педагогіка стає наукою про педагогічну експертизу. Фі-
лософія освіти здобуває статус теорії управління знаннями. 

Достовірна експертиза має стати усталеним порядком нашого суспіль-
ства. Закон України „Про наукову і науково-технічну експертизу” визначає 
лише перші кроки до цього. Нею повинні займатися не лише державні 
установи, а й громадські аналітичні організації, так звані „мозкові центри 
(танки )”. Українські „мозкові танки” переважно переймаються експертизою 
економіки і політики. Експертні висновки щодо освітньої політики, здійснені 
УЦЕПД і МЦПД, є приємними винятками. Проте ці винятки ігноруються ти-
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ми колами, що ухвалюють доленосні рішення. Хто тут винен? Експерти чи 
ухвалювачі рішень? Найімовірніше, винні епізодичність та низька публіч-
ність експертних висновків. 

При реалізації ідеї укладання компендіуму експертизи української осві-
ти (або ще краще Білої та Зеленої книг української освіти) важливо прослі-
дкувати висновки і пропозиції експертів щодо української освіти і з’ясувати, 
чому їх не було взято вчасно до уваги або спростувати їх доцільність чи 
раціо експертів. У грі з вичерпною інформацією найкраща результативність 
досягається новою організацією даних, у чому, власне, і полягає метод ін-
теграції. Така нова організація вдається частіше за все при з’єднанні в 
один ряд даних, які до того вважалися незалежними. Цим обумовлюється 
взаємозалежність двох типів експертної діяльності в освіті – внутрішньої та 
зовнішньої. 

Важливим моментом є оволодіння методологією експертизи освітньої 
політики, формування інституту експертизи освітньої політики як „мозково-
го танку”, становлення регіональних центрів освітньої політики, розроблен-
ня їх типових алгоритмів дій, кодексу незалежної експертизи тощо. 

Розроблення аналітичних документів на Заході має свої стандарти, які 
виникли як відповідь на жорстку політичну конкуренцію, свободу слова і ко-
нтроль громадськості за виконанням урядом його функцій і передвиборних 
зобов’язань.  

У демократичних країнах аналітичні документи поділяють на дві групи: 
внутрішні та зовнішні. Внутрішні документи регламентують діяльність уря-
дових структур та міжвідомчу взаємодію під час ухвалення політичних рі-
шень та їх реалізації. Це такі документи, як доповідна записка Міністру, 
аналітична записка, корпоративний документ. Зовнішні документи перед-
бачають залучення громадськості і незалежних експертів до розроблення 
політики та забезпечують підготовку законодавчих актів і заходів щодо 
впровадження політики. 

“Зелена книга” – це такий зовнішній документ, який залучає незалеж-
них експертів і громадськість до обговорення складних проблем державної 
політики, щодо яких уряд не має чіткого рішення. Ці консультації проводять 
задля того, щоб підготувати на їх основі проект урядового рішення або за-
конодавчого акту.  

“Біла книга” – це також зовнішній документ урядової політики, який має 
активізувати процес ухвалення урядового рішення через залучення полі-
тичних діячів, незалежних аналітиків і експертів та громадськості до проце-
су розроблення державної політики.  

Програма є таким різновидом зовнішнього документа урядової політи-
ки, який інформує громадськість про вже ухвалені політичні рішення і міс-
тить визначені та представлені інструменти, низку інституційних кроків та 
ресурсів для їх реалізації. 

Зрештою зауважимо, що техногенні чи природні катастрофи переваж-
но відбуваються раптово і в одну мить. Експертиза їх, встановлення їх при-
чин і наслідків тривають роками. У випадку з освітою значно важче. Експе-
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рти навіть не знають, чи знаходиться українська освіта в посткатастрофіч-
ному стані, чи напередодні нової катастрофи. У таких умовах експерт ста-
вить усі питання із впевненістю, що ніхто не має права заборонити йому 
шукати відповіді на них, і повинен використовувати при цьому сучасні про-
ривні методи аналітики, експертизи та прогностики. 
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Ю.М.Швалб 
2.2. Теоретичні основи психологічної експертизи досліджень 

 
За останні роки ідея експертизи та різні форми її реалізації набули 

надзвичайно великого поширення яку науці, так і в багатьох галузях суспі-
льного життя. Можна констатувати, що експертизі підлягає все, що завгод-
но, а сама процедура експертування також може будуватися найрізномані-
тнішими шляхами. Словосполучення типу «економічна експертиза», «соці-
альна експертиза», «психологічна експертиза» тощо стали буденними на 
всіх рівнях суспільної свідомості. На цьому ж буденному рівні поширеним є 
судження, що експерт — це той, хто добре розуміється у якійсь конкретній 
справі або питанні. Інакше кажучи, не розрізняються поняття «експерт» та 
«спеціаліст». Така нерозмежованість позицій має під собою істотні підстави 
в практиці, що склалася. Однак вона не відбиває суті експертування як 
особливого виду інтелектуальної діяльності — методологія та теорія екс-
пертної роботи практично відсутні. Зазначене повною мірою стосується і 
проблеми проведення психологічної експертизи. 

Очевидно, що проведення психологічної експертизи за змістом та фо-
рмою не збігається з традиційною практикою психологічного дослідження, 
що склалася у віковій та педагогічній психології. Хоча безумовним є і той 
факт, що психологічна експертиза— це певний вид дослідження. Для того, 
щоб психологічна експертиза стала дійовим інструментом, необхідно ви-
значити методологічні принципи та хоча б у загальних рисах теоретичні пі-
дстави експертизи як особливого роду інтелектуальної діяльності 

Розробка теорії психологічної експертизи передбачає пошук відпові-
дей на такі запитання: 1) коли виникає необхідність у проведенні експерти-
зи; 2) у чому полягає специфіка експертизи як виду інтелектуальної діяль-
ності; 3) хто може виступати в ролі експерта, або, інакше кажучи, які харак-
терні ознаки має позиція експерта; 4) які об'єкти можуть бути предметом 
експертизи; 5) чим відрізняється специфіка експертизи у системі освіти? 

1. Коли виникає необхідність у проведенні експертизи? 
Необхідність в експертизі виникає тоді, коли існує розуміння, що про-

блема може бути вирішена різними способами, кожний з яких може бути 
правильним, а їх порівняльна ефективність визначається можливістю ура-
хування та оцінювання максимальної кількості побічних результатів. Екс-
пертиза саме і спрямована на порівняльне оцінювання нецільових резуль-
татів за всіма компонентами діючої системи. Інакше кажучи, необхідність в 
експертизі виникає тільки тоді, коли виникає потреба в оцінці об'єкта з 
точки зору тих знань або практик, які не включені у самий об'єкт. 

2. У чому полягає специфіка експертизи як виду інтелектуальної 
діяльності? 

Проведений аналіз свідчить також, що експертиза є особливим видом 
оцінної діяльності. Причому це не оцінне судження, незалежно від того, за 
якими шкалами здійснюється оцінювання, та не критичний аналіз явища 
або факту. Інакше кажучи, оцінні судження щодо об'єктів типу «добре-
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погано», «красиво-огидно», «вдало-невдало» тощо не є експертними. У 
меншій мірі критична оцінка не є основним видом експертизи. Експертиза 
пов'язана з прогнозуванням наслідків для елементів діючої системи та оці-
нкою саме цих прогнозованих наслідків, тобто вона має показати, які саме 
зміни можуть виникнути для окремих людей, соціальних груп або умов іс-
нування людей. 

Це стає можливим тільки тоді, коли об'єкт експертизи розглядається з 
якоїсь іншої точки зору, коли він інтерпретується з точки зору тих знань 
або практик, які не включені у самий об'єкт. Причому тільки рефлексивна 
визначеність цієї іншої точки зору й відрізняє експертне судження від зви-
чайних оцінних висловлювань. У зв'язку з вказаною особливістю експерт-
ного знання необхідно зупинитися на двох важливих моментах. 

По-перше, відносно будь-якого об'єкта може бути побудована теоре-
тично неможлива кількість інтерпретацій. Будь-яка експертиза є інтерпре-
тацією. але не кожна інтерпретація є експертизою. Обмеження пов'язане з 
тим, що експертиза є прикладним дослідженням і відповідає деяким прак-
тичним потребам та інтересам людей, що виражені у запиті на експертизу. 

По-друге, будь-яка сфера знань або практики є внутрішньо неодно-
значною та суперечливою. Навіть самі, «суворі» науки як фізика містять у 
собі, опріч загальноприйнятих знань, різномовні наукові дані та суперечли-
ві наукові теорії. Тому перед експертом завжди виникає проблема вибору 
тих конкретних знань, які можуть бути покладені в основу експертної оцінки 
об’єкта. Один і той самий об'єкт може отримати різну експертну інтерпре-
тацію залежно від того, яку теорію або «точку відліку» обере експерт. 

Так, якщо об'єктом психологічної експертизи стає будь-яка педагогічна 
інновація, то психолог може її оцінювати, наприклад, з точки зору історії 
розвитку особистості або з точки зору теорії навчальної діяльності. Тому 
перед експертом завжди стоїть особлива задача рефлексії власних основ 
діяльності та їх артикуляцію. Експертиза, таким чином, це особливий вид 
прогностичної оцінки, яка будується як інтерпретація об’єкта. 

Прогностичне оцінювання, по суті, є імовірнісним, але в цьому полягає 
одна з переваг експертизи як методу дослідження - в результаті ми завжди 
отримуємо не одну-єдину відповідь, яка претендує на абсолютну істину, а 
на віяло відповідей, що відображають якість та ступінь вірогідності можли-
вих наслідків. 

Отже, експертиза у разі потреби може об'єднувати в собі й суто науко-
ві дослідницькі компоненти, такі як критика, аналіз, експеримент тощо. Така 
необхідність виникає у тому випадку, коли в арсеналі базових знань експе-
рта жодне не може бути прийняте як відповідне об'єкту експертизи. Однак 
на відміну від наукового дослідження експертиза завжди виявляється при-
четною до розв'язання якихось «інших» проблем та не має власних дослі-
дних цілей. Експертний висновок має, як правило, характер констатації де-
яких фактів і не містить якихось рекомендацій з приводу цілеспрямованих 
дій стосовно зміни положення справ. Ця робота належить уже до консуль-
тування. Консультування передбачає свою особливу структуру робіт та ор-
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ганізовується спеціально. За необхідності, консультування може проводи-
тися паралельно з експертизою та спираючись на її результати. Експерти-
за, таким чином, є прикладним дослідженням, що вирішує приватні за-
вдання усередині інших, неекспертних цілей та проблем, що утворюють 
зовнішні межі діяльності експерта. 

Зовнішня гранична обмеженість діяльності експерта виражається у 
тому, що завжди має існувати Замовник, тобто особа, яка зацікавлена у 
проведенні експертизи, та Споживач — той, хто може використати її ре-
зультати. Причому, Замовник та Споживач можуть не співпадати і, здебі-
льшого, це дійсно різні соціальні суб'єкти. 

3. Хто може виступати в ролі експерта, або, інакше, які характерні 
ознаки має позиція експерта? 

По-перше, для того, щоб зайняти позицію експерта, людині необхідно 
вийти за межі тієї системи, яка стає об'єктом експертизи. Іноді це відбува-
ється «природним» шляхом, за рахунок запрошення експерта з іншої сфе-
ри діяльності, однак у деяких випадках це стає суттєвою проблемою. 
Принцип позазнаходжуваності допомагає експерту побачити об'єкт з боку й 
у всій його цілісності та повноті, а також вивільнитися від власних емоцій та 
переживань, що закономірно виникають у кожної людини, яка існує усере-
дині якоїсь системи. 

По-друге, позиція експерта відрізняється рефлексивністю та артику-
льованістю тих знань або практик, які стають підставою для експертизи. 
Чим менше «інтуїцій» міститься у базовій системі знань експерта, тим об-
грунтованішим стає саме експертний висновок. У тих випадках, коли в екс-
перта відсутня відрефлексована система знань, це стає надзвичайно скла-
дною проблемою. Так, наприклад, під час підготовки нових рекламних про-
дуктів часто запрошують різних людей для проведення експертної оцінки 
за показниками буденного сприйняття. Природно, що більшість людей в 
такій ситуації не мають скільки-небудь усвідомлених підстав для оцінюван-
ня, а спираються винятково на свої емоції та інтуїції. У цьому випадку пе-
ред організаторами експертизи виникає особливе завдання на реконструк-
цію дійсних підвалин за емоційними відповідями експертів. 

По-третє, експерт повинен здійснити аналіз об'єкта з точки зору базо-
вої системи знань або практик. Це означає, що експерт повинен володіти 
особливим засобом інтелектуальної діяльності — інтерпретацією, що за-
безпечує прогностичну оцінку об'єкта. 

Співвідношення об'єкта та предметного змісту знань експерта є най-
важливішою характеристикою експертизи як особливої діяльності. Справа 
в тому, що будь-який об'єкт експертизи як діяльнісна система сам завжди 
будується на основі певних норм культури (Г.П. Щедровицький) та має у 
собі в явному або неявному вигляді певну систему знань. Тому співвідно-
шення змісту експертного знання та знання, за яким будується й функціо-
нує об'єкт експертизи, визначає засіб або тип інтерпретації. Іншими слова-
ми, характер співвідношення цих двох видів знань визначає тип експерти-
зи. За цим критерієм ми можемо виділити три основні типи експертиз. 
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Перший, найпростіший та найпоширеніший тип експертизи, — це ква-
ліфікаційна, або монопрофесійна, експертиза. Знання, за якими будується 
об'єкт експертизи, та знання експерта належать до однієї предметної галу-
зі, хоча при цьому й припускається, що знання експерта виходять за межі 
«об'єктного» знання. Фактично тут йдеться про оцінювання професійної ді-
яльності однієї людини, що проводиться іншим професіоналом, але більш 
високого рівня кваліфікації. Різного роду рецензування, захисти, професійні 
конкурси тощо—типові випадки такої кваліфікаційної експертизи. Цей тип 
експертизи; як ми вже зазначали, є й найбільш поширеним у суспільній сві-
домості — інженер вважає, що його розробку може оцінити тільки інженер, 
психолог—що лише психолог, педагог довіряє оцінці тільки іншого педаго-
га. 

Другий тип експертизи — це міжпрофесійна, або поліпрофесійна екс-
пертиза, коли об'єкт, створений у межах однієї професійної діяльності, оці-
нюється з точки зору іншої професійної позиції. У цьому випадку знання ек-
сперта та «об'єктні» знання не співпадають, але вони обов'язково повинні 
мати якісь точки перетину. Теоретично можна уявити ситуацію повного не-
співпадання експертного та «об'єктного» знань. Можна припустити, що у 
цьому випадку експертиза перестає бути прикладним дослідженням, а пе-
ретворюється у дещо інше. На практиці нам не доводилося стикатися з по-
дібними ситуаціями. За рахунок такого перетину результати експертизи 
стають зрозумілими та можуть у подальшому бути використані для перет-
ворення самого об'єкта тими людьми, які у нього включені. Саме тут впер-
ше виявляється осмисленою ідея психологічної експертизи педагогічної 
системи. Одразу ж відзначимо, що такою ж осмисленою є зворотна поста-
новка питання — тобто питання про можливості педагогічної експертизи 
психологічних систем. Взагалі для полі професійної експертизи, мабуть, 
немає якихось принципових обмежень, пов'язаних зі специфікою видів 
професійної діяльності. Почасти це означає, що стосовно, наприклад, пе-
дагогічних систем поліпрофесійна експертиза може будуватися не тільки з 
точки зору психології, але й фактично і з позицій будь-якої наукової або 
професійної діяльності: соціології, культурології, медицини, кібернетики, 
економіки тощо. Обмеження, що виникають, пов'язані тільки з тим, наскіль-
ки на сьогодні ми здатні передбачити можливі результати та наслідки дія-
льності системи. 

Третій тип експертизи можна назвати суспільною, або споживацькою 
експертизою. В цьому випадку суб'єктом експертування можуть виступати 
будь-які люди — індивіди або соціальні групи, які безпосередньо на собі ві-
дчувають або потенційно відчуватимуть наслідки дії системи, їх оцінні су-
дження і складають основу даного типу експертизи. Звичайно ж, для того, 
щоб ці розрізнені судження або думки набули форми експертизи, необхід-
на спеціальна організація експертної ситуації, але при цьому треба чітко 
розуміти, що організатори тільки створюють умови для виявлення поглядів 
та оцінок і можуть виступити з функцією фіксації й узагальнення та артику-
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ляції думки експертів. Але експертами при цьому є саме ті люди, які відчу-
вають на собі дію системи. 

В соціологічних та маркетингових дослідженнях цей тип експертизи 
використовується досить давно. Існує також деякий досвід застосування 
даного типу експертизи стосовно великих соціальних та економічних прое-
ктів. Мабуть, при розробці принципів та методів прощення такого типу екс-
пертизи можна використати не тільки досвід маркетингу, а й колосальні 
доробки, що є в досвіді проведення організаційно-діяльнісних ігор. 

4. Які об'єкти можуть бути предметом експертизи. 
У найзагальнішому вигляді можна сказати» що предметом експерти-

зи може служити будь-який об'єкт як діяльнісна система, що вводить у 
сферу свого впливу людей, соціальні групи або умови їх існування. 

Конкретизуючи цю загальну тезу, ми можемо виділити три типи експе-
ртиз за специфікою об'єктів. 

В першу чергу, це об'єкти, що являють собою всі форми підготовки 
прийняття рішень: проекти, програми, плани. У цьому випадку експертиза 
призначена показати, які саме зміни для окремих людей, соціальних груп 
та умов існування людей можуть відбутися під час реалізації даного рі-
шення. Отже, йдеться про власне прогнозну експертизу. 

У другому випадку об'єктами виступають наявні товари, послуги, сис-
теми дій та інші мегамашини, що склалися та функціонують. До мегамашин 
можна віднести будь-яку соціально організовану систему діяльностей, що 
спрямована на задоволення певних соціальних потреб. За таких умов екс-
пертиза має показати, які саме зміни для окремих людей, соціальних груп 
та середовища уже відбулися. Тут йдеться про ситуаційну, або ретро-
спективну експертизу. 

Нарешті, третій варіант пов'язаний з існуванням альтернативних сис-
тем дій. Причому це можуть бути як наявні факти та явища, наприклад, 
конкуруючі товари або послуги, так і альтернативні проекти, програми то-
що. У цьому випадку експертиза повинна показати якій саме зміні для 
окремих людей, соціальних груп та умов існування людей надаватимуть-
ся переваги за тієї або іншої зміни ситуації. В цьому випадку експертиза 
стає порівняльно-оцінною та поєднує в собі в тому чи іншому співвідно-
шенні ознаки двох типів. 

Досвід роботи показав, що поліпрофесійна експертиза на сьогодні є 
однією з тих форм психологічної роботи, яка користується великим попи-
том. Однак її здійснення пов'язане з двома суттєвими труднощами: 

1) виділення власне експертних задач, однаково зрозумілих та досту-
пних для різних професійних позицій; 

2) визначення системи критеріїв оцінок, які мають поєднувати в собі 
специфічні особливості предмету експертування та характеристики тих 
людей, які будуть відчувати наслідки дії систем. 

Вирішення цих проблем можливе завдяки створенню моделей особли-
вого типу — експертних моделей об'єкта дослідження. Експертні моделі, 
на відміну від дослідницьких, не є гіпотетичними, тобто вони не потребують 
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експериментальної перевірки її структурно-функціональних компонентів на 
істинність. Експертна модель задає опис того стану системи, яким він має 
бути (належних станів системи). А тому експертиза як дослідницька проце-
дура будується кількісно-якісною характеристикою об'єкта за тими параме-
трами, що задані у моделі, а потім здійснюється порівняльна оцінка належ-
ного і фактичного. Це дає можливість виявляти «порожні місцям в об'єкті — 
відсутні компоненти проекту, неузгодженості програми, непередбачувані 
наслідки, неузгоджені елементи системи тощо. 

Другою суттєвою особливістю експертних моделей є те, що вони не 
можуть будуватися як чисто професійні. Фактично це методологічні моде-
лі, і відносно користувачів (учасників експертизи) вони виконують функцію 
загального пізнавального засобу та базової межі розуміння ситуації. Кож-
ний учасник експертизи може використовувати таку модель як базову для 
подальшої операціоналізації процедур вирішення своїх професійних задач, 
але при цьому зберігається загальний простір взаєморозуміння та вироб-
лення узгоджених суджень. Побудова експертних моделей є складним по-
ліпрофесійним завданням, яке може бути вирішене тільки в процесі проду-
ктивної взаємодії людей, що знаходяться в різних професійних позиціях. 
Досвід таких розробок показав, що без участі методолога, здібного працю-
вати «за позицією»та за схемами різного роду, міждисциплінарний діалог 
та спільна діяльність стають мало продуктивними. 

5. Чим відрізняється специфіка експертизи у системі освіти? 
Необхідність психологічної експертизи в системі освіти виникає, як 

правило, у зв'язку з впровадженням будь-яких нововведень. Кінцева мета 
психологічної експертизи в системі освіти полягає у визначенні впливу но-
вовведення на психологічний розвиток та психічний стан суб'єктів навчаль-
ної діяльності. 

На початку та в середині 90-х років період загальної кризи в системі 
освіти поступився місцем бурхливому зростанню та диференціації. Новов-
ведення охопили всі елементи системи освіти та породили ряд нових, у 
тому числі й психологічних проблем. На одне з перших місць висунулася 
проблема оцінки нововведень, що виникають, та прогнозування їх наслід-
ків. Цілком очевидно, що далеко не всякі нововведення у сфері освіти є по-
зитивними. Можна навести величезну кількість прикладів невдалих педаго-
гічних новацій, але при цьому треба пам'ятати, що кожна така невдача — 
це діти, які не отримали належної освіти, опинилися ущемленими у вихо-
ванні або психічному розвитку. Особливо гостро ця проблема постала са-
ме у зв'язку з бурхливою диференціацією шкіл за різкого зниження рівня 
державного контролю. В уніфікованій системі освіти такі проблеми не ви-
никали, і психологія опинилася не готовою до вирішення завдань експерт-
ного типу. 

Психологічна експертиза в системі освіти спрямована на вирішення 
стратегічного завдання - оцінку глибини (або рівня) перетворення. Основ-
ним критерієм оцінювання виступає показник інноваційного потенціалу пе-
ретворення. Інновації можуть зачіпати будь-які структурні компоненти сис-
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теми освіти, тому в експертному підході нам уявляється доцільним взяти за 
точку відліку поняття рівня перетворення. У такому випадку ми отримуємо 
можливість виділити та описати всіх тих суб'єктів, які є задіяними у даному 
перетворенні. 

Перший рівень — соціальні інновації в системі освіти, коли змінюєть-
ся загальна архітектоніка самої системи освіти (наприклад, введення на-
вчання з шести років, прийняття закону про дванадцятирічну середню осві-
ту, виникнення форм державної та приватної освіти тощо). Узагальненим 
критерієм експертної оцінки виступає ступінь відповідності форм освітніх 
інституцій потребам суспільства. 

Другий рівень — соціально-педагогічні інновації, коли зміни спрямова-
ні на внутрішні умови організації процесів навчання та виховання. Так, на-
приклад, Міністерство освіти і науки затверджує нові базові навчальні про-
грами та вводить посаду шкільного психолога тощо. Узагальненим критері-
єм експертної оцінки виступатиме ступінь відповідності форм організації 
освіти умовам повноцінного психосоціального розвитку його суб 'єктів. 

Третій рівень — освітні інновації, коли зміни спрямовані на перетво-
рення навчально-виховного процесу в цілісній ланці освіти, У цьому випад-
ку формулюються нові цілі навчання, конструюються нові програми та роз-
робляються нові методи навчання. Узагальненим критерієм експертної 
оцінки виступатиме ступінь відповідності змісту освіти його цілям та за-
вданням. 

Четвертий рівень — психолого-педагогічні інновації, коли зміни спря-
мовані на перетворення педагогічних технологій. Нові педагогічні техноло-
гії можуть розроблятися та впроваджуватися у рамках уже усталених цілей 
та завдань освіти, не призводячи до їх змін. Як правило, це нові засоби на-
вчання та виховання або нові форми організації навчального матеріалу. 
Узагальненим критерієм експертної оцінки виступатиме ступінь відповід-
ності технології навчання завданням засвоєння навчального матеріалу.  

П’ятий рівень — конкретно-педагогічні інновації, коли зміни спрямо-
вані на перетворення методики викладання того чи іншого навчальною 
предмета. У більшості випадків вони відбивають індивідуальні пошуки тво-
рчо орієнтованих вчителів та спрямовані на підвищення ефективності про-
цесу засвоєння в межах навчальних курсів та програм, що вже склалися. 
Узагальненим критерієм експертної оцінки виступатиме ступінь відповід-
ності навчальних процедур педагогічним завданням розвитку особисто-
сті в процесі навчання. Педагогічні новації, що стосуються в основному 
методики викладання окремих предметів, відображають рівень творчого 
потенціалу вчителів, їх педагогічної майстерності. 

Дослідження показали, що проведення психологічної експертизи педа-
гогічних систем має підлягати достатньо жорстким методологічним вимо-
гам, якими є: 

1. Принцип полісуб'єктності. Педагогічна система вихідно є штучною 
системою, тобто вона виникає та функціонує тільки за рахунок цілеспрямо-
ваних зусиль тих людей, які входять до неї. Це означає, що під час експер-
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тного дослідження необхідно виділяти всі основні діяльнісні позиції та опи-
сувати психологічні структури та функції відповідних суб'єктів. Мінімально 
необхідний набір таких суб'єктів становить: розробник навчального проекту 
та програми, педагог, учень. У конкретних випадках цей перелік може бути 
розширено, але ці позиції мають бути обов'язковими. 

2. Принцип взаємного відображення. Всі діяльнісні позиції, що скла-
дають педагогічну систему, слід розглядати не тільки як самостійні, а й як 
залежні від інших. Це означає, що, описуючи кожний суб'єкт, необхідно 
приховувати те, як він бачить або уявляє інших суб'єктів. Чим більшу кіль-
кість позицій ми враховуємо в дослідженні, тим складніше буде й система 
опису. 

3. Принцип додатковості. Одна із специфічних особливостей педагогі-
чних систем полягає в тому, що жодна діяльнісна позиція не може бути ре-
алізована сама по собі без наявності інших. Програмування припускає та 
визначає розгортання діяльності педагога та учня (діяльність педагога без 
програми та учня просто безглузда, діяльність учня без програми та педа-
гога неможлива). У той же час, кожний суб'єкт привносить щось своє в дія-
льність інших суб'єктів. 

4. Принцип «матрьошечності». Педагогічні системи та процеси є бага-
торівневими, та для кожного конкретного випадку експертизи конкретної 
педагогічної системи необхідно визначати та описувати ту систему, до якої 
водить та, що аналізується, а також та, яка вписана в систему, що аналізу-
ється. Кінцевою метою експертного дослідження є оцінка впливу педагогіч-
ної системи на  психологічний розвиток людей, які до неї включені. 
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Розділ ІІІ. Організаційно-методичне забезпечення експертизи пси-
хологічного та соціологічного інструментарію 

 
3.1. Алгоритм проведення експертизи 
 

Процедура проведення експертизи психологічного та соціологічного ін-
струментарію будується відповідно до досить твердого алгоритму, але при 
цьому передбачає значну творчу роботу і високу кваліфікацію самого екс-
перта. Вона може бути розбита на визначені етапи чи «кроки», кожен з 
яких розв’язує своє власне завдання. Повна експертиза передбачає про-
ходження всіх етапів, але в деяких випадках, у залежності від завдання на 
експертизу, вона може здійснюватися і як часткова. 

Остаточне рішення про можливості використання представлених на 
експертизу матеріалів в системі освіти Полтавської області приймається на 
засіданні обласної експертної комісії створеної при Полтавському облас-
ному центрі практичної психології і соціальної роботи. При прийнятті оста-
точного рішення комісія керується експертним висновком. 

Визначають наступні кроки здійснення експертизи:  
1. Параметричне визначення конкретного матеріалу як предмета ек-

спертизи. 
2. Критеріальний опис матеріалу. Будується як поглиблений опис і 

якісне оцінювання в рамках тих визначень, що були отримані на першому 
кроці. 

3. Якісна оцінка відповідності критеріям. Дає можливість експертній 
комісії прийняти рішення про можливість (неможливість) використання ма-
теріалів поданих на експертизу у навчальних закладах Полтавської облас-
ті. Якісна оцінка передбачає наступні дії: 

• До кожного з критеріїв зазначених у таблицях 2, 3, 4, 5 визнача-
ється один з показників («відповідає», «відповідає частково», «не від-
повідає»), який позначається як 1 бал у відповідній клітинці. 

• Окремою умовою подальшого обрахунку є відсутність показнику 
«не відповідає» по жодному з критеріїв. Іншими словами, наявність хо-
ча б одного показника «не відповідає» свідчить про невідповідність ма-
теріалу вцілому вимогам щодо створення та використання психологіч-
ного, соціологічного інструментарію, навчальних матеріалів та немож-
ливість його подальшого використання. 

• Подальший обрахунок проводиться за показником «відповідає». 
Для цього визначається відношення кількості набраних балів до зага-
льної кількості можливих за даним показником, тобто визначається 
«коефіцієнт відповідності». 

• Відповідність матеріалу вимогам щодо створення та викорис-
тання психологічного та соціологічного інструментарію, навчальних ма-
теріалів визначається значенням коефіцієнту відповідності (таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Визначення відповідності матеріалів вимогам щодо створення та 
використання психологічного та соціологічного інструментарію, 

навчальних матеріалів 
 

Значення коефіцієнту відповідності Відповідність вимогам 
 

в межах від 0,75 до 1,0 
 

 
матеріал відповідає вимогам 

 
в межах від 0,50 до 0,75 

матеріал може розглядатися на 
предмет відповідності вимогам, за 

умови доопрацювання 
 

в межах від 0 до 0,50 
 

 
матеріал не відповідає вимогам 

 
4. Формування експертного висновку (докладний опис у пункті 3.7. 

збірника). Експертний висновок повинен бути чітко структурованим за та-
кими пунктами: 

• Предмет експертизи 
• Мета і завдання експертизи 
• Опис предмета експертизи 
• Характеристика предмета експертизи з чітким наголошенням на 

критеріях аналізу та, за необхідності, з точним описом проведених додат-
кових досліджень (предмет дослідження, завдання, вибірка, інструмента-
рій, результати). 

• Розгорнені оцінні судження за компонентами матеріалу. 
• Загальні висновки. 

 
 



 38

3.2. Експертиза психодіагностичного інструментарію 
 
Полтавським обласним центром практичної психології і соціальної ро-

боти визначено перелік психодіагностичних методик рекомендований до 
використання у закладах освіти Полтавської області (додаток 2). Перелік 
сформовано за принципами відповідності методик:  

• віковим особливостям учасників навчального процесу; 
• вимогам надійності, валідності, достовірності; 
• потребам практичних психологів у дослідженні психічних властиво-

стей особистості, станів, процесів та міжособистісних взаємин; 
особливостей навчально-виховного процесу; 

• вимогам ефективного використання в умовах навчального закладу. 
Також враховувалися можливості доступу до психодіагностичних мето-

дик, тобто їх наявність в збірниках по психодіагностиці. 
У випадку, коли практичний психолог має потребу у використанні дода-

ткової психодіагностичної методики, яка не ввійшла до визначеного перелі-
ку, але міститься у збірниках по психодіагностиці, необхідно подати її на ек-
спертизу до Полтавського обласного центру практичної психології і соціа-
льної роботи у визначеному порядку. Критерії експертизи додаткового пси-
ходіагностичного інструментарію відображено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Експертиза психодіагностичного інструментарію 

Предмет ек-
спертизи Критерії поглибленого аналізу 

Якісна оцінка по шкалі 
Відповідає 
 

Відповідає 
частково 

Не відпо-
відає 

Змістовна 
частина тес-
ту 

Вимоги по використанню тесту:  
(Вимоги по використанню дозволяють ко-
ристувачам отримати інформацію про 
процедуру розробки тесту, сфери його за-
стосування та інтерпретацію отриманих 
результатів.): 

Х Х Х 

• автори методики та історія її розроб-
ки 

   

• призначення методики    
• принцип побудови методики    
• одиниця вимірювання та надійність 
результатів 

   

• обґрунтованість методики    
• дані по психометричній перевірці та 
стандартизації 

   

• дані по інтерпретації результатів    
Стимульний матеріал: Х Х Х 
• опис завдань, які необхідно виконати    
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• приклади, які допомагають краще 
зрозуміти завдання 

   

• власне, питання, завдання, з якими 
працює клієнт 

   

Реєстраційний бланк (бланк відпо-
відей): 

Х Х Х 

• не повинен містити інформацію, яка 
вказує на конструкт, який досліджуєть-
ся 

   

• бланк не повинен бути занадто на-
вантажений цифрами, рядками та ін. 

   

• на бланку мають бути відведені міс-
ця для представлення необхідних со-
ціально-демографічних даних 

   

Ключі до тесту: Х Х Х 
• для інтелектуальних тестів, досяг-
нень - набори правильних або непра-
вильних відповідей на завдання 

   

• для визначення ступеню прояву тієї 
чи іншої характеристики особистості - 
набори відповідей з оцінками до пи-
тань або оцінками до варіантів відпові-
дей 

   

Використан-
ня тесту 

Відомості про процедуру розробки: Х Х Х 
• сфера застосування    
• дані про вибірку, на якій проводилась 
стандартизація 

   

• аналіз пунктів тесту, валідності, на-
дійності 

   

Вимоги до застосування: Х Х Х 
• область розповсюдження тесту    
• вимоги до користувачів    
• опис процедури проведення    
• стандарт тестового матеріалу    
Дані по обробці та інтерпретації ре-
зультатів: 

Х Х Х 

• зразки реєстраційного бланку та 
ключів 

   

• процедура обробки таблиці для пе-
реводу “сирих” балів у стандартні шка-
ли 

   

• приклади інтерпретації результатів    
Коефіцієнт відповідності 

 
 

*Коефіцієнт відповідності обраховується за схемою наведеною в пункті 
3.1. 
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3.3. Вимоги щодо використання психодіагностичного інструмен-
тарію в системі освіти Полтавської області 

 

До користувачів психодіагностичного інструментарію, що є професій-
ними практичними психологами, і користувачів, які не мають фахової пси-
хологічної освіти (соціальні педагоги, вчителі, адміністрація) пред'являють-
ся вимоги різного роду. Вимоги розроблені та адаптовані автором посібни-
ка на основі вимог щодо використання психодіагностичного матеріалу ви-
кладених у збірнику «Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 
психологической диагностике. — К.: Наук. думка, 1989.— 200 с. (переклад з 
рос.)». 

І. Вимоги щодо використання психодіагностичних методик 
практичними психологами: 

1. Знає і застосовує на практиці загальні теоретико-методологічні 
принципи психодіагностики. 

2. Стежить за поточною методичною літературою по психодіагнос-
тиці. 

3. Має власний банк методик. Використовує в роботі лише ті мето-
дики, які містяться в переліку психодіагностичного інструментарію, рекоме-
ндованого до використання у закладах освіти Полтавської області, або 
пройшли експертизу в Полтавському обласному центрі практичної психо-
логії і соціальної роботи. 

4. В разі необхідності, подає додатковий психодіагностичний ін-
струментарій на експертизу в Полтавський обласний центр практичної пси-
хології і соціальної роботи. 

5. Відповідає за рішення, прийняті на основі тестування. Попере-
джає можливі помилки, що допускаються непрофесіоналами, незнайомими 
з обмеженнями використання того або іншого тесту. 

6. Забезпечує необхідний рівень надійності психодіагностичних 
висновків, за потреби, паралельно застосовуючи стандартизовані методи-
ки та метод незалежних експертних оцінок. 

7. При підборі методик у батарею (програму обстеження) керуєть-
ся не суб'єктивними перевагами й упередженнями в оцінці методик, а ви-
ходить з вимоги максимальної ефективності діагностики — максимум на-
дійності при мінімумі затрат. 

8. Забезпечує ретельне дотримання усіх вимог для проведення 
методик. Підрахунок балів, інтерпретація, прогноз здійснюються в строгій 
відповідності з методичними рекомендаціями. 

9. Психодіагностику дітей віком до 14 років проводить лише за 
умови попереднього погодження з батьками (оформлення письмового до-
зволу). 

10. Забезпечує конфіденційність психодіагностичної інформації, 
отриманої від досліджуваного на основі «особистої довіри». Психолог обо-
в'язково попереджає досліджуваного про те, хто і для чого може викорис-
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товувати його інформацію. Не має права приховувати від досліджуваного 
те, які рішення можуть бути винесені на основі психодіагностики. 

11. Зберігає професійну таємницю: не передає особам, не уповно-
важеним вести психодіагностичну практику, інструктивних матеріалів, не 
розкриває перед потенційним досліджуваним секрету тієї або іншої психо-
діагностичної методики, на якій заснована її валідність, попереджає про те, 
ким і для чого буде використана інформація про результати обстеження. 
При використанні непрямих методик не повідомляє про справжній предмет 
психодіагностики (при тестуванні пам'яті можуть бути насправді виявлені 
установки або особистісні риси і т.п.). 

12. Обов'язково розглядає в ході обстеження поряд з найбільш 
ймовірною і альтернативну діагностичну гіпотезу (інтерпретацію даних), за-
стосовуючи в психодіагностиці принцип аналогічний принципу презумпції 
невинності в судочинстві. 

13. Уповноважений особисто перешкоджати некоректному і неетич-
ному застосуванню психодіагностики і повинен виконувати цей обов'язок 
незалежно від посадової субординації. 

14. При підборі методики (тесту) згідно гіпотези дослідження та 
складеного плану дослідження, потрібно чітко дати відповідь на питання: 
кому, у якому вигляді будуть представлятися результати діагностики, хто 
буде основним реалізатором рекомендацій психолога. Рекомендації, від-
повідно адаптовані для кожної групи користувачів, повинні відповідати 
принципу «Не зашкодь». 

ІІ. Вимоги щодо використання психодіагностичних методик со-
ціальними педагогами, вчителями, адміністрацією (далі користу-
вачі): 

Окремі, добре теоретично і практично обґрунтовані методики, які не 
потребують спеціальних знань при інтерпретації, можуть використовувати 
соціальні педагоги, вчителі, адміністрація навчального закладу. При цьому 
користувачу методик ставиться в обов'язок:  

1. Попередньо проконсультуватися з практичним психологом про 
те, які саме методики можуть бути застосовані для вирішення поставлених 
задач. 

2. Якщо практичний психолог попереджає користувача про те, що 
правильне використання методики вимагає загальних знань про психодіаг-
ностиці, або спеціальної підготовки (по оволодінню методикою), то корис-
тувач зобов'язаний або вибрати іншу методику, або залучити до проведен-
ня психодіагностики практичного психолога, або відмовитися від психодіаг-
ностики взагалі. 

3. Психодіагностику дітей віком до 14 років проводить лише за 
умови попереднього погодження з батьками (оформлення письмового до-
зволу у довільній формі). 

4. Користувач, що одержує доступ до психодіагностичних методик, 
автоматично бере на себе зобов'язання по дотриманню всіх вимог профе-
сійної таємниці. 
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5. Користувач додержується всіх етичних нормативів у проведенні 
обстеження стосовно досліджуваного і будь-якої третьої особи: він так са-
мо, як і практичний психолог, не має права зловживати довірою, і зобов'я-
заний попереджати досліджуваного про те, як буде використана інформа-
ція. 

6. Методики, не забезпечені стандартною однозначною інструкці-
єю, необхідними показниками надійності і валідності, що вимагають пара-
лельного використання високопрофесійних експертних методів, не можуть 
бути використані соціальними педагогами, вчителями, адміністрацією. 

7. Будь-який користувач методик (тестів) дотримується процедур-
них і етичних нормативів, вживає заходів для запобігання некоректного ви-
користання методик. 
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3.4. Експертиза корекційно-розвивальних програм (далі програм) 
 
Науковий аналіз проблем та узагальнення досвіду роботи практичних 

психологів показує, що в межах психологічної служби в системі освіти мова 
не може йти окремо про діагностику, окремо про корекцію або розвиток. 
Практичний психолог на основі даних психодіагностики розробляє програ-
му (за ступенем потреби, можливостей) подальшого розвитку тих чи інших 
сторін особистості; виконує корекційну, розвивальну роботу; відслідковує 
виконання наданих рекомендацій вчителями, батьками, дітьми; фіксує від-
повідність, або росходження з прогнозованим результатом, тобто визначає 
ефективність комплексу проведеної роботи. 

Предметом експертизи корекційно-розвивальних програм є дотриман-
ня принципів створення, особливостей побудови, вимог щодо складання та 
оформлення корекційно-розвивальних програм. 

Таблиця 3 
Експертиза корекційно-розвивальних програм 

Предмет ек-
спертизи Критерії поглибленого аналізу 

Якісна оцінка по шкалі 
Відповідає 

 
Відповідає 
частково 

Не відпо-
відає 

Принципи 
створення 
програм 

• Принцип системності корекційних, роз-
вивальних, профілактичних завдань 

   

• Принцип єдності корекції та діагностики    
• Принцип дотримання вікових, психоло-
гічних, особистісних особливостей клієн-
та 

   

• Принцип активного використання най-
ближчого соціального кола в програмі 

   

• Принцип орієнтації на різні рівні орга-
нізації психічних процесів 

   

• Принцип поступового ускладнення ма-
теріалу 

   

• Принцип врахування емоційної склад-
ності матеріалу 

   

Вимоги що-
до складан-
ня програм 

• Чітке формулювання мети    
• Підбір конкретних методик і технік для 
роботи 

   

• Підготовка необхідних матеріалів та 
обладнання 

   

• Чітке визначення форми роботи (гру-
пова, індивідуальна, змішана) 

   

• Визначення загального часу для здійс-
нення всієї програми 

   

• Визначення періодичності необхідних 
зустрічей та їх тривалість 

   

• Розробка конкретної програми в цілому 
та визначення змісту кожного заняття 

   

• Наявність методичних рекомендацій для  
батьків, педагогів 
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• Планування форм участі інших осіб 
(соціальних педагогів, педагогів, медиків, 
тощо) 

   

• Визначення форм і засобів відстежен-
ня динаміки програми (ходу впроваджен-
ня, результативності) 

   

• Оцінка можливостей реалізації про-
грами, внесення доповнень та змін до 
програми у ході роботи 

   

• Можливості подальшого супроводу 
учасників програми після її завершення 

   

• Оцінка ефективності реалізованої про-
грами 

   

Особливості 
побудови 
програми 

Пояснювальна записка розкриває: Х Х Х 
• актуальність даного напрямку корекцій-
но-розвивальної роботи 

   

• особливості розвитку дітей даного віку    
• аналіз попереднього обстеження дітей, 
які мають показники, що виходять за нор-
му. 

   

Пояснювальна записка включає: Х Х Х 
• мету програми (сприяти, розвивати, фо-
рмувати) 

   

• завдання програми (розвивати, сприяти, 
формувати, діагностувати, коригувати) 

   

• перелік методів та форм роботи, які бу-
дуть використовуватися під час занять; 

   

• перелік діагностичних методик    
• кількість занять, годин    
• тривалість занять    
• періодичність занять    
• кількість дітей у групі    
• прогнозований результат від роботи з 
дітьми за даною програмою (підвищення 
рівня, розвиток, тощо) 

   

• форми і засоби відстеження динаміки 
програми 

   

• механізм оцінки ефективності програми    
Тематичний план включає: Х Х Х 

• тему занять    
• кількість занять за даною темою    
Конспект заняття містить: Х Х Х 

• тему заняття    
• мету заняття (встановлення, створен-
ня, розвиток, формування, стимулювання 
тощо) 

   

• матеріал, що використовується на заня-    
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тті (кольорові олівці, аркуші паперу, таб-
лиці, картки тощо) 

   

• хід заняття (назва вправи чи гри, 
тривалість, інструкція для дітей чи пси-
холога, хід гри) 

   

Методичні рекомендації (педагогам. 
батькам) 

   

Бібліографія 
(Алфавітний список авторів та робіт, які 
використовувалися при написанні програ-
ми) 

   

Вимоги що-
до оформ-
лення про-
грами 

• титульна сторінка відповідно форми 
затвердженої в ОЦППСР 

   

• друга сторінка із зазначенням назви 
розробки, автора, закладу, року, кіль-
кості сторінок; анотації; рецензентів, 
або  рішення органу на якому затвер-
джено програму (методичне 
об’єднання), його номер та дата 

   

• нумерація сторінок    
• зміст програми з зазначенням сто-
рінок на третій сторінці 

   

• наявність у змісті пояснювальної 
записки, тематичного плану, конспек-
тів занять, методичних рекомендацій, 
списку використаної літератури 

   

• розташування літературних джерел у 
алфавітному порядку 

   

• посилання по тексту програми на літе-
ратурні джерела із зазначенням номера 
джерела та сторінки 

   

Коефіцієнт відповідності 
 

 

*Коефіцієнт відповідності обраховується за схемою наведеною в пункті 
3.1. 
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3.5. Схема комплексної психолого-педагогічної експертизи навча-
льних матеріалів 

 
В основу схеми щодо проведення експертизи навчальних матеріалів 

покладено критерії та стандарти розроблені професором, доктором психо-
логічних наук Ю.М. Швалбом доповнені та модифіковані автором посібни-
ка. 

На основі цих критеріїв здійснюється експертиза методичних матеріа-
лів експертною комісією Міністерства освіти і науки України. Ці стандарти 
використовує і Український науково-методичний центр практичної психоло-
гії і соціальної роботи. 

Предметом експертизи навчальних матеріалів виступають параметри-
чне визначення матеріалу, особливості побудови програми, вимоги щодо її 
оформлення. 
І .Перший крок - параметричне визначення матеріалу експертизи. 
Цей етап спрямований на уточнення і визначення конкретного навча-

льного матеріалу як предмета експертизи. 
Для усіх видів навчальних матеріалів базовими є три параметри. 
Перший параметр – тип навчального матеріалу. Взагалі, автори на-

вчального матеріалу звичайно вказують до якого типу він належить, однак, 
така вказівка ще не означає, що матеріал дійсно є саме таким. Автор може 
щиро помилятися, а може просто не знати, які обов'язкові компоненти пе-
редбачає той чи інший тип навчального матеріалу. У педагогіці прийнято 
виділяти п'ять основних типів навчальних матеріалів. Це: 

1. Підручник, який повинен забезпечувати засвоєння основних 
знань і формування основних умінь з визначеного навчального предмету. 

2. Навчальний посібник, що виконує в навчальному процесі ті ж 
функції, але може відноситься не до всього навчального предмета, а до 
його деяких частин, чи бути присвяченим визначеному аспекту даного на-
вчального предмета. 

3. Методичні рекомендації - спрямовані на опис інструментальної і 
технологічної складових навчального предмета. 

4. Додаткова література, до якої можуть бути віднесені різного ро-
ду хрестоматії, збірники текстів, задач тощо, тобто спеціально дібрані ма-
теріали, що дозволяють поглибити знання чи закріпити уміння, отримані з 
інших навчальних джерел. 

5. Програма - опис послідовності розгортання навчального пред-
мета за змістом і в часі. 

Для кожного типу матеріалів існують свої, досить суворі правила їхньо-
го предметного наповнення, структурування й оформлення, добре описані 
в педагогічній літературі. 

Другий параметр - адресність навчального матеріалу. Як правило, 
навчальні матеріали досить жорстко прив'язані до того чи іншого навчаль-
ного предмету і, тому, експертні проблеми виникають у зв'язку з тими ма-
теріалами, що не є основними. У той же час, треба враховувати, що в зв'я-
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зку зі швидкою диференціацією системи освіти, виникненням різноманітних 
форм додаткової і безперервної освіти жорстка прив'язка навчального 
предмета й адресата стали розмиватися, і набула високого ступеню неви-
значеності. 

В цілому можна виокремити чотири типи основних споживачів навча-
льних матеріалів. При цьому необхідно враховувати, що ці типи є особли-
вими позиціями в освітній ситуації, а не соціальними ролями чи статусною 
характеристикою. Це:  

1. Викладачі. 
2. Учні. 
3. Організатори. 
4. Інтересанти (ті, хто використовує різні навчальні матеріали в 

процесі самоосвіти). 
Важливо пам'ятати, що в сучасних умовах кожну з зазначених позицій 

може займати практично будь-яка людина. Так, наприклад, у рамках про-
грами "Рівний - рівному" ті самі підлітки можуть послідовно займати позиції 
учня, організатора, викладача, і так далі. Крім того, останнім часом з'яви-
лася значна кількість навчальної літератури для батьків, яких у даному ви-
падку треба буде виділяти в окремий тип споживача. 

Третій параметр - тематична (змістовна) визначеність навчально-
го матеріалу. 

Навчальний матеріал, що попадає на експертизу, повинен бути чітко 
визначеним за його місцем в загальній архітектоніці навчального процесу. 
Зокрема, це передбачає визначення його структурного місця в системі ін-
ших навчальних матеріалів. 

За цим параметром можна виокремити чотири типи матеріалу, що від-
повідають рівням аналізу: 

1. Окремий предмет. 
2. Окрема тема (розділ) у предметі. 
3. Фрагмент теми. 
4. Згадування. 
Таким чином, перший крок експертизи задає загальну категоріальну 

оцінку матеріалу і дозволяє скласти його опис як предмет наступних експе-
ртних дій.  

II. Другий крок - критеріальний опис матеріалу. 
Будується як поглиблений опис і якісне оцінювання навчального мате-

ріалу в рамках тих визначень, що були отримані на першому кроці. 
Проблема полягає в тім, що експерт зобов'язаний максимально уника-

ти суб'єктивізму під час оцінки матеріалу. Це означає, що під час опису й 
оцінки матеріалу експерт повинен спиратися не на свій власний життєвий 
досвід, а на об'єктивовані й чітко сформульовані критерії. 

Другим важливим моментом є те, що критерії аналізу і критерії оціню-
вання є принципово різними. 

Для кожного базового параметра, незалежно від конкретної характери-
стики, будуються критерії аналізу і шкали оцінювання. Наведені нижче кри-
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терії аналізу за кожним параметром є мінімально необхідними й у кожному 
конкретному випадку можуть доповнюватися, розширюватися, поглиблю-
ватися. 

Причому, треба враховувати, що, коли на першому кроці опис предме-
та експертизи будується в основному як його формальне визначення, то на 
другому кроці це завжди змістовний аналіз матеріалу. Тому аналіз краще 
починати зі змісту самого матеріалу, 

За тематичним (змістовним) параметром навчального матеріалу мі-
німальним набором критеріїв аналізу може бути такий: 

1. Обґрунтованість місця даного навчального матеріалу в загаль-
ній структурі навчального процесу. Аналіз повинен показати наяв-
ність/відсутність відповідного культурного й освітнього контексту для дано-
го матеріалу. 

2. Внутрішня логічність. Проблема полягає не стільки в тім, що ло-
гіка експерта і логіка автора можуть не збігатися, скільки в тім, що логіка 
розгортання поняття може не збігатися з логікою засвоєння. Тому експерт 
повинен аналізувати логіку навчального матеріалу з погляду логіки засво-
єння. При цьому експерт постійно має враховувати той факт, що логіка на-
уки не співпадає з логікою навчального предмета і не існує єдино "прави-
льної" логіки перетворення понятійного знання в навчальний предмет. 

3. Достатність (ступінь розкриття). Цей пункт завжди пов’язаний із 
значними труднощами, тому що чіткі критерії "достатності" відсутні. У де-
яких випадках виникає необхідність проведення додаткових досліджень. 

4. Новизна (віднесеність до історико-культурного контексту). На-
вчальний матеріал повинен бути проаналізованим з точки зору того, наскі-
льки він відображає сучасні уявлення про дану предметну галузь знань. 
Високий темп оновлення базових наукових і особливо прикладних знань 
передбачає і їх адекватну фіксацію в навчальних матеріалах. 

Аналіз матеріалів повинний бути доповнений якісною оцінкою, яка 
може бути здійсненою з використанням умовної рівневої шкали: "відпові-
дає", "відповідає частково", "не відповідає". Це означає, що експертний ви-
сновок повинен містити не тільки визначення обґрунтованості, логічності, 
достатності і новизни, але і їхню оцінку за ступенем (рівнем). 

Як ми бачимо, оцінка змісту навчального матеріалу передбачає висо-
кий рівень професійних знань експерта в конкретній галузі, що виходить за 
межі власне психології. 

Для змістовного аналізу адресності експерти можуть використову-
вати чотири основних критерії.  

1. Відповідність функціональним характеристикам адресата (вікові 
і професійні характеристики). 

2. Відповідність функціональним цілям адресата (мотиви, цілі та 
інтереси). Функціональні цілі адресата мають дві форми представленості. 
По-перше, у формі інституціональних цілей освіти, зафіксованих у відпові-
дних документах, по-друге, у вигляді психологічних характеристик суб'єктів 
навчальної діяльності. Розгорнута психологічна експертиза передбачає 
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проведення аналізу за обома формами. У зв'язку цим іноді виникає необ-
хідність проведення спеціальних психологічних досліджень. 

3. Відповідність функціональному рівню готовності адресата (дося-
гнутий рівень знань, наявність відповідного життєвого досвіду). Проблемі 
функціональної готовності в системі освіти в останні роки приділялася зна-
чна увага, особливо в зв'язку з проведеними реформами. Ми вважаємо, що 
для розв'язання експертних завдань найкраще використовувати компетен-
тнісний підхід, тобто аналізувати готовність як здатність суб'єкта в 
розв’язанні визначеного типу завдань. 

4. Функціональна новизна для адресата. Навчальний матеріал має 
нести в собі певний розвиваючий потенціал. Він може бути дуже різним, від 
простого повідомлення деяких нових відомостей до формування нових 
способів мислення чи інших психічних здібностей. Оцінка розвивального 
ефекту є одним із найважливіших і найскладніших завдань психологічної 
експертизи. Крім того, у сучасних умовах досить часто виникає ситуація, 
коли який-небудь навчальний матеріал фактично дублює вже наявні роз-
робки. 

Для якісної оцінки адресності вводиться умовна шкала: "відповідає", 
"відповідає частково", "не відповідає". Тобто експерт повинен оцінити сту-
пінь відповідності навчального матеріалу функціональним характеристи-
кам, цілям, рівню готовності і завданням розвитку адресата. 

Для поглибленої характеристики типологічної віднесеності мате-
ріалу мінімально необхідним набором критеріїв є: 

1. Наявність структурних компонентів, що забезпечують розуміння 
цілей і задач, що ставили розроблювачі даного матеріалу. Взагалі ж, зви-
чайні правила культури оформлення тексту передбачають наявність пояс-
нювальної частини, в якій автори формулюють цілі і завдання. 

2. Наявність структурних компонентів, що забезпечують розуміння 
змісту матеріалу. Такими компонентами виступають різного роду метатек-
сти. У навчальних матеріалах забезпечення розуміння найчастіше здійс-
нюється за рахунок використання таких метатекстових форм, як: рефлек-
сивне пояснення; рефлексивні схеми; моделі; табличне чи графічне струк-
турування матеріалу; приклади й ілюстрації. Експерт ні в якому разі не по-
винен покладатися на своє власне розуміння/нерозуміння. У ході експер-
тизи треба провести пілотне дослідження рівня розуміння даного навчаль-
ного матеріалу адресатом. 

3. Наявність структурних компонентів, що забезпечують перехід 
від розуміння матеріалу до відповідних умінь та способів практичної дії на 
основі даного матеріалу. 

4. Наявність структурних компонентів, що забезпечують можли-
вість включення матеріалу в інші культурні й особистісні контексти. Зви-
чайно в якості таких компонентів використовуються різні форми гіпертекс-
тів, що виступають прикладами такого включення матеріалу в інші контекс-
ти. Знання перестають носити абстрактний характер, вони стають особис-
тісними, а уміння стають  
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універсальними і можуть використовуватися суб'єктом в різних сферах ді-
яльності. На цій підставі і будується експертний аналіз. 

Для якісної оцінки типологічних характеристик навчального матері-
алу вводиться умовна шкала: "відповідає", "відповідає частково", "не від-
повідає". 

Таблиця 4 
Експертиза навчальних програм 

Предмет екс-
пертизи Критерії поглибленого аналізу 

Якісна оцінка по шкалі 
Відповідає 

 
Відповідає 
частково 

Не відпо-
відає 

Параметричне 
визначення 
матеріалу 

Тематизм 
(основний предмет, окрема тема (роз-
діл) в предметі, фрагмент теми, згаду-
вання) 
• Обгрунтованість місця в загальній 
структурі (контекстуальність) 

Х Х Х 

   

• Внутрішня логічність    
• Достатність (ступінь розкриття)    
• Новизна (віднесеність до історико-
культурного контексту) 

   

Адресність 
(викладачі, учні, організатори, інте-
ресанти) 
• Відповідність функціональним харак-
теристикам адресата (вікові та профе-
сійні характеристики) 

Х Х Х 

   

• Відповідність функціональним цілям 
адресата (мотиви, цілі та інтереси) 

   

• Відповідність функціональному рівню 
готовності адресата (досягнутий рівень 
знань, наявність відповідного життєво-
го досвіду) 

   

• Функціональна новизна для адреса-
та (матеріал має нести певний розви-
ваючий потенціал) 

   

Типологічна віднесеність 
(підручник (навчальний посібник), про-
грама, методичні рекомендації, додат-
кова література) 

• Наявність структурних компонентів, 
що забезпечують розуміння цілей і за-
вдань, які ставили розробники даного 
матеріалу 

Х Х Х 

   

• Наявність структурних компонентів, 
що забезпечують розуміння змісту ма-
теріалу 

   

• Наявність структурних компонентів, 
що забезпечують перехід від розуміння 

   

• матеріалу до відповідних умінь і спо-
собів практичних дій на основі даного 
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матеріалу    
• Наявність структурних компонентів, 

що забезпечують можливість включення 
матеріалу в інші культурні і особистісні 
контексти 

   

Особливості 
побудови про-
грами 

Пояснювальна записка включає: Х Х Х 
• мету програми     
• завдання програми    
• перелік методів та форм роботи, які 
будуть використовуватися під час за-
нять 

   

• кількість занять, годин    
• тривалість занять    
• періодичність занять    
• прогнозовані результати від роботи 
з дітьми за даною програмою (підви-
щення рівня, розвиток, тощо) 

   

• форми відстеження динаміки про-
грами 

   

• механізм оцінки ефективності про-
грами 

   

Тематичний план включає: Х Х Х 
• тему занять    
• кількість занять за даною темою    
Конспект заняття містить: Х Х Х 

• тему заняття    
• мету заняття (встановлення, ство-
рення, розвиток, формування, стиму-
лювання, тощо) 

   

• матеріал, що використовується на 
занятті (кольорові олівці, аркуші папе-
ру, таблиці, картки, тощо) 

   

• хід заняття    
Бібліографія    

Вимоги щодо 
оформлення 
програми 

• титульна сторінка відповідно фо-
рми затвердженої в ОЦППСР 

   

• друга сторінка із зазначенням 
назви розробки, автора, закладу, 
року, кількості сторінок; анотації; 
рецензентів, або  рішення органу 
на якому затверджено програму 
(методичне об’єднання), його но-
мер та дата 

   

• нумерація сторінок    
• зміст програми з зазначенням 
сторінок на третій сторінці 

   

• наявність у змісті пояснювальної 
записки, тематичного плану, 
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конспектів занять, методичних ре-
комендацій, списку використаної 
літератури 

   

• розташування літературних джерел у 
алфавітному порядку 

   

 • посилання по тексту програми на лі-
тературні джерела із зазначенням но-
мера джерела та сторінки 

   

Коефіцієнт відповідності* 
 

 

*Коефіцієнт відповідності обраховується за схемою наведеною в пункті 
3.1. 
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3.6. Експертиза соціологічного інструментарію 

Відповідно до нормативно-правової бази щодо забезпечення експер-
тизи психологічного та соціологічного інструментарію в системі освіти Пол-
тавським обласним центром практичної психології і соціальної роботи здій-
снюється експертиза та надання дозволу на проведення соціологічних та 
соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюва-
тись на район (місто), або декілька районів області. 

Предметом експертизи є опис етапів дослідження, форма звіту про со-
ціологічне дослідження та опитувальний лист. Визначено відповідні крите-
рії аналізу та методика якісної оцінки. Експертиза може бути проведена як 
за всіма, так і за одним з параметрів, в залежності від запиту. 

Таблиця 5 
Експертиза соціологічного інструментарію 

 
Предмет екс-
пертизи 

Критерії поглибленого аналізу 
Якісна оцінка по шкалі 

Відповідає 
 

Відповідає 
частково 

Не відпо-
відає 

Етапи соціоло-
гічного дослі-
дження 

І. Програма соціологічного дослі-
дження містить: 

Х Х Х 

• Визначення проблемної ситуації (ви-
бір теми дослідження) 

   

• Огляд літератури за даною темати-
кою 

   

• Формулювання мети та завдань дос-
лідження 

   

• Визначення понять    

• Формулювання гіпотези як обґрунто-
ваного припущення про наявність 
зв’язку між поняттями (змінними) 

   

• Розробка дослідницького проекту 
(вибір методів дослідження, обґрунту-
вання вибірки та розробка інструмен-
тарію) 

   

План проведення дослідження (збір 
даних, реєстрація отриманої інфор-
мації) 

   

Інтерпретація результатів (обробка 
та узагальнення отриманих даних) 

   

Форма аналітичного звіту за резуль-
татами дослідження 

   

Представлення результатів громад-
ськості (обговорення найбільш значи-
мих результатів у наукових виданнях 
та засобах масової інформації, виступи 
в навчальни закладах) 
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Аналітичний 
звіт 

Передмова  
Назва закладу який здійснює проект, 
джерела фінансування, подяка учасни-
кам проекту, консультантам та експер-
там 

   

Зміст 
Містить глави, параграфи, списки таб-
лиць та графіків, якщо вони є в додат-
ках 

   

Вступ 
Формулювання мети, актуальності, те-
оретичної та прикладної значимості 
дослідження. Висунення гіпотези, коро-
ткий опис та обґрунтування вибірки. 
Вступ завершується характеристикою 
використаних методів та основних про-
цедур 

   

Теоретична частина 
Пояснення та обґрунтування постанов-
ки проблеми на фоні існуючих теорій. 
Вказати теорію, яку поділяє автор, або 
сформулювати концептуальні принци-
пи власного підходу 

   

Емпірична частина 
В звіті цей розділ самий об’ємний, тому 
потрібно розділити його на більш дрібні 
частини відповідно до досліджуваних 
змінних 

   

Висновки 
Коротко описуються самі вагомі ре-
зультати дослідження, не дублюючи 
тих, які вже представлялися в емпірич-
ній частині дослідження. Повідомлення 
про підтвердження, або не підтвер-
дження гіпотези 

   

Примітки 
Містять коментарі з приводу міркувань 
основної частини звіту, стосуються де-
телей представлених даних, або пог-
ляди інших дослідників на ті ж соціаль-
ні явища 

   

Бібліографія 
Алфавітний список авторів та робіт, які 
використовувалися при написанні звіту 

   

Додатки 
Таблиці, ілюстрації, анкета, інші мето-
дики, які використовувалися для збору 
даних 

   

 
 

Повна назва організації та структур-
ного підрозділу якій проводить дос-
лідження (1-ша сторінка) 
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Опитувальний 
лист 

Звернення до учасника опитування 
(центральна частина 1-ої сторінки): 

Х Х Х 

• Повідомлення мети дослідження    

• Запрошення до участі в обговоренні 
визначеної проблеми 

   

• Нагадування про значимість відвер-
тих відповідей 

   

• Інформація про способи відповідей 
на питання різних типів 

   

• Гарантія анонімності    

• Подяка за згоду взяти участь в опи-
туванні 

   

• Місто, рік проведення дослідження    

Макет опитувального листа: Х Х Х 
• Дотримання принципу розподілу 
складних (в середині) та простих (на 
початку) питань 

   

• Кількісне співвідношення складних і 
простих питань (1:3) 

   

• Рівномірність розподілу питань різно-
го типу по всій анкеті 

   

• Антропометричні питання (в кінці ан-
кети): стать, вік, освіта, етнічний статус, 
соціальний статус, матеріальне поло-
ження 

   

Графіка анкети: Х Х Х 
• Яскрава та лаконічна назва, яка ві-
дображає ідею (окрема сторінка, 
центральне місце) 

   

• Формулювання питань та варіанти 
відповідей надруковані різними шриф-
тами, або виокремлюються відступом 
лівого поля 

   

• Питання-фільтри повинні мати чіткі, 
виділені шрифтом посилання з вказів-
кою до якого питання переходити після 
відповіді на попереднє 

   

• За потребою додаткові коментарі до 
окремих питань 

   

• Використання малюнків нейтрально-
го характеру 

   

Оцінка питань 
(Якість питань: доцільність, доступ-
ність; кількість (15-45 питань)) 
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Пілотажне дослідження  
(Апробація анкети, корекція питань за 
результатами апробації) 

   

Коефіцієнт відповідності 
 

 

*Коефіцієнт відповідності обраховується за схемою наведеною в пункті 
3.1. 
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3.7. Формування експертного висновку та структура аналітичного 
звіту 

 
Весь накопичений матеріал повинний бути представленим експертом у 

вигляді експертного висновку. Для цього експерт повинен перевірити свої 
власні висновки за всіма перерахованим вище критеріями на їх внутрішню 
узгодженість і зробити загальний висновок. 

Експертний висновок повинен бути чітко структурованим за такими пу-
нктами: 

1. Детальний опис документів, що аналізувались: 
• методики, програми, посібники, підручники; 
• точні бібліографічні дані - автори, рік видання, видавництво; 
• обсяг – кількість д.а.; 
• цільова аудиторія - для кого призначений даний матеріал (вік, 

клас, тип навчального закладу). 
2. Мета і завдання експертизи: 

• опис мети і завдань, які задекларовані авторами матеріалу, що 
аналізується; 

• співставлення задач з новими стандартами освіти, завданнями 
соціально-психологічного супроводу, вказування на розбіжності і не-
відповідності у реально викладеному матеріалі. 
3. Опис предмета експертизи. 
4. Характеристика предмета експертизи з чітким наголошенням на 

критеріях аналізу та, за необхідності, з точним описом проведених додат-
кових досліджень (предмет дослідження, завдання, вибірка, інструмента-
рій, результати). 

5. Аналіз використання форм і методів діяльності (наскільки оптима-
льно відносно змісту матеріалів і віку учнів обрані авторами форми і мето-
ди діяльності). Вся ця інформація має бути проаналізована з точки зору ві-
дповідності: 

• віковим, статевим та індивідуальним особливостям учасників; 
• іншим об’єктам, в результаті взаємодії з якими, учасники можуть 

отримувати таку ж саму інформацію; 
• експерт має визначити і описати яким чином даний матеріал 

впливає на розвиток, коригує, уточнює, розширює та поглиблює знання 
у порівнянні з тим, що застосовувалося на попередніх етапах; 

• експерт має враховувати наявність різних поглядів у суспільстві 
на дану проблематику; 

• експерт має визначити, чи не містить аналізований ним матері-
ал елементів навчання різним формам девіантної поведінки або пове-
дінки, що не відповідає рівню розвитку учасників. 
6. Розгорнуті оціночні судження за компонентами матеріалу. 
7. Забезпеченість наочними посібниками, стимульним матеріалом, 

роздатковими матеріалами, комп'ютерними програмами: 
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• наявність-відсутність таких матеріалів; 
• тематична відповідність; 
• оцінка наочних матеріалів; 
• оцінка сприйняття матеріалу; 
• оцінка ефективності застосування. 

8. Загальні висновки експертизи та рекомендації. 
 
 
 
Експерт (П.І.П.)                                   Підпис                                      Дата 
 
Роботу прийняв (П.І.П.)                      Підпис                                      Дата 
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Додаток 1 
 
І. Форма подання переліку психодіагностичних методик для прове-
дення експертизи 
 
Погоджено: 
 
Голова обласної експертної комісії 
Завідувачка ОЦППСР 
________________К.М.Василенко 

Затверджую: 

Ректор ПОІППО 
 

________________П.І.Матвієнко 
 

Перелік психодіагностичних методик, що використовуються у ро-
боті фахівцями психологічної служби 

_____________________________________________________________ 

(назва навчального закладу, П.І.П.) 

№ 

п/п 

Назва 
методики, 
автор 

Джерело Спрямованість методики, для 
вирішення якого завдання ви-
користовується 

Вік 

     

 

 

 

ІІ. Форма подання переліку програм для проведення експертизи 
 
Погоджено: 
 
Голова обласної експертної комісії 
Завідувачка ОЦППСР 
________________К.М.Василенко 

Затверджую: 

Ректор ПОІППО 
 

________________П.І.Матвієнко 
 

Перелік програм, що використовуються у роботі фахівцями психо-
логічної служби 

_______________________________________________________________________ 

(назва навчального закладу, П.І.П.) 

 

 

Назва програми, ав-
тор, джерело 

Кількість занять Вік Спрямованість 
програми 
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ІІІ. Форма заяви на проведення експертизи (корекційно-
розвивальної, просвітницької, навчальної) програми 

 

Голові експертної комісії при 
Полтавському обласному центрі 
практичної психології і соціаль-
ної роботи 
Василенко К.М. 

 

Заява 

Прошу провести експертизу програми (вказати вид, назву, вікову ка-
тегорію, спрямованість). Програма додається. 

 

 

Дата                                                               Автор (автор-упорядник) 

                                                                       ________________підпис 

 

 

 

ІV. Форма титульної сторінки програми 
 
Погоджено: 
 
Голова обласної експертної комісії 
Завідувачка ОЦППСР 
________________К.М.Василенко 

Затверджую: 

Ректор ПОІППО 
 

________________П.І.Матвієнко 
 

Назва програми 
 

Автор (автор-упорядник): 

________________________________ 

(П.І.П. психолога, навчальний заклад) 

 

«СХВАЛЕНО» 

Рішенням педради ЗОШ № ________ 

від_______________№____________ 
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Додаток 2 

 
Перелік психодіагностичного інструментарію рекомендованого обла-

сним центром практичної психології і соціальної роботи 
 до використання закладах освіти Полтавської області. 

 
* - методики які входять до діагностичного мінімуму по певному напрямку 
психодіагностики та рекомендовані для проведення в системі освіти Пол-
тавської області 
 
№  
п/п 

 
Назва мето-
дики, автор 

 
Джерело 

Для вирішення якого 
завдання використо-

вується, 
спрямованість 

 
Вік 

1. Готовність до школи 
1.  Тест Кугле-

ра* 
Гаврина С.Е., Кутяе-
ва Н.Л., Топоркова 
И.Г., Щербина С.В. 
Развиваем руки – 
чтоб учиться и пи-
сать, и красиво ри-
совать. Популярное 
пособие для роди-
телей и педагогов. 
Ярославль «Акаде-
мия развития» 1997. 

Для визначення здат-
ності цілісного 
сприймання та відт-
ворення. 

6 - 8 ро-
ків 

2.  Методика на 
визначення 
загальної 
обізнаності 
та запасу по-
бутових 
знань * 
Р.С.Немов 

Немов Р.С., Психо-
логия: Учеб. Для 
студ. пед. вузов: В 3 
кн. – 3-е изд. – М.: 
Гуманит. Изд. центр 
Владос, 1999. – Кн. 
3: психодиагностика. 
Введение в научное 
психологическое ис-
следование с еле-
ментами математи-
ческой статистики. – 
632с. 

Для визначення соці-
альної обізнаності. 

6 – 7 
років 

3.  Перелік пи-
тань для ви-
значення 
шкільної зрі- 
лості* 

Головань Н.О. Ми 
готові до школи? – 
К-д.: Державне 
Центрально-
Українське видавни- 

Для визначення шкі-
льної зрілості. 

6 – 7 
років 
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Н.Головань цтво. 1993.   
4.  Методика 

“Послідов-
ність подій” * 
А.Н.Берн-
штейн 

Гуткина Н.И. Психо-
логическая готов-
ность к школе. – 4-е 
изд., перераб. и до-
полн. – СПб,: Питер 
2004. – 208с.: ил. – 
(Серия «Учебное 
пособие»). 

Рівень розвитку здат-
ності до узагальнення 
та встановлення при-
чинно-наслідкових 
зв’язків. 

6 – 7 
років 

5.  “Малюнок фі-
гури люди-
ни”* 
Йірасека-
Керена 

Гуткина Н.И. Психо-
логическая готов-
ность к школе. – 4-е 
изд., перераб. и до-
полн. – СПб,: Питер 
2004. – 208с.: ил. – 
(Серия «Учебное 
пособие»). 

Рівень сформованос-
ті образного мислен-
ня. 
Рівень психічного ро-
звитку дитини. 

6 – 7 
років 

6.  Методика 
“Четвертий 
зайвий” * 
Н.Головань 

Головань Н.О. Ми 
готові до школи? – 
К-д.: Державне 
Центрально-
Українське видавни-
цтво. 1993. – 72с. 

Розчленованість об-
разних та понятійних 
характеристик 
об’єктів у мисленні. 

6 – 7 
років 

7.  Навчальна 
мотивація * 
М.Гінзбург 

Коробко С.Л., Короб-
ко О.І. Робота пси-
холога з молодшими 
школярами. Мето-
дичний посібник. – 
К.: Літера ЛТД, 2006. 
– 416 с. 

Визначення мотивів 
навчання. 

Моло-
дші 
школярі 

8.  "Отношение 
ребенка к 
обучению в 
школе" 
Р.С.Немов 

Немов Р.С. Психо-
логия Учеб. для 
высш. пед. учеб. за-
ведений. В 3 кн.: 
Кн.З. - М,1996. 

Визначення соціаль-
но-психологічної го-
товності дитини до 
школи. 

5-7 ро-
ків 

9.  "Графичес-
кий диктант" 
Д.Б.Ельконин 
 

Рогов Е. И. Насто-
льная книга практи-
ческого психолога в 
образовании. - М.: 
ВЛАДОС, 1995. 

Дослідження готовно-
сті до школи. 
Виявлення вміння 
уважно слухати і точ-
но виконувати вказів-
ки дорослого, діяти за 
зразком. 

6-7 ро-
ків 

10. Самодиагно- 
стика для 

Рогов Е. И. Насто-
льная книга практи 

Дослідження готовно-
сті до навчання в шко 

3-5 ро- 
ків 
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 родителей 
Дж.Чейпи 

ческого психолога в 
образовании. - М.: 
ВЛАДОС, 1995. 

лі. 
Оцінювання батьками 
рівня розвитку своїх 
дітей. 
 

 

11. Зкспресс-
диагностика 
готовности к 
школе 
Е.К.Вархото-
ва, 
Н.В.Дятко, 
Е.В.Сазоно-
ва 

Вархотова Е.К., Дя-
тко Н.В., Сазонова 
Е.В. Экспресс-
диагностика готов-
ности к школе: 
Практическое руко-
водство для педаго-
гов и школьных пси-
хологов - М.: Гене-
зис, 1999. 
 

Дослідження готовно-
сті до навчання в 
школі. 
Визначення готовнос-
ті до навчання. 

6-7 ро-
ків 

12. Тест «До-
мик» 

Рабочая книга шко-
льного психолога / 
Под ред. И.В. Дуб-
ровиной. - М.: «Про-
свещение», 1991. 

Дослідження готовно-
сті до навчання в 
школі. 
Визначення вміння 
орієнтуватися в своїй 
роботі на зразок, 
вміння точно скопію-
вати його. 
 

6-7 ро-
ків 

13. Методика 
«Узор» 
Л.И.Цехан-
ская 

Гуткина Н.И. Психо-
логическая готов-
ность к школе. - М.: 
Академический 
Проект, 2000. 

Дослідження готовно-
сті до навчання в 
школі. 
Дослідження сформо-
ваності вміння дітей 
свідомо керувати сво-
їми діями за прави-
лом, вміння уважно 
слухати. 
 

6-7 ро-
ків 

2. Дослідження психологічної адаптації 
2.1. Дослідження психологічної адаптації до школи учнів 1-4 класів 

1.  Анкета для 
оценки уров-
ня школьной 
адаптации 
Н.Г.Луска- 
нова 

Лескова-Савицкая 
А.А. Проблема ада-
птации первокласс-
ников к школе. - 
Одесса, 2001. 

Дослідження шкільної 
адаптації.  
Оцінка рівня шкільної 
адаптації. 

6-9 років

2.  Методика Лескова-Савицкая Дослідження шкільної 6-7 ро 
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 исследования 
мотивации 
обучення у пе-
рвоклассников 
М.Р.Гинзбург 

А.А. Проблема ада-
птации первокласс-
ников к школе. - 
Одесса, 2001. 

адаптації. 
Оцінка рівня шкільної 
мотивації та адапта-
ції. 

ків 

3.  Проективная 
методика "Что 
мне нравится в 
школе" 

Лескова-Савицкая 
А.А. Проблема ада-
птации первокласс-
ников к школе. - 
Одесса, 2001. 

Дослідження шкільної 
адаптації. 
Оцінка рівня шкільної 
адаптації. 

6-9 ро-
ків 

4.  Проективная 
методика "Мой 
класс" 

Лескова-Савицкая 
А.А. Проблема ада-
птации первокласс-
ников к школе. - 
Одесса, 2001. 

Дослідження шкільної 
адаптації. 
Оцінка рівня шкільної 
адаптації. 

6-9 ро-
ків 

5.  Проективная 
методика 
"Школа зве-
рей" 
С.Панченко 

Лескова-Савицкая 
А.А. Проблема ада-
птации первокласс-
ников к школе. - 
Одесса, 2001. 

Дослідження шкільної 
адаптації. 
Оцінка рівня шкільної 
адаптації. 

6-9 ро-
ків 

6.  Цветовой тест 
отношений 
(ЦТО) 
А.М.Эткинд 

Лескова-Савицкая 
А.А. Проблема ада-
птации первокласс-
ников к школе. - 
Одесса, 2001. 

Дослідження шкільної 
адаптації. 
Дослідження особли-
востей емоційного 
стану учня на окре-
мих уроках, взагалі в 
школі. 

6-10 
років 

7.  Методика "Эк-
спертная оцен-
ка адаптиро-
ванности ре-
бенка к школе" 
В.И.Чириков. 
О.В.Соколова, 
О.В.Сорокина 

Лескова-Савицкая 
А.А. Проблема ада-
птации первокласс-
ников к школе. - 
Одесса, 2001. 

Дослідження шкільної 
адаптації. 
Дослідження рівня 
адаптації дитини до 
школи шляхом екс-
пертної оцінки вчите-
ля, батьків. 

6-7 ро-
ків 

8.  Карта адапта-
ции первокла-
ссников 

Лескова-Савицкая 
А.А. Проблема ада-
птации первокласс-
ников к школе. - 
Одесса, 2001. 

Дослідження шкільної 
адаптації. 
Дослідження особли 
востей адаптації ді 
тей до школи шляхом 
експертної оцінки ба-
тьків. 

6-7 ро-
ків 

9.  Анкета для ви-
значення 

Енциклопедія пси-
хологічних тестів 

Визначення можли-
вих психологічних 

7-10 
років 
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 шкільної зрілості для дітей, - М.: Ар-
кадія, 1998. 

причин дезадаптації.  

2.2. Дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній 
школі 

1.  Анкета "Школа" 
И.В.Крук 

Психологическая 
профилактика де-
задаптации учащи-
хся в начале обу-
чения в средней 
школе. / Под ред. 
Л.П. Пономаренко. 
- Одесса, 1998. 

Дослідження шкільної 
адаптації. 
Оцінка рівня шкільної 
адаптації. 

3 10 ро-
ків 

2.  Опросник для 
учителей и роди-
телей на выяв-
ление труднос-
тей поведения, 
эмоциональных 
расстройств у 
детей 
Р.Гудмен 

Психологическая 
профилактика де-
задаптации учащи-
хся в начале обу-
чения в средней 
школе. / Под ред. 
Л.П. Пономаренко. 
- Одесса, 1998. 

Дослідження шкільної 
адаптації. 
Виявлення труднощів 
у поведінці та емо-
ційних розладів у ді-
тей. 

10-12 
років 

3.  Методика опре-
деления личнос-
тной адаптиро-
ванности школь-
ников 
А.В.Фурман 

Психологическая 
профилактика де-
задаптации учащи-
хся в начале обу-
чения в средней 
школе. / Под ред. 
Л.П. Пономаренко. 
- Одесса, 1998. 

Дослідження адапта-
ції учнів до школи та 
інших сфер життя.  
Оцінка рівня адапто-
ваності школярів до 
зовнішнього та внут-
рішнього світу. 

3 10 ро-
ків 

4.  Проективная ме-
тодика "Дерево" 
Джон и Дайана 
Лампен 

Психологическая 
профилактика де-
задаптации учащи-
хся в начале обу-
чения в средней 
школе. / Под ред. 
Л.П. Пономаренко. 
- Одесса, 1998. 

Дослідження шкільної 
адаптації. 
Оцінка рівня шкільної 
адаптації. 

3 6 ро-
ків 

5.  Визначення ха-
рактеристик со-
ціальної адапта-
ції школярів 
А.К.Осницький 

Журнал практично-
го психолога, №3, 
1996. 

Дослідження шкільної 
адаптації. 
Виявлення дітей 
"групи ризику" стосо-
вно дезадаптації до 
школи. 

3 9 ро-
ків 

6.  Методика "Неза- Психологическая Дослідження шкільної З 9 ро- 
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 кінчені речення" 

модифікація ме-
тодики, викладе-
ной у брошурі 
Л.Н.Солнцевой, 
Т.В.Галкіной 
"Метод дослід-
ження особис-
тості учня".-М.:, 
РАН,- 1993 

профилактика де-
задаптаци учащих-
ся в начале обуче-
ния в средней 
школе. / Под ред. 
Л.П. Пономаренко. 
- Одесса, 1998. 

адаптації. 
Дослідження самопо-
чуття дитини в школі, 
її ставлення до шко-
ли, свого майбутньо-
го, до дорослих. 

ків 

7.  Опростник для 
родителей 

Пономаренко Л.П, 
Диагностика и кор-
рекция предневро-
тических состояний 
у младших подрос-
тков. - Одесса, 
1997. 

Дослідження адапта-
ції. 
Виявлення труднощів 
в адаптації шляхом 
експертної оцінки ба-
тьків. 

10-12 
років 

8.  Анкета для уча-
щихся 
Е. Королева 

Е. Королева. Хочу, 
могу, буду. М: 
"КСП", 1997. 

Дослідження емоцій-
ного ставлення до 
школи, до певних ас-
пектів навчання. 
Дослідження причин 
шкільної дезадапта-
ції. 

10-12 
років 

9.  Анкета для учи-
телей 

Пономаренко Л.П. 
Диагностика й кор-
рекция преневро-
тических состояний 
у младших подрос-
тков. - Одесса, 
1997. 

Виявлення стану три-
вожності у дітей шля-
хом експертної оцінки 
вчителів. 
Дослідження причин 
шкільної дезадапта-
ції. 

10-12 
років 

10. Методика "Эмо-
циональная оце-
нка школы» 
Д.Х.Гизатаулин 

Психологическая 
профилактика де-
задаптаци учащих-
ся в начале обуче-
ния в средней 
школе. / Под ред. 
Л.П. Пономаренко. 
- Одесса, 1998. 

Дослідження особли-
востей емоційного 
ставлення до школи. 
Виявлення шкільної 
дезадаптації. 

10-12 
років 

11. Тест-
опитувальник 
«Оцінювання 
тривожності й 
схильності 

Корбко С.Л., Коро-
бко О.І. Робота 
психолога з моло-
дшими школярами: 
Методичний 

Визначення схильно-
сті до неврозу 

4-5 
клас 
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 дитини до невро-
зу» 
А.Захаров 

посібник. – К.: Літе-
ра ЛТД, 2006. – 
416с. 

  

12. Методика «Пе-
реставляння лі-
тер за визначе-
ним правилом» 
Розроблена на 
основі результа-
тів дослідження 
А.Зака 

Корбко С.Л., Коро-
бко О.І. Робота 
психолога з моло-
дшими школярами: 
Методичний посіб-
ник. – К.: Літера 
ЛТД, 2006. – 416с. 

Визначення рівня 
сформованості дій 
планування, внутріш-
нього плану дій та 
рефлексії. 
Здатність до рефлек-
сії власного способу 
дій. 

4-5 
клас 

13. Методика «Коро-
ткий переказ» 

Корбко С.Л., Коро-
бко О.І. Робота 
психолога з моло-
дшими школярами: 
Методичний посіб-
ник. – К.: Літера 
ЛТД, 2006. – 416с. 

Визначення уміння 
учнів переосмислю-
вати прочитаний 
текст та передавати 
його зміст у більш 
узагальненій формі 

4-5 
клас 

14. Модифікована 
методика «Са-
мооцінка» 

Корбко С.Л., Коро-
бко О.І. Робота 
психолога з моло-
дшими школярами: 
Методичний посіб-
ник. – К.: Літера 
ЛТД, 2006. – 416с. 

Виявлення рівня та 
диференційованості 
самооцінки учнів та 
сприйняття дитиною 
стосунків  з учителем 
та однокласниками 

4-8 
класи 

3. Дослідження пізнавальної сфери 
3.1. Дослідження відчуттів 

1. Методика визна-
чення абсолют-
ного порогу слу-
ху 

1. П.Г. Воронін, 
В.Н. Колбановсь-
кий, Р.Д. Маш Фізі-
ологія вищої нер-
вової діяльності та 
психологія. Навча-
льний посібник по 
факультативному 
курсу для учнів 9-
10 класів, - М.: 
Просвещение, 
1984; 
2. Бесєдін А.Н., 
Липатов І.І., Тим-
ченко А.В., Шапарь 
В.Б. Книга практи-
чного психолога, - 
Харків: РІП 

Дослідження слухо-
вих відчуттів. 

Будь-
який 
вік 
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  «Оригінал», 1996.   
2.  Методика чу-

тливості до 
відмінностей 

П.Г. Воронін, В.Н. 
Колбановський, Р.Д. 
Маш Фізіологія ви-
щої нервової діяль-
ності та психологія. 
Навчальний посіб-
ник по факультатив-
ному курсу для учнів 
9-10 класів, - М.: 
Просвещение, 1984. 

Дослідження зорових 
відчуттів. 

Будь-
який вік 

3.  Методика ви-
значення від-
носного поро-
гу відчуття 
тиску 

Г.Г. Бикова, О.В. 
Нерівня Практикум з 
психології, - Львів: 
ВО «Вища школа», 
1985. 

Визначення різниці у 
вазі предметів, що 
кладуться на долоні. 

12-14 
років 

4.  Методика 
«Демонстру-
вання хрома-
тичного конт-
расту» 

Г.Г. Бикова, О.В. 
Нерівня Практикум з 
психології, - Львів: 
ВО «Вища школа», 
1985. 

Дослідження дитячо-
го відчуття (фіксація 
сірого квадрата). 

14-16 
років 

5.  Методика 
«Абсолютний 
поріг зорово-
го відчуття» 

Бесєдін А.Н., Липа-
тов І.І., Тимченко 
А.В., Шапарь В.Б. 
Книга практичного 
психолога, - Харків: 
РІП «Оригінал», 
1996. 

Дослідження зорових 
відчуттів. 

З 5 ро-
ків 

3.2. Дослідження сприймання 
1. Методика 

«Чого не ви-
стачає?» 
Р.С. Нємов 

Л.Ф.Тихомирова 
«Розвиток пізнава-
льних здібностей ді-
тей», - Ярославль: 
Академія розвитку, 
1997. 

Діагностика рівня 
сприймання. 

5-7 ро-
ків 

2. Методика 
«Які предме-
ти заховані в 
малюнках?» 

Л.Ф.Тихомирова 
«Розвиток пізнава-
льних здібностей ді-
тей», - Ярославль: 
Академія розвитку, 
1997. 

Діагностика рівня 
сприймання. 

5-7 ро-
ків 

3. Проба “Назви 
фігури” 

Л.Ф. Тихомирова 
«Розвиток пізнава-
льних здібностей 

Діагностика зорового 
сприймання, швидко-
сті запам’ятовування 

5-7 ро-
ків 
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  дітей», - Ярославль: 
Академія розвитку, 
1997. 

і адекватного відтво-
рення даного матері-
алу. 

 

4. Проба “Розу-
міння тексту” 

Л.Ф. Тихомирова 
«Розвиток пізнава-
льних здібностей ді-
тей», - Ярославль: 
Академія розвитку, 
1997. 

Діагностика слухово-
го сприймання. 

5-7 ро-
ків 

5.  Методика 
«Заєць–
качка», «Мо-
лода–стара 
жінка» 

Воронін П.Г., Колба-
новський В.Н., Маш 
Р.Д. Фізіологія вищої 
нервової діяльності 
та психологія. На-
вчальний посібник 
по факультативному 
курсу для учнів 9-10 
класів, - М.: Про-
свещение, 1984. 

Дослідження вибірко-
вості сприймання. 

Будь-
який 
вік. 

6.  Методика «Як 
ми сприйма-
ємо час?» 

Воронін П.Г., Колба-
новський В.Н., Маш 
Р.Д. Фізіологія вищої 
нервової діяльності 
та психологія. На-
вчаль-ний посібник 
по факультативному 
курсу для учнів 9-10 
класів, - М.: Про-
свещение, 1984. 

Дослідження сприй-
мання часу. 

Будь-
який вік 

7.  Дослід Аріс-
тотеля 

Воронін П.Г., Колба-
новський В.Н., Маш 
Р.Д. Фізіологія вищої 
нервової діяльності 
та психологія. На-
вчальний посібник 
по факультативному 
курсу для учнів 9-10 
класів, - М.: Про-
свещение, 1984. 

Дослідження ілюзор-
ності сприймання. 

Будь-
який вік 

8.  Картина 
І.І.Левітана 
«У омута» 

Воронін П.Г., Колба-
новський В.Н., Маш 
Р.Д. Фізіологія вищої 
нервової діяльності-
та психологія. На 

Дослідження ілюзор-
ності сприймання. 

Будь-
який вік 
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  вчальний посібник 
по факультативному 
курсу для учнів 9-10 
класів, - М.: Про-
свещение, 1984. 

  

9.  Методика 
«Завершен-
ня малюнків» 
Векслер суб-
тест №7 

«Вимірювання інте-
лекту дітей». Посіб-
ник для психолога-
практика під ред.. 
Ю.З.Гільбуха, МО 
України, НДІ психо-
логії, - Київ, 1992. 

Дослідження вміння 
аналізувати побаче-
не. 

5-16 
років 

10. Методика ви-
вчення 
сприймання 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Виявлення типових 
труднощів у розвитку 
сприймання. 

8-14 
років 

11. Тест Йіраси-
ка-Керена 
субтести №2, 
3 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Виявлення типових 
труднощів у розвитку 
сприймання й орієн-
тації у просторі. 

8-14 
років 

12. Встановлен- 
ня послідов-
ності малюн- 
ків 
Векслер суб-
тест №8 

Вимірювання інтеле-
кту дітей. Посібник 
для психолога-
практика під ред.. 
Ю.З.Гільбуха, МО 
України, НДІ психо-
логії, - Київ, 1992. 
 

Дослідження цілісно-
сті сприймання, візу-
альної перцепції, уя-
влення, логіки мірку-
вань. 

5-15 
років 

13. Дослідження 
константнос-
ті сприйман-
ня форми 

Г.Г. Бикова, О.В. 
Нерівня Практикум з 
психології, - Львів: 
ВО «Вища школа», 
1985. 

Дослідження сталості 
сприймання форми. 

13-14 
років 

14. Дослідження 
точності ло-
калізації слу-
хових подра-
зників за до-
помогою ви-
значення 
джерела зву-
ку 

Г.Г. Бикова, О.В. 
Нерівня Практикум з 
психології, - Львів: 
ВО «Вища школа», 
1985. 

Дослідження точності 
локалізації слухових 
подразників. 

13-14 
років 

15. Методика 
Мюллера- 

Г.Г. Бикова, О.В. 
Нерівня Практикум з 

Встановлення наяв-
ності деяких ілюзій у 

13-14 
років 
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 Лієра психології, - Львів: 
ВО «Вища школа», 
1985. 

сприйманні.  

16. Дослідження 
здібностей до 
цілісного 
сприймання 
форми пред-
метів 
Т.Н. Головіна 

Енциклопедія пси-
хологічних тестів 
для дітей, - М.: Ар-
кадія, 1998. 

Виявлення здібнос-
тей до цілісного 
сприймання форми 
предметів, стану 
графічних навичок, 
здібностей здійсню-
вати симетричне зо-
браження. 

5-8 ро-
ків 

17. Методика 
«Шкали при-
ладів» 

Бесєдін А.Н., Липа-
тов І.І., Тимченко 
А.В., Шапарь В.Б. 
Книга практичного 
психолога, - Харків: 
РІП «Оригінал», 
1996. 

Дослідження зорово-
го сприймання інфо-
рмації приладів та 
здатності швидкої й 
точної її оцінки. 

З 11 
років 

18. Методика 
«Сприйман- 
ня часу» 

Бесєдін А.Н., Липа-
тов І.І., Тимченко 
А.В., Шапарь В.Б. 
Книга практичного 
психолога, - Харків: 
РІП «Оригінал», 
1996. 

Дослідження точності 
сприймання часу. 

З 11 
років 

19. Методика 
«Компаси» 

Бесєдін А.Н., Липа-
тов І.І., Тимченко 
А.В., Шапарь В.Б. 
Книга практичного 
психолога, - Харків: 
РІП «Оригінал», 
1996. 

Дослідження сприй-
мання просторових 
відношень. 

З 11 
років 

3.3. Дослідження уваги 
1. Коректурная 

проба 
Бурдон 

1. Альманах психо-
логических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. й 
С.А. – М.: КСП, 1996; 
2. Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Діагностика ступеню 
концентрації та стій-
кості уваги. 

3 6-7 
років 

2. Методика 
"Таблицы 
Шультэ" 

1. Альманах психо-
логических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. й 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 

3 10 до 
12 років 



 75

3.  С.А. -М.: КСП, 
1996.); 
2. Тихомирова Л.Ф. 
Развитие интеллек-
туальних способнос-
тей школьника. Яро-
славль, 1997; 
3. Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Діагностика стійкості 
уваги і динаміки пра-
цездатності. 

 

4. Методка 
"Красно-
черная таб-
лица" 
Ф.Д.Горбов 

Альманах психоло-
гических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. й 
С.А. - М.: КСП, 1996. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Вивчення переклю-
чення уваги. 

3 10 
років 

5. Методика 
изучения 
уровня вни-
мания 
П.Я.Гальпе-
рин,С.Л.Кабы-
лицкая 

Альманах психоло-
гических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. й 
С.А. - М.: КСП, 1996. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Вивчення рівня уваги 
і самоконтролю шко-
лярів. 

Учні 3-5 
класів 

6. Методика 
«Знайди та 
закресли» 
Р.С. Нємов 

Л.Ф. Тихомирова 
Розвиток пізнаваль-
них здібностей дітей, 
- Ярославль: Акаде-
мія розвитку, 1997. 

Дослідження рівня 
уваги. 

4-7 ро-
ків 

7. Психологічні 
задачі «Ви-
вчаємо ува-
гу» 

Коломінський Я. Лю-
дина: психологія, - 
М.: Просвіта, 1996. 

Тренування уваги 13-17 
років 

8. Методика 
Мюнстенбер-
га 

Бесєдін А.Н., Липа-
тов І.І., Тимченко 
А.В., Шапарь В.Б. 
Книга практичного 
психолога, - Харків: 
РІП «Оригінал», 
1996. 

Визначення вибірко-
віості та концентрації 
уваги. Профвідбір. 

З 15 
років 

9. Тест Горбова Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Оцінка стійкості ува-
ги. 

2-4 
класи 

10. Тест Горбова- Рогов Є.І. Настільна Оцінка переключення 2-4 
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 Шульте книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

уваги. класи 

11. Методика 
«Кільця Лан-
дольта» 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Визначення продук-
тивності стійкості, 
розподілу та перек-
лючення уваги. 

Учні 1-
12 кла-
сів 

12. Методика  
ВН-2. 

Профконсультаційна 
робота зі старшок-
ласниками під ред.. 
Б.А. Федоришина, - 
МО УРСР НДІ пси-
хології, - К.: Радян-
ська школа, 1992. 

Виявлення та оцінка 
стійкості й розподілу 
уваги старшокласни-
ків. 

Старші 
класи. 

13. Методика до-
давання  
чисел з пере-
ключенням 

Профконсультаційна 
робота зі старшок-
ласниками під ред.. 
Б.А. Федоришина, - 
МО УРСР НДІ пси 
хології, - К.: Радян-
ська школа, 1992. 

Виявлення та оцінка 
переключення уваги 
старшокласників. 

Старші 
класи 

14. Тест «Розпо-
діл та пере 
ключення 
уваги» 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології» 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Вивчення розподілу 
та переключення ува 
ги старшокласників. 

13-14 
років 

15. Методика 
Т.Є.Рибако-
ва 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психоло-
гії»,-Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Дослідження особ-
ливостей розподілу 
уваги. 

8-10 ро-
ків 

16. Методика до-
слідження 
концентрації і 
стійкості ува-
ги 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Дослідження концен-
трації і стійкості ува-
ги. 

7-9 ро-
ків 

17. Методика до-
слідження 
об’єму уваги 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Дослідження об’єму 
уваги. 

8-9 ро-
ків 

3.4. Дослідження пам’яті 
1. Тест коротко-

часної слухо-
вої пам’яті 

1. Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997; 
2. Практикум з пси 

Дослідження корот-
кочасної слухової 
пам’яті на дискретні 
об’єкти. 

6-9 ро-
ків 
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  хології, - Львів: Ви-
давниче об’єднання 
«Вища школа», ви-
давництво при ЛДУ, 
1995; 
3. Ю.З.Гільбух Тем-
перамент і пізнава-
льні здібності шко-
ляра», - К: МО Укра-
їни, НДІ психології, 
1992. 

  

2. Тест коротко-
часної зоро-
вої пам’яті 

1. Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997; 
2. Практикум з пси-
хології, - Львів: Ви-
давниче об’єднання 
«Вища школа», ви-
давництво при ЛДУ, 
1995; 
3. Ю.З.Гільбух Тем-
перамент і пізнава-
льні здібності шко-
ляра», - К: МО Укра-
їни, НДІ психології, 
1992. 

Дослідження корот-
кочасної зорової 
пам’яті на дискретні 
об’єкти. 

6-9 ро-
ків 

3. Методика 
«Оцінка коро-
ткочасної 
пам’яті» 

1. Рогов Є.І. Насті-
льна книга практич-
ного психолога, - М.: 
Владос; 
2. Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Дослідження об’єму 
короткочасної 
пам’яті. 

1-11 
класи 

4. Методики до-
слідження 
пам’яті 

Ю.З.Гільбух Темпе-
рамент і пізнавальні 
здібності школяра», 
- К: МО України, НДІ 
психології, 1992. 

Дослідження пам’яті. 5 клас 

5. Методика 
«Заучування 
10 слів» 
А.Р. Лурія 

1. Психологічний ін-
струментарій. 
Пам’ять, - К.: Мікрос 
- СВС, 2003;  
2. Альманах психо-

Вивчення слухової 
пам’яті: стомлювано-
сті, активності уваги. 

5-7 ро-
ків 
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логічних тестів, М.: 
КСП, 1996. 

6. Методика 
«Складні фі-
гури» 
Д.Векслер 

Психологічний ін-
струментарій. 
Пам’ять,- К.: Мікрос 
–СВС, 2003. 

Вивчення зорової 
пам’яті. 

6-7 ро-
ків 

7. Методика 
«Упізнавання 
фігур» 

1. Психологічний ін-
струментарій. 
Пам’ять, - К.: Мікрос 
–СВС, 2003; 
2. Альманах психо-
логічних тестів, М.: 
КСП, 1996. 

Вивчення рівня роз-
витку образної 
пам’яті. 

5-7 ро-
ків 

8. Методика 
«Визначення 
здатності до 
впізнавання» 

Психологічний ін-
струментарій. 
Пам’ять, - К.: Мікрос 
– СВС, 2003. 

Вивчення рівня роз-
витку зорової пам’яті 
та здатності до впіз-
навання. 

6-7 ро-
ків 

9. Опосредо-
ванное запо-
минание 
Л.С.Выготс- 
кий, А.Р.Лу- 
рия 

Альманах психоло-
гических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. й 
С.А. - М.: КСП, 1996. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Дослідження рівня 
опосередкованого за 
пам'ятовування. 

3 6 ро-
ків 

10.Запам'ятову-
вання ліній-
них і геометр-
ричних фігур 

Головань Н. Ми го-
тові до школи? - К-
д.: Державне 
Центрально-Україн-
ське видавництво, 
1993. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Вивчення продуктив-
ності запам'ятову-
вання за допомогою 
сприйняття ін фор-
ма-ції зоровим аналі-
за-тором.  

6-7 ро-
ків 

11.Запам’ятову-
вання зв’яз-
ного тексту 

Гільбух Ю.З. Темпе-
рамент і пізнавальні 
здібності школяра. - 
К., 1992. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Діагностика змістов-
ної пам’яті. 

3 10 ро-
ків 

12.Методика 
«Зорова 
пам’ять» 
Д.Векслер 

1. Л.Ф. Тихомирова 
«Розвиток пізнава-
льних здібностей ді-
тей», - Ярославль: 
Академія розвитку, 
1997;  
2. Матюгін, Е.Чака 

Дослідження зорової 
пам’яті. 

5-7 ро-
ків 
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  -берія Зорова 
пам’ять, - М.: Ейдос, 
1992. 

  

13.Методика 
опосередко-
ваного за-
пам’ятову-
вання 
А.Н.Леонтьєв 

Л.Ф. Тихомирова 
«Розвиток пізнава-
льних здібностей ді-
тей», - Ярославль: 
Академія розвитку, 
1997. 

Дослідження пам’яті. 5-6 ро-
ків 

14.Методика ви-
значення ко-
роткочасної 
пам’яті 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Визначення об’єму  
короткочасної зоро-
вої пам’яті. 

5-7 ро-
ків 

15.Методика 
«Піктограма» 
Л.С.Вигот-
ський 
А.Р.Лурія 

1. Альманах психо-
логічних тестів, М.: 
КСП, 1996; 
2. Гільбух Ю.З. Тем- 
перамент і пізнава-
льні здібності шко-
ляра. - К., 1992. 

Дослідження особи-
востей опосередко-
ваного за-
пам’ятовування та 
його продуктивності. 
Особливості попере-
днього запам’я-
товування і ха-
рактеру розумової ді-
яльності. 

5-7 ро-
ків 

16.Методика до-
слідження за-
лежності 
пам’яті від 
особливос-
тей діяльності 

Є.В.Заїка Експери-
ментальна психоло-
гія пам’яті: основні 
методики та резуль-
тати досліджень. 
Навчальний посіб-
ник МО України, 
ХДУ, - Харків, 1992. 

Дослідження залеж-
ності пам’яті від осо-
бливостей діяльнос-
ті. 

З 3 кла-
су 

17.Методика до-
слідження 
структури 
процесу за-
пам’ятову-
вання 

Є.В.Заїка Експери-
ментальна психоло-
гія пам’яті: основні 
методики та резуль-
тати досліджень. 
Навчальний посіб-
ник МО України, 
ХДУ, - Харків, 1992. 

Вивчення залежності 
довільного за-
пам’ятовування від 
ступеню визначенос-
ті смислової орієнта-
ції. 

Старші 
класи 

18.Методика до-
слідження 
структури 
процесу від 
творення 

Є.В.Заїка Експери-
ментальна психоло-
гія пам’яті: основні 
методики та резуль-
тати досліджень. 

Дослідження прояву 
самоконтролю в про-
цесі відтворення тек-
сту. 

Млод-ші 
школярі 
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  Навчальний посіб-
ник МО України, 
ХДУ, - Харків, 1992. 

  

19.Методика від-
творення чи-
слових рядів 
Векслер, суб-
тест №6 

«Вимірювання інте-
лекту дітей». Посіб-
ник для психолога-
практика під ред.. 
Ю.З.Гільбуха, МО 
України, НДІ психо-
логії, - Київ, 1992. 

Дослідження корот-
кочасної пам’яті. 

5-16  
років 

20.Тест запам’я-
товування 
зв’язного те-
ксту 

Ю.З. Гільбух. Темпе-
рамент і пізнавальні 
здібності школяра, - 
К.: ін-т психології 
АПН України, 1993. 

Дослідження змісто-
вої пам’яті. 

7-11 
класи 

21.Особливості 
осмислення в 
зпам’ятову-
ванні 

Психологія молод-
шого школяра. 
Практикум, - Харків, 
1999. 

Особливості за-
пам’ятовування. 

3 10 ро-
ків 

22.Слухова 
пам’ять 

Практична психоло-
гія під ред.. А. Бесє-
діна, - Харків: РІП 
«Оригінал», 1996. 

Дослідження слухо-
вої пам’яті. 

15 років 

23.Методика об-
разної ві-
зуалізації 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Тренування і розви-
ток пам’яті. 

14-15 
років 

24.Тест «Довго-
тривала 
пам’ять». 
Методика 
«Заучування 
15 тестових 
слів» 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Визначення об’єму 
короткочасної та дов-
готривалої пам’яті. 

14-15 
років 

25.Мимовільна 
пам’ять 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Дослідження мимові-
льної пам’яті. 

14-15 
років 

26.Відтворення 
розповіді (ди-
тячий та до-
рослий варіа-
нти) 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Вивчення здатності 
до запам’ятовування. 

З 5 ро-
ків, з 16 
років 

27.Запам’ято- Психологічний ін- Запам’ятовування фі Підліт- 
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 вування фігур струментарій. 
Пам’ять дитини, - К.: 
Главник, 2004. 

гур. ки 

28.Дослідження 
продуктив-
ності запа-
м’ятовування 

Психологічний ін-
струментарій. 
Пам’ять дитини, - К.: 
Главник, 2004. 

Дослідження продук-
тивності за-
пам’ятовування. 

15 років 

29.Дослідження 
типу за-
пам’ятову-
вання 

Психологічний ін-
струментарій. 
Пам’ять дитини, - К.: 
Главник, 2004. 

Дослідження типу 
запам’ятовування. 

Будь-
який вік 

30.Дослідження 
логічної та 
механічної 
пам’яті 

Психологічний ін-
струментарій. 
Пам’ять дитини, - К.: 
Главник, 2004. 

Дослідження логічної 
та механічної пам’яті. 

13-18 
років 

31.Дослідження 
обсягу опера-
тивної пам’яті  
Крепелін 

Психологічний ін-
струментарій. 
Пам’ять дитини, - К.: 
Главник, 2004. 

Дослідження обсягу 
оперативної пам’яті. 

13-18 
років 

32.Дослідження 
швидкості за-
пам’ятову- 
вання 

Психологічний ін-
струментарій. 
Пам’ять дитини, - К.: 
Главник, 2004. 

Дослідження швид-
кості за-
пам’ятовування. 

13-18 
років 

3.6. Дослідження уяви 
1.  Методика 

«Встанов- 
лення послі-
довності ма-
люнків» 
Векслер суб-
тест №8 

Вимірювання інтеле-
кту дітей. Посібник 
для психолога-
практика під ред.. 
Ю.З.Гільбуха, МО 
України, НДІ психо-
логії, - Київ, 1992. 

Дослідження уяви, 
цілісності сприйман-
ня, візуальної перце-
пції, логіки міркувань. 

5-16 ро-
ків 

2.  Методика 
«Субтест 
просторової 
уяви «Вирізи» 
Субтест №7 
комплексної 
діагностики 
інтелектуаль-
ного розвитку 
учнів 7-11 
класів 

Журнал «Практична 
психологія та соціа-
льна робота» №5, 
1998 р. 

Дослідження просто-
рової уяви. 

7-11 
класи 

3.  Методика 
оцінювання 

Профконсультаційна 
робота зі старшо 

Дослідження просто-
рової уяви. 

Старші 
класи 
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4.  просторових 
уявлень у 
старшоклас-
ників 

класниками під ред.. 
Б.А. Федоришина, - 
МО УРСР НДІ пси-
хології, - К.: Радян-
ська школа, 1992. 

  

5.  Тест креатив-
ності Торрен-
са 

Журнал «Практична 
психологія та соціа-
льна робота» №1, 
2003 р. 

Оцінювання творчої 
уяви. 

Старші 
класи 

6.  Тест-вправа 
«Стрічки» 

Ю.З. Гільбух Темпе-
рамент і пізнавальні 
здібності школяра», 
- К.: ін-т психології 
АПН України, 1993. 

Діагностика та тре-
нування конвергент-
ної уяви. 

7-11 
класи 

7.  Тест побудо- 
ви зображень 

Ю.З. Гільбух Темпе 
рамент і пізнавальні 
здібності школяра», 
- К.: ін-т психології 
АПН України, 1993. 

Діагностика та трену- 
вання дивергентної 
уяви. 

7-11 
класи 

8.  Дослідження 
просторової 
уяви 

Г.Г. Бикова, О.В. 
Нерівня Практикум з 
психології, - Львів: 
ВО «Вища школа», 
1985. 

Дослідження просто-
рової уяви. 

8-14 ро-
ків 

9.  Виявлення 
індивідуаль-
них відмінно-
стей відтво-
рюючої уяви 

Г.Г. Бикова, О.В. 
Нерівня Практикум з 
психології, - Львів: 
ВО «Вища школа», 
1985. 

Дослідження індиві-
дуальних відміннос-
тей відтворюючої уя-
ви. 

12-14 
років 

10. Дослідження 
особливостей 
творчої уяви 

Г.Г. Бикова, О.В. 
Нерівня Практикум з 
психології, - Львів: 
ВО «Вища школа», 
1985. 

Дослідження особ-
ливостей творчої уя-
ви. 

10-14 
років 

11. Вивчення 
зв’язку твор-
чої уяви з 
процесом 
сприймання, 
пам’яті та ми-
слення 

Г.Г. Бикова, О.В. 
Нерівня Практикум з 
психології, - Львів: 
ВО «Вища школа», 
1985. 

Вивчення зв’язку 
творчої уяви з про-
цесом сприймання, 
пам’яті та мислення. 

12-15 
років 

12. Дослідження 
особливостей 
самооцінки 

Г.Г. Бикова, О.В. 
Нерівня Практикум з 
психології, - Львів: 

Самооцінювання уя-
ви. 

13-16 
років 
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 уяви ВО «Вища школа», 
1985. 

  

3.7. Дослідження мислення 
1.  Тест визна-

чення навча-
льних здібно-
стей для 1 
класу 

В.В. Гарсун Тест на-
вчальних здібностей 
для 1 класу,- під 
ред. Ю.З. Гільбуха, - 
К.: МО України, НДІ 
психології, 1992. 

Вивчення рівня ро-
зумових здібностей 
першокласника, що 
забезпечують засво-
єння основних пред-
метів початкової 
школи: читання, пи-
сьма і математики. 

Учні 1 
класу 

2.  Тести мисле-
невих здібно-
стей 

Ю.З. Гільбух Темпе-
рамент і пізнавальні 
здібності школяра», 
- К: МО України, НДІ 
психології, 1992. 

Визначення фактич-
ного мисленевого ві-
ку. 

6-9 ро-
ків 

3.  Подібність і 
відмінності 

Гільбух Ю.З. Темпе-
рамент і пізнавальні 
здібності школяра. - 
К., 1992. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Визначення рівня 
розвитку мислення 

З 8 ро-
ків 

4.  Опросник 
изучения 
уровня поз-
навательной 
активносте 
учащихся мо-
дифицирован 
Б.К.Пашне-
вим 

Пашнев Б.К. Изуче-
ние познава-тельной 
деятельности уча-
щихся в школе, - X.: 
Научно-
методический педа-
гогический центр 
управлення образо-
вания, 1999. 

Дослідження рівня-
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Визначення рівня ро-
звитку мислення. 

З 5-6 
років 

5.  Определе-
ние уровня 
умственного 
развития 
З.Ф.Замби-
цявичене 

1.Рогов Е.Й. Насто-
льная книга практи-
ческого психолога. - 
М.: Владос, 1999.-
Кн.1. 
2.Альманах психо-
логических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. и 
С. А. - М.:КСП, 1996. 

Дослідження рівня 
розумового розвитку. 
Визначення запасу 
знань, здібності відо-
кремлювати суттєві 
ознаки предметів і 
явищ, вміння уза-
гальнювати. 

6-8 років 

6.  Методика 
"Образец и 
правило" 
А.Л.Венгер 

Рогов Е.Й. Настоль-
ная книга практичес-
кого психолога. - М.: 
Владос, 1999.-Кн.1. 

Дослідження рівня 
розвитку наочного 
мислення. 
Дослідження вміння 
керуватися системою 

6 років. 
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   умов задачи.  
7.  Оценка мыш-

ления млад-
шего школь-
ника 

Рогов Е.И Настоль-
ная книга практичес-
кого психолога.М., 
1996. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Визначення перева-
жаючого типу мис-
лення. 

3 6 ро-
ків 

8.  Исключение 
слов 

Рогов Е.И. Настоль-
ная книга практичес-
кого психолога. - М.: 
Владос, 1999.- Кн.1. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Оцінювання верба-
льно-логічного мис-
лення. 

3 7 ро-
ків 

9.  Сложнные 
аналогии 

Альманах психоло-
гических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. и 
С.А. - М.: КСП, 1996. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Виявлення абстракт-
них зв'язків. 

3 10 ро-
ків 

10. Простые ана-
логии 

Альманах психоло-
гических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. и 
С.А. - М.: КСП, 1996. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Виявлення характеру 
логічних зв'язків між 
поняттями. 

3 10 ро-
ків 

11. Выделение 
существен-
ных призна-
ков 

Альманах психоло-
гических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. и 
С.А. - М.: КСП, 1996. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Виявлення перева-
жаючого стиля мис-
лення. 

3 7 ро-
ків 

12. Завершення 
речень 

Гільбух Ю.З. Темпе-
рамент і пізнавальні 
здібності школяра. - 
К., 1992. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. 
Аналіз та синтез су-
джень. 

3 8 ро-
ків 

13. Тест гнучкості 
мисленнєвих 
дій 

Гільбух Ю.З. Темпе-
рамент і пізнавальні 
здібності школяра. - 
К., 1992. 

Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. Визна-
чення гнучкості мис-
лення. 

3 9 ро-
ків 

14. Тест Тулуз-
П’єрона 

ГП “ІМАТОН” Дослідження рівня 
розвитку пізнаваль-
них процесів. Діагно-
стика ММД (мінімаль- 

З 6 ро-
ків 
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   них мозкових дисфу-
нкцій), уваги, працез-
датності. 

 

15. Вербальний 
тест Айзенка 

Альманах психоло-
гических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. и 
С.А. - М.: КСП, 1996. 

Дослідження особли-
востей розвитку інте-
лектуальних здібнос-
тей. Визначення в 
якому ступеню осо-
бистість володіє не-
стандартним мис-
ленням. 

3 18 до 
50 років 

16. Тест «Порів-
няння за фо- 
рмою» 
модифікація 
тесту 
Л.А.Венгера 

Л.А. Барташнікова, 
О.О. Барташніков Як 
визначити рівень 
розумового розвитку 
дитини? – Терно-
піль: Богдан, 1998. 

Діагностика мислен-
нєвої операції порів 
няння властивостей 
предмета з етало-
ном. 

5-7 ро-
ків 

17. Методика 
“Знайди свій 
будиночок” 
Р.І.Горова, 
Т.В.Лаврен- 
тєва 

Л.А. Барташнікова, 
О.О. Барташніков Як 
визначити рівень 
розумового розвитку 
дитини? – Терно-
піль: Богдан, 1998. 

Дослідження ступеню 
оволодіння діями на-
очно-образного мис-
лення. 

6-7 ро-
ків 

18. Порівняння 
понять 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Дослідження опера-
цій порівняння, ана-
лізу і синтезу в мис-
ленні. 

6-7 ро-
ків 

19. Виключення 
зайвого 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Дослідження здатно-
сті до узагальнення і 
абстрагування, умін-
ня виділити суттєві 
ознаки. 

6-7 ро-
ків 

20. Комплекс те-
стоподібних 
завдань для 
дослідження 
розумового 
розвитку мо-
лодших шко-
лярів 
Ю.З.Гільбух 

Ю.З. Гільбух Мето-
дика відстеження 
успішності та психіч-
ного розвитку учнів 
загальноосвітньої 
школи: початкова та 
середня ланки, - К.: 
наук.-практ. центр 
«Психодіагностика й 
диференційоване 
навчання», 1994. 

Випробування 
пам’яті, мислення та 
мови. 

4-5 кла-
си 
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21. Комплекс те-
стоподібних 
завдань для 
дослідження 
розумового 
розвитку уч-
нів 6-7 класів 
Ю.З.Гільбух 

Ю.З. Гільбух Мето-
дика відстеження 
успішності та психіч-
ного розвитку учнів 
загальноосвітньої 
школи: початкова та 
середня ланки, - К.: 
наук.-практ. центр 
«Психодіагностика й 
диференційоване 
навчання», 1994. 

Перевірка загальної 
обізнаності та пасив- 
ного словника, вибір 
синонімів, антонімів, 
вміння класифікувати 
поняття, узагальню-
вати, знаходити за-
кономірності в циф-
рових рядах. 

6-7 кла-
си 

22. Шкільний тест 
розумового 
розвитку 
ШТРР 
К.М.Гуревич, 
М.К.Кімова, 
Е.М.Борісова 

Уніят С., Комінко С. 
Вибір професії, або 
задача з багатьма 
невідомими. – Тер-
нопіль: Підручники і 
посібники, 1997. 
Український варіант. 

Оцінка загальної обі-
знаності, вміння зна-
ходити аналогії, кла- 
сифікувати поняття, 
узагальнювати, зна-
ходити закономірно-
сті числових рядів. 

7-11 
класи 

23. Методика 
ПСП (пошук 
схожих при-
казок) 

Психодіагностика – 
вчителю під ред.. Б. 
Федоришина, - Хар-
ків: РІП «Оригінал», 
1986. 

Вивчення особливо-
стей мислення. 

11 кла-
си 

24. Виключення 
понять. Зна-
ходження по-
дібності 

Книга практичного 
психолога під ред.. 
А. Бесєдіна, - Харків: 
РІП «Оригінал», 
1986. 

Вивчення особливо-
стей мислення. 

З 13 ро-
ків 

25. Тест Ліпмана 
«Логічні зако-
номірності» 

1. Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997; 
2. Практикум з пси-
хології, - Львів: Ви-
давниче об’єднання 
«Вища школа», ви-
давництво при ЛДУ, 
1995. 

Виявлення характеру 
логічних зв’язків та 
відношень між по-
няттями. 

Старші 
класи 

3.8. Дослідження рівня інтелектуального розвитку 
1. Інтелекту-

альна шкала 
Векслера для 
дітей (WISK-
R) 12 субтес- 

1. Вимірювання ін-
телекту дітей. Посі-
бник для психолога-
практика під ред.. 
Ю.З.Гільбуха, МО 

Визначення коефіці-
єнту інтелектуально-
сті дитини.  
Вивчення складових 
вербального та не 

5-16 ро-
ків 
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 тів України, НДІ психо 
логії, - Київ, 1992;  
2. Вимірювання ін-
телекту дітей. Посі-
бник для психолога-
практика під ред.. 
Ю.З.Гільбуха, МО 
України, НДІ психо-
логії, - Київ, 1992. 
 

вербального інтелек-
ту(словниковий за-
пас, пам'ять, абстра-
ктнологічне, верба-
льне мислення та ін.) 

 

3.  Експрес-
методика ви-
вчення розу-
мового роз-
витку дітей 
старшого до-
шкільного та 
молодшого 
віку 
Н.М.Стадненко 

Стадненко Н.М., 
Іляшенко Т.Д. та інш. 
Методика діагности-
ки відхилень у розу-
мовому розвитку 
молодших школярів 
та старших дошкіль-
ників. К.-П.: вид-во 
"Абетка", 1998. 

Оцінка рівня інтелек-
туального розвитку 
дитини. 
Дослідження інтелек-
туальних здібностей 
дитини. 

6-9 ро-
ків 

4.  Методика 
«Контур» - 
комплексна 
діагностика 
інтелектуаль- 
ного розвитку 
учнів 7-11 
класів 

Журнал «Практична 
психологія та соціа-
льна робота» №5, 6, 
7, 1998 р 

Діагностика інтелек-
туального розвитку 
учнів 7-11 класів. 

7-11 
класи 

5.  Прогресивні 
матриці Ра-
вена (серії А, 
В, С, D, Е) 
невербаль-
ний тест 

ГП "ИМАТОН". Визначення інтелек-
туальних здібностей 
учнів.  
Особливості розвит-
ку психічних процесів 
уваги, просторового 
та абстрактно-
логічного мислення. 

3 9 ро-
ків 

6.  Рівень персо-
нальних до-
сягнень 
Вандерлік 
В.Ф. - 93 

Стандартизовано 
кафедрою педагогіки 
і психології Хмель-
ницького ОІУВ, ред. 
Золотарьова З.В. 
(український та ро-
сійський варіанти). 

Встановлення зага-
льних розумових зді-
бностей, загальної 
обдарованості шко-
лярів. 
Дослідження динамі-
чної структури пізна-
вальних здібностей 

3 14 до 
17 років 
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   особистості: загаль-
ний кругозір, верба-
льний інтелект, фор-
мально-логічне мис-
лення, невербальний 
інтелект. 

 

7.  Диагностика 
интеллекта 
Е.И. Гуди-
наф-Харрис  

Рогов Е.Й. Настоль-
ная книга практичес-
кого психолога. - М.: 
Владос, 1999.-Кн.1. 

Дослідження особ-
ливостей розвитку 
пізнавальних проце-
сів. 
Виявлення рівня ін-
телектуального роз-
витку. 

3 4 до 
15 років 

8.  Тест структу-
ри интеллек-
та (ТSІ) 
Р.Амтхауер 

Елисеев О.П. Прак-
тикум по психологии 
личности. - 
СПб.:Издательство 
"Питер", 2000. 

Дослідження особ-
ливостей розвитку 
пізнавальних проце-
сів. 
Виявлення рівня ін-
телектуального роз-
витку. 

3 12 до 
40 років 

9.  Кубики Кооса Елисеев О.П. Прак-
тикум по психологи 
личности. - 
СПб.:Издательство 
"Питер", 2000. 

Дослідження особ-
ливостей розвитку 
пізнавальних проце-
сів. 
Діагностика рівня ро-
звитку розумових 
здібностей. 

3 4-5 
років 

10.  Культурно-
свободный 
тест интелле-
кта (СFІТ) 
Р.Кэттел 

Альманах психоло-
гических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. и 
С.А. - М.: КСП, 1996. 

Діагностика рівня ін-
телектуального роз-
витку незалежно від 
впливу факторів се-
редовища. 

8-12 ро-
ків, до-
рослі 
без ви-
щої 
освіти 

11.  Тест Равена Книга практичного 
психолога під ред.. 
А. Бесєдіна, - Харків: 
РІП «Оригінал», 
1986. 

Вивчення неверба-
льного інтелекту. 

З 16 ро-
ків 

3.9. Вивчення здібностей, обдарованості 
1. Методика 

изучения дет-
ской креатив-
ности 
Е.Е. Туник 

Овчарова Р.В. 
Справочная книга 
школьного психоло-
га.- М.: "Просвеще-
ние",1996 

Дослідження обда-
рованості. 
Вивчення дитячої 
креативності. 

З 7-8 
років 
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2. Методика ис-
следования 
творческих 
способностей 

Елисеев О.П. Прак-
тикум по психологи 
личности. - 
СПб.:Издательство 
"Питер", 2000. 

Дослідження особ-
ливостей розвитку 
пізнавальних проце-
сів. 
Діагностика творчої 
уяви і швидкості про-
цесів мислення. 

3 7-8 
років 

3. Тест Торрен- 
са 
адаптирован 
А.Н. Ворони-
ным 

Методы психологи 
ческой диагностики. 
Випуск 2, М.: Изд-во 
института психоло-
гии РАН, 1994. 

Дослідження особли 
востей розвитку тво-
рчих здібностей. 
Діагностика невер-
бальної креативнос-
ті. 

3 10 ро-
ків 

4. Тест Медника 
(вербальная 
и невербаль- 
ная креатив-
нность), ада-
птирован 
А.Н.Ворони-
ным,Т.В.Гал-
киной 

Методы психологи-
ческой диагностики. 
Випуск 2. М.: Изд-во 
института психоло-
гии РАН, 1994. 
 

Дослідження особ-
ливостей розвитку 
творчих здібностей. 
Діагностика верба-
льної креативності. 

3 14 ро-
ків 

5. Тест мнеми-
ческих споб-
ностей шко-
льников на 
материале 
учебной дея- 
тельности 
В.Н. Дружи-
нин, Т.В. Зо-
това 

Методы психологи-
ческой диагностики. 
Випуск 2, М.: Изд-во 
института психоло-
гии РАН, 1994. 

Дослідження особ-
ливостей розвитку 
творчих здібностей. 
Діагностика структу-
ри і рівня розвитку 
мнемічних здібнос-
тей через визначен-
ня про- дуктивності 
функційних і опера-
ційних механізмів на 
навчальному матері-
алі при вивчені анг-
лійської мови в ЗОШ. 

3 12-13 
років 

4. Дослідження особистісної сфери 
4.1. Комплексне дослідження особистості 

1. Опитувальник 
реального, 
бажаного та 
фактичного 
бюджетів ча-
су людини 
В.Ф.Моргун 

Опитувальник бажа-
ного, реального та 
фактичного бюдже-
тів людини. Методи-
чна розробка з пси-
ходіагностики. - 
Полтава: Оріяна, 

Дослідження спря-
мованостей, інте-
ресів, образу життя 
дитини. 

Будь-
який вік 
(моло-
дший з 
допомо-
гою ба-
тьків, 



 90

  2002. – 24с.  учите-
ля) 

2.  Проективна 
методика 
«Неіснуюча 
тварина» 

1.Рогов Є.І. Настіль-
на книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос; 
2.Московський пси-
холого-соціальний 
ін-т «Статус психо-
лога і проблеми його 
адаптації в навчаль-
ному закладі», 
А.І.Красило, А.П. 
Новгородцева, - Мо-
сква-Воронеж, 1995; 
3.Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгород- 
ского. - Самара: 
"БАХРАХ", 1998. 

Дослідження власти-
востей особистості 
дитини. 

З 6 ро-
ків 

3.  Методика не-
законченных 
предложений 
С.И. Подма-
зин 

Подмазин С.И., Си-
биль Е.И. Как по-
мочь подростку с 
“трудным характе 
ром”. – К.: НПЦ Пер-
спектива, 1996. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. 
Діагностика ставлен-
ня до навчання, шко-
ли, сім’ї, свого май-
бу- тнього, свого 
здоров’я і т.ін. 

З 12 ро-
ків 

4.  Цветной тест 
Люшера 

1.Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 
2.Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. Діагностика нер-
вово-психічного ста-
ну та виявлення вну-
трішньо особистісних 
конфліктів. 

З 6 ро-
ків 

5.  Личностный 
опросник 
Р.Кеттела 
(187 вопро-
сов) 

Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. 
Багатофакторне до-
слідження особливо-
стей особистості. 

З 16 ро-
ків 
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6.  Личностный 
опросник 
Р.Кеттела 
(105 вопро-
сов). 

Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. 
Багатофакторне до-
слідження особливо-
стей особистості. 

З 16 ро-
ків. 

7.  Варіант дитя-
чого особис-
тісного опиту-
вальника 
Р.Кеттела 
адаптований 
модифікова-
ний 
І.Н.Гільяше- 
вою та 
Є.М.Алексан-
дровською 

Діагностика особис-
тості молодшого 
школяра. Методичні 
матеріали для шкі-
льного психолога. 
Під ред.. В.Г. Панка, 
- К.: ін-т психології 
АПН України, 1992. 

Дослідження 12 вла-
стивостей особисто-
сті дитини, які нале-
жать до загальної 
психологічної теорії. 

8-12 ро-
ків 

8.  Тест “Дом-
дерево-
человек” Дж. 
Бук 

1. Практическая 
психодиагностика / 
под ред. Д.Я. Райго 
родского. - Самара: 
"БАХРАХ", 1998. 
2. Проэктивнные ме-
тоды в психологии / 
Сост. Гальцева Т.А., 
Подолянюк Е.Л. - 
Днепропетровск, 
2000. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. 
Виявлення рис осо- 
бистості. 

З 7 ро-
ків 

9.  Тест «Буди-
нок – Дерево 
– Людина» 
Дж.Бук, варі- 
ант Р.Бернса 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Діагностика особис-
тості. 

6-7 ро-
ків 

10.  Тест «Нама-
люй людину» 
розроблений 
К.Маховер на 
основі тесту 
Ф.Гудінаф 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Діагностика особис-
тісних рис. 

3-7 ро-
ків 

11.  Опитуваль-
ник для вияв-
лення деяких 
особливостей 

Н.В. Проміна Прак-
тикум з дитячої пси-
хології, МО РРФСР, 
МДЗПІ, - М.: Просві 

Дослідження особис-
тості. 

6-7 ро-
ків 
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 особистості 
дошкільнят 
Т.В.Драгунова 

та, 1985.   

12.  Вияв емоцій-
но-естетич-
ного став-
лення до дій-
сності у ма-
люнках до-
шкільнят 
В.С. Мухіна 

Н.В. Проміна Прак-
тикум з дитячої пси-
хології, МО РРФСР, 
МДЗПІ, - М.: Просві-
та, 1985. 

Дослідження особ-
ливостей вікового 
розвитку зображува-
льної діяльності. 

4-7 ро-
ків 

4.2. Дослідження темпераменту 
1.  Опросник ЕРI 

Айзенка 
1.Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгород- 
ского. - Самара: 
"БАХРАХ", 1998. 
2.Альманах психо-
логических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. й 
С.А. - М.: КСП, 1996. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. 
Діагностика типу тем- 
пераменту. 

3 14 ро-
ків 

2.  Методика ди-
агностики те-
мперамента 
Я. Стреляу 

1. Практическая 
психодиагностика / 
под ред. Д.Я. Райго-
родского. - Самара: 
"БАХРАХ", 1998; 
2. Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. 
Визначення рівня 
процесів збудження, 
рівня процесів галь-
мування, рівня рухо-
мості нервових про-
цесів. 

3 15 ро-
ків 

3.  Шкала оценок 
для измере- 
ния реактив-
ности 
Я. Стреляу 

Елисеев О.П. Прак-
тикум по психологии 
личности. - СПб.: 
Издательство "Пи-
тер", 2000. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. Діагностика реак-
тивності шляхом 
спостереження. 

3 6-7 
років 

4.  Опросник 
структуры 
темперамен-
та 
(ОСТ) 
В.М. Русалов 

Елисеев О.П. Прак-
тикум по психологи 
личности. - СПб.: Из-
дательство "Питер", 
2000. 

Дослідження особ-
ливостей собистості. 
Дослідження власти-
востей “предметно-
діючого” і “комуніка-
тивного аспектів те-
мпераменту”. 

3 6-7 
років 

5.  Темпинг-тест Практическая психо Дослідження особли 13-35 
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 Е.П. Ильин диагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

востей особистості. 
Діагностика особли-
востей нервової сис-
теми за психомотор-
ними показниками. 

років 

4.3. Дослідження характеру 
1.  Методика Ай-

зенка-ЕРQ 
1.Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 
2.Елисеев О.П. 
Практикум по психо-
логи личности. - 
СПб.: Издательство 
"Питер", 2000. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. 
Вивчення індивідуа-
льно-психологічних 
рис особистості. 

3 12 ро-
ків 

2.  Методика из-
мерения им-
пульсивности 
В.А.Лосенков 

Ковалев С.В. Подго-
товка старшекласс-
ников к семейной 
жизни. М.: "Просве-
щение", 1991. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. 
Оцінка імпульсивно-
сті. 

3 15 ро-
ків 

3.  Опитувальник 
EPQ Айзенка 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Визначення структу-
ри особистості, екст-
раверсія/інтроверсія, 
нейротизм/емоційна 
стабільність, психо-
тизм. 

Підліт-
ки. 

4.  Тест “Дерево” Журнал “Практичес-
кая психология”  № 
7, 1998. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. 
Визначення рис осо-
бистості. 

3 6 ро-
ків 

5.  Тест "Знаете 
ли вы себя?" 

Психология личнос-
ти / Сост. Н.В. Кир- 
шева, Н.В. Рябчико-
ва. - М.: Геликон, 
1995. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. Діагностика впев-
неної та невпевненої 
поведінки. 

3 15 ро-
ків 

6.  Тест "Тенде-
нция к риску" 

Психология личнос-
ти / Сост. Н.В. Кир-
шева. - М., 1995. 

Дослідження особ-
ливостей особистос-
ті. 
Діагностика тенденції 
людини до ризику в 
умовах фізичної не-
безпеки. 

З 12 ро-
ків 
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7.  Адаптирован-
ный характе-
рологический 
опросник 
К. Леонгард, 
Г. Шмишек 

Елисеев О.П. Прак-
тикум по психологи 
личности. - СПб.: Из-
дательство "Питер", 
2000. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Виявлення акцентуа-
цій характеру. 

3 13-14 
років 

8.  Методика по-
ловозрастной 
иденти-
фикации 
Н.А.Белополь
ская 

Проэктивнные мето-
ды в психологии / 
Сост. Гальцева Т.А., 
Подолянюк Е.Л. - 
Днепропетровск, 
2000. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Дослідження рівня 
сформованості аспек-
тів самосвідомості 
пов'язаних з ідентифі-
кацією полу та віку. 

4 - 12 
років 

9.  Локус контро-
ля 

Елисеев О.П. Прак-
тикум по психологи 
личности. - СПб.: Из-
дательство "Питер", 
2000. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Дослідження спрямо-
ваності локуса конт-
ролю. 

3 14-15 
років 

10. Методика диа-
гностики уров-
ня субъектив-
ного контроля 
Дж.Роттер, 
адаптация 
Бажин Е.Ф., 
Голынкина 
С.А., Эткинд 
А.М. 

1. Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998; 
2. Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Діагностика спрямо-
ваності типа контро-
лю. 

3 18 ро-
ків 

11. Методика 
"Ценностные 
ориентации" 
М. Рокич 

1 .Ковалев С.В. Под-
готовка старшеклас-
сников к семеиной 
жизни.-М.: "Просве-
щение", 1991; 
2. Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Діагностика спрямо-
ваності особистості. 

3 15-16 
років 

12. Методика "Ав-
топортрет" 
Е.С.Романова
С.Ф.Потем-
кина 

Рогов Е. Й. Настоль-
ная книга практичес-
кого психолога в об-
разовании. - М.: 
"Владос", 1996. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Визначення типології 
особистості. 

3 15 ро-
ків 
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13. "Психогеомет-
рический тест" 
С. Деллингер, 
адаптирован 
А.А.Алексее-
вой и Л.А.Гро-
мовой 

Рогов Е. Й. Настоль-
ная книга практичес-
кого психолога в об-
разовании. - М.: 
"Владос", 1996. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Визначення типу осо-
бистості, якостей і 
особливостей. 

3 10 ро-
ків 

14. Методика диа-
гностики пот-
ребности в 
поисках ощу-
щений 
М. Цукерман 

Практическая психо-
диагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Визначення рівня по-
треби у відчуттях різ-
ного роду. 

3 13 ро-
ків 

15. Методика диа-
гностики пре-
драсположен-
ности личнос-
ти к конф лик-
тному поведе-
нию К.Томаса, 
адаптация 
Н.В. Гришиной 

1. Ковалев С.В. Под-
готовка старшеклас-
сников к семейной 
жизни.-М.: "Просве 
щение", 1991. 
2. Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Діагностика типів по-
ведінки людей в кон- 
фліктних ситуаціях. 

3 15 ро-
ків 

16. Опросник по 
определению 
уровня самоо-
ценки 

Ковалев С.В. Подго-
товка старшекласс-
ников к семеиной жи-
зни.-М.: "Просвеще-
ние", 1991. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Визначення рівня са-
мооцінки. 

З 13 
років 

17. Методика єкс-
пресс-
диагностики 
характероло-
гических осо-
бенностей ли-
чности 
Т.В. Матолина 

Практическая психо-
диагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Діагностика характе-
рологічних особливо-
стей особистості. 

12-17 
років 

18. САТ - тест де-
тской аппер-
цепции 
Э. Крис 

Проэктивнные мето-
ды в психологии / 
Сост. Гальцева Т.А., 
Подолянюк Е.Л. - 
Днепропетровск, 
2000. 

Дослідження особис-
тості. 
Виявлення проблем 
взаємовідносин з 
членами родини, ви-
явлення агресивних 
фантазій дитини, нічні 
страхи і боязнь оди-
нокості. 

3-10 ро-
ків 
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19. Опросник Ми-
ни-мульт 
сокращенный 
вариант ММРІ, 
адаптация 
Ф.Б. Березина, 
М.П. Мирош-
никова 

Практическая психо-
диагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Визначення власти-
востей особистості. 

3 16 ро-
ків 

20. Шкала самот-
ності 
Рассел Д., 
Пепло Л., Фе-
ргюсон М. 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Дослідження рівня 
суб’єктивного відчут-
тя людиною своєї 
самотності. 

З 14 ро-
ків 

21. Незакінчені 
речення 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Дослідження спря-
мованості індивіда, 
системи його стосун-
ків. 

Будь-
який вік 

22. Орієнтаційна 
анкета «Ви-
значення 
спрямованос-
ті особистос-
ті» 
Б.Басс 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Визначення особис-
тісної спрямованості 
на себе, на спілку-
вання та на справу. 

9-11 
класи 

23. Методика 
«Три оцінки» 
А.І. Ліпкіної 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Вивчення самооцінки 
учнів. 

1-4 кла-
си 

24. Методика 
«Самооцінка» 
Дембо-
Рубінштейн 

В.Ф. Моргун, К.В. 
Сєдих «Делінквент-
ний підліток», - Пол-
тава, 1995. 

Визначення рівня 
самооцінки. 

Будь-
який вік 

25. Тест «Життєві 
цінності» 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Вивчення життєвих 
цінностей старшок-
ласників. 

Старші 
класи 

26. Тест «Ком-
плекс непов-
ноцінності» 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Дослідження особис-
тісних рис. 

Старші 
класи 

27. Методика 
Шварцлан-
дера 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Діагностика рівня 
домагань. 

Старші 
класи 
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28. Тест–
опитувальник 
Шмишека–
Леонгарда 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Дослідження акцен-
туацій характеру у 
підлітків. 

13-17 
років 

29. Тест «Форму-
ла темпера-
менту» 
О.Бєлов 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Визначення рис тем-
пераменту. 

14-17 
років 

30. Тест «Темпе-
рамент і соці-
отипи» 
Хейманс 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Визначення темпе-
раменту. 

13-16 
років 

31. Методика ви-
вчення влас-
тивостей не-
рвової систе-
ми учнів 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Визначення ступеню 
вираження окремих 
типів темпераменту. 

10-11 
класи 

32. Методика 
сформовано-
сті духовних 
цінностей 
«Здійснення 
бажань». 

Журнал «Практична 
психологія та соціа-
льна робота» №10, 
1998. 

Виявлення місця ду-
ховних цінностей се-
ред інших життєвих 
цінностей людини. 

Старші 
класи 

33. Опитувальник 
виявлення 
домінуючого 
інстинкту 
В.Гарбузов 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Виявлення доміную-
чого інстинкту. 

Старші 
класи 

34. Методика 
«Автопорт-
рет» 
Є.С.Романо-
ва, 
С.Ф.Потьом-
кіна, Р.Бернс 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Дослідження психіч-
ного стану старшок-
ласників. 

15-17 
років 

4.4. Дослідження емоційно-вольової сфери 
1.  Кольоровий 

тест діагнос-
тики психічно-
го стану мо-
лодших шко-
лярів 
А.О.Прохо- 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Дослідження психіч-
ного стану молодших 
школярів протягом 
навчальної діяльнос-
ті. 

7-10 ро-
ків 
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 ров, Г.Н.Ге-
нінг 

   

2.  Тест шкільної 
тривожності 
Філіпс 

1. Рогов Є.І. Насті-
льна книга практич-
ного психолога, - М.: 
Владос; 
2. Практическая 
психодиагностика / 
под ред. 
Д.Я.Райгородского. 
– Самара: "БАХ-
РАХ", 1998. 
3. Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998; 
4. Альманах психо-
логічних тестів, М.: 
КСП, 1996. 

Вивчення рівня і ха-
рактеру тривожності. 

10-13 
років 

3.  Анкета оцінки 
вольових 
якостей 

Барко В.І., Тютюнник 
А.М. Як визначити 
творчі здібності ди-
тини? – К.: Україна, 
1991. 

Оцінка розвитку во 
льових якостей. 

8-11 
класи 

4.  Метод малю-
нкової фруст-
рації 
Розенцвейг 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Дослідження реакції 
на невдачу та пошук 
виходу. 

Дити, 
дорослі 

5.  Методика 
«Страхи у ді-
тей» 
З.Фрейд, 
К.Юнг, 
Е.Фром 

Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997. 

Діагностика наявнос-
ті страхів у дітей. 

1-4 кла-
си 

6.  Шкала само- 
оценки реак-
тивной и лич-
ностной тре-
вожности 
Ч.Д.Спилбер-
гер 
Ю.Л.Ханин 

1. Практическая 
психодиагностика / 
под ред. 
Д.Я.Райгородского. 
– Самара: "БАХ-
РАХ", 1998. 
2. Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. - К.: "Магистр-
S", 1998. 
 

Дослідження емоцій 
них станів. 
Дослідження рівня 
ситуативної та осо-
бистісної тривожнос-
ті. 

3 14 ро-
ків 
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  3. Елисеев О.П. 
Практикум по психо-
логи личности. - 
СПб.: Из-дательство 
"Питер", 2000. 

  

7.  Методика ди-
агностики по-
казателей и 
форм аг-
рессии 
А.Басс, 
А.Дарки, ада-
птация А.К. 
Осницкого 

Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. – Самара: "БА 
ХРАХ", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Діагностика показни-
ків і форм агресії. 

3 6-го 
класу 

8.  Тест САН 
(самочувст-
вие актив-
ность, на-
строение) 

1. Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. - К.: "Магистр-
S", 1998 
2. Практическая 
психоди-агностика / 
под ред. 
Д.Я.Райгородского. - 
Самара: "БАХРАХ", 
1998. 

Оперативна оцінка 
емоційних станів. 
Діагностика самопо-
чуття, активності та 
настрою. 

3 18 ро-
ків 

9.  Шкала депре-
сії Зунге, 
адаптація 
Т.И.Балашо-
вой 

1. Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. - К.: "Магистр-
S", 1998 
2. Практическая 
психоди-агностика 
/под ред. 
Д.Я.Райгородского. 
– Самара: "БАХ-
РАХ", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Оцінка рівня депре-
сії. 

3 18 ро-
ків 

10.  Шкала диаг- 
ностики асте-
нического со-
стояния 
(ШАС) 
Л.Малкова, 
адаптация 
Т.Чертовой 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. - К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій 
них станів. 
Оцінка астенічного 
стану. 

3 18 ро-
ків 

11.  Шкала злобы 
Р.Навако, со-
кращенная 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. - К.: "Магистр- 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Оцінка рівня роздра 

3 18 ро-
ків 



 100

 модификация 
Д.Берса 

S", 1998. тованості.  

12.  Опросник 
“Умеете ли 
вы радовать-
ся?” 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. - К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Виявлення готовнос-
ті людини до виник-
нення радісного ста-
ну, здібність прийня-
ти в себе, в свій вну-
трішній світ цю ра-
дість. 

3 18 ро-
ків 

13.  Шкала оценки 
функциона-
льного психи-
ческого сос-
тояния 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. - К.: "Магистр-
S", 1998. 

Оцінка функціональ-
ного психічного ста-
ну. 
Дослідження пере-
живання успіху - не-
вдач в діяльності та 
настрої людини. 

Дорослі 

14.  Оценка змо-
циональных 
состояний 
К.Маркерт, 
адаптация 
сотрудниками 
кафедри 
управлення 
Академии на-
родного хо-
зяйства 
г.Москвы 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. - К.: "Магистр-
S", 1998. 

Оцінка функціональ-
ного психічного ста-
ну. 
Оцінювання актуаль-
них емоційних станів 
і підбір способів 
встановлення психо-
логічної рівноваги. 

З 15 ро-
ків 

15.  Методика 
"Прогноз" 
Санкт-Петер-
бургской во-
енно-меди-
цинской ака-
демии 

1. Практическая 
психодиагностика / 
под ред. 
Д.Я.Райгородского. 
– Самара: "БАХ-
РАХ", 1998. 
2. Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. –К.: "Магистр-
S", 1998. 

Для відбору осіб, які 
пригодні для праці в 
екстремальних ситу-
аціях. 
Визначення нервово-
психічної стійкості, 
ризику дезадаптації в 
стресі. 

3 18 ро-
ків 

16.  Торонтская 
алекситими-
ческая шкала 
адаптирована 
в психонев- 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. - К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження алекси-
тимизації особистос-
ті. 
Діагностика здібності 
людини у вербаліза 

3 18 ро-
ків 
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 рологическом 
институте им. 
В.М.Бехтерев
а 

 ції емоційних станів.  

17.  Самооценка 
психических 
состояний 
Г. Айзенк 

1. Практическая 
психодиагностика / 
под ред. 
Д.Я.Райгородского. 
– Самара: "БАХ-
РАХ", 1998. 
2. Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів.  
Виявлення рівня 
тривожності, фруст-
рації, агресивності, 
ригідності шляхом 
самооцінювання. 

3 18 ро-
ків 

18.  Методика из-
мерения уро-
вня тре-
вожности 
Дж.Тейлора 
адаптация 
Т.А.Немчи-
нова 

1.Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. 
Д.Я.Райгородского. 
– Самара: "БАХ-
РАХ", 1998. 
2. Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Оцінка рівня тривож-
ності. 

3 18 ро-
ків 

19.  Самооценка 
змоциональ-
них состоя-
ний 
А.Уєсман, 
Д.Риги сок-
ращенный 
вариант 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Виявлення змін в 
емоційному стану 
людини протягом пе-
вного часу. 

3 18 ро-
ків. 

20.  Методика ди-
агностики ти-
па эмоциона-
льной реак 
ции 
В.В. Бойко 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Виявлення типу емо-
ційної реакції на воз 
дії стимулів оточую-
чого середовища. 

3 18 ро-
ків 

21.  Методика ди-
агностики 
уровня соци-
альной фрус-
трированнос-
ти 
 

Практическая пси-
ходиагностика/ под 
ред. 
Д.Я.Райгородского. 
– Самара: "БАХ-
РАХ", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Виявлення ступеня 
незадоволеності со-
ціальними досягнен-
нями у головних ас- 

3 18 ро-
ків 
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 Л.И. Вассер-
ман, модифи-
кация З.В. 
Бойко 

 пектах життєдіяльно-
сті. 

 

22.  Первичный 
тест на де- 
прессию (ВОІ) 

Семиченко В.А. 
Психические со сто-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів.  
Оцінка рівня депресії. 

3 18 
років 

23.  Методика 
дифферен-
циальной ди-
агностики де-
прессивных 
состояний 
В.А.Жмуров 

1. Практическая 
психодиагностика / 
под ред. 
Д.Я.Райгородского. - 
Самара: "БАХРАХ", 
1998). 
2. Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Оцінка рівня депресії. 

3 18 
років 

24.  "Страхи в до-
миках" 
А.И.Захаров, 
модификация 
М.Панфи-
лова 

Журнал "Школьний 
психолог" №8, 1999. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Виявлення страхів у 
дітей та підлітків. 

3 - 15 
років 

25.  Методика ди-
агностики 
уровня змо-
ционального 
вигорания 
В.В. Бойко 

Практическая пси-
ходиагностика/ под 
ред. 
Д.Я.Райгородского. - 
Самара: "БАХРАХ", 
1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Виявлення рівня 
емоційного вигоран-
ня. 

3 18 
років 

26.  Проективная 
методика 
"НАМ 13-тест" 
(тест руки) 
В.Брайклин, 
3.Пиотров- 
ский, 3.Ваг-
нер 

1. Проективные ме-
тоды в психологии / 
Сост. Гальцева Т.А., 
Подолянюк Е.Л. - 
Днепропетровск, 
2000.  
2. Елисеев О.П. 
Практикум по психо-
логи личности. - 
СПб.: Издательство 
"Питер", 2000. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Діагностика агресив-
ної поведінки. 

3 5 ро-
ків 

27 Детский тест 
тревожности 
Тємпл, 

Белоусова З.И., 
Бойко В.Є., Мищик 
Л.И. Психодиагнос 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Виявлення ступеня 

4-7 ро-
ків 
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 Дарки, Амен тика в начальной 
школе. – Запоро-
жье.: "Полиграф", 
1994. 

тривожності дитини в 
типових для неї жит-
тєвих обставинах. 

 

27.  Методика 
изучения 
фрустраци-
онных реак-
ций 
С.Розен-
цвейг, адап-
тирована в 
НИИ 
им.В.М.Бехте-
рева 

1. Практическая 
психодиагностика / 
под ред. 
Д.Я.Райгородского. 
– Самара: "БАХ-
РАХ", 1998. 
2. Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів.  
Діагностика емоцій-
них реакцій на різні 
труднощі чи переш-
коди, що встають на 
шляху досягнення 
мети. 

Дорослі 

28.  Методика 
изучения 
фрустраци-
онных реак-
ций 
С.Розен-
цвейг, детс-
кий вариант 

Проективные мето-
ды в психологии / 
Сост. Гальцева Т.А., 
Подолянюк Е.Л. - 
Днепропетровск, 
2000. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Діагностика емоцій-
них реакцій на різні 
труднощі чи переш-
коди, що встають на 
шляху досягнення 
мети. 

8-12 
років 

29.  Опитувальник 
вимірювання 
рівня тривож-
ності 

Карпенко З.С. Пси-
хотехніка у вихован-
ні дитини. - К.: НПЦ 
Перспектива, 1996. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Оцінка рівня тривож-
ності дитини 4-8 років 
дорослими. 

Педа-
гоги, 
батьки 

30.  Опитувальник 
вимірювання 
рівня агреси-
вності 

Карпенко З.С Психо-
техніка у вихованні 
дитини. – К.: НПЦ 
Перспектива, 1996. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Оцінка рівня агресив-
ності дитини 4-8 ро-
ків, дорослими. 

Педа-
гоги, 
батьки 

31.  Тест на са-
мооценку 
стрессоус- 
тойчивости 
личности 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр- 
S", 1998 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Виявлення стійкості 
до стресу особистос-
ті, шляхом самооцін-
ки. 

3 18 
років 

32 Подвержен-
ность стрессу 
Дженкинсон, 
модификация 
Фридмана и 

. Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Виявлення стійкості 
особистості до стре-
су. 

3 18 
років 
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 Розенмана    
32.  Опростник 

«Где скрыва-
ются ваши 
стрессы?» 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій 
них станів. 
Виявлення сфер жит-
тя особистості де 
найчастіше виника-
ють стреси. 

3 18 
років 

33.  Опростник на 
выявление 
умения вести 
здоровий об-
раз жизни 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Діагностика вміння 
вести здоровий спо-
сіб життя. 

3 18 
років 

34.  Оценка 
стрессоген-
ности жиз-
ненннх собы-
тий 

Семиченко В.А. 
Психические состо-
яния. -К.: "Магистр-
S", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Оцінка стресогенності 
життєвих подій. 

3 18 
років 

35.  Методика ди-
агностики аг-
рессивности 
А.Ассингер 

Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. 
Д.Я.Райгородского. 
– Самара: "БАХ-
РАХ", 1998. 

Дослідження емоцій-
них станів. 
Виявлення рівня аг-
ресивності. 

З 18 
років 

36.  Шкала само-
оцінки 
Ч.Д.Спіл-
берга, 
Ю.Л.Ханіна 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Дослідження рівня 
тривожності в даний 
момент та рівня три-
вожності як стійкої 
характеристики. 

З 16 
років 

37.  Особистісна 
шкала вияву 
тривоги 
Т.А.Нємчин 

Альманах психологі-
чних тестів, М.: КСП, 
1996. 

Вимірювання рівня 
тривожності. 

З 16 
років 

38.  Методика ви-
мірювання рі-
вня тривож-
ності Тейлор 

Райгородський 
Д.Я.Практична пси-
ходіагностика. Ме-
тодики й тести, - 
Самара: БАХРАХ-М, 
2002. 

Визначення коефіціє-
нту шкільної тривож-
ності. 

Підліт-
ки, ста-
рші 
школярі 

39.  Методика 
«Шкала три-
вожності» 
за Кондашем 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Вивчення рівня три-
вожності у підлітків. 

7-9 
класи 

40.  Шкала оцінки 
значущості 

Н.В. Кирієва, Н.В. 
Рябчикова Психоло 

Вивчення емоційного 
стану. 

З 16 
років 
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 емоцій  
Б.І. Додонов 

гія особистості: тес 
ти, опитувальники, 
методики, - М.: Гелі-
кон, 1995. 

  

41.  Опитувальник 
нервово-
психічної на-
пруги 
Т.А.Нємчин 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Оцінка нервово-
психічної напруги. 

З 18 
років 

42.  Шкала асте-
нічного стану 
Л.Д.Малкова 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Вимірювання ступеню 
вираження астенічно-
го стану. 

З 18 
років 

43.  ШЗНС 
В.Зунг 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Вимірювання ступеню 
вираження зниженого 
настрою, субдепресії. 

З 18 
років 

4.5. Дослідження мотивації 
1.  Конструктив-

ность мотива-
ции 

Елисеев О.П. Прак-
тикум по психологи 
личности. - СПб.: Из-
дательство "Питер", 
2000. 

Дослідження особли-
востей особистості. 
Виявлення типу моти-
вації особистості. 

3 14-15 
років 

2.  Шкала оценки 
потребности в 
достижении 

Ковалев С.В. Подго-
товка старшекласс-
ников к семеиной жи-
зни.-М.: "Просвеще-
ние", 1991. 

Дослідження особли-
востей мотивації по-
ведінки і діяльності. 
Оцінка рівня мотивації 
досягнення. 

3 13 ро-
ків 

3.  Шкала оценки 
мотивации 
одобрения 

Ковалев С.В. Подго-
товка старшекласс-
ников к семеиной жи-
зни.-М.: 'Просвеще-
ние", 1991. 

Дослідження рівня мо-
тивації схвалення. 
Виявлення прагнення 
отримати схвалення 
значущих оточуючих 
людей.  

3 13 ро-
ків 

4.  Методика ви- 
вчення моти-
вів поведінки в 
ситуації вибо-
ру 
Г.А.Урунтаєва 
Ю.А.Афонь-
кіна 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат 
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення спрямова-
ності особистості уч-
нів. 

1-4 кла- 
си 
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  . За ред. 
В.Ф.Моргуна. – Пол-
тава, Terra. 2002. – 
43с. 

  

5.  Методика ви-
вчення дієвос-
ті суспільного 
й особистого 
мотивів 
Г.А.Урунтаєва 
Ю.А.Афонь-
кіна 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення спрямова-
ності особистості уч-
нів. 

1-4 кла-
си 

6.  Методика ви-
вчення моти-
вів діяльності 
Г.А.Урунтаєва 
Ю.А.Афонь-
кіна 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення спрямова-
ності особистості уч-
нів. 

1-4 кла-
си 

7.  Методика до-
слідження ро-
льових перваг 
особистості 
М.Кун.,Т.Мак-
партленд 
 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат 
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення спрямова-
ності особистості уч-
нів. 

1-4 кла-
си 

8 Методика па-
рних порів-
нянь мотивів 
В.Ф.Моргун 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення спрямова-
ності особистості уч-
нів. 

1-4 кла-
си 
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  практичних психоло 
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

  

9.  Методика не-
закінчених ре-
чень 
Ж.Ньютон, 
модифікована 
О.Б.Орловою  

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення спрямова-
ності особистості уч-
нів. 

1-4 кла-
си 

10.  Методика ви-
значення до-
мінування пі-
знавального 
чи ігрового 
мотиву 
Г.А.Урунтаєва 
Ю.А.Афонь-
кіна 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Визначення ставлення 
до школи і пізнаваль-
ної діяльності. 

1-4 кла-
си 

11.  Методика ви-
значення 
сформованос-
ті «внутріш-
ньої позиції 
школяра» 
Г.А.Урунтаєва 
Ю.А.Афонь-
кіна 
Г.А.Урунтаєва 
Ю.А.Афонь-
кіна 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Визначення ставлення 
до школи і пізнаваль-
ної діяльності. 

1-4 кла-
си 

12.  Методика оці-
нки емоційно 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 

Дослідження мотивації 
учнів. Визначення 

1-4 кла-
си 
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 го ставлення 
до процесу 
навчання в 
школі «Весе-
лий - сумний» 
Г.А.Урунтаєва 
Ю.А.Афонь-
кіна 

інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

ставлення до школи і 
пізнавальної діяльнос-
ті 

 

13.  Методика оці-
нки емоційно-
го ставлення 
до школи 
«Кому це під-
ходить?» 
Г.А.Урунтаєва 
Ю.А.Афонь-
кіна 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Визначення ставлення 
до школи і пізнаваль-
ної діяльності 

1-4 кла-
си 

14.  Методика оці-
нки спрямова-
ності учня на 
процес на-
вчання в школі 
«Уяви собі» 
Г.А.Урунтаєва 
Ю.А.Афонь-
кіна 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Визначення ставлення 
до школи і пізнаваль-
ної діяльності 

1-4 кла-
си 

15.  Проективна 
малюнкова 
методика 
«Школа і Я» 
Т.А.Устимен-
ко 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор- 
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Визначення ставлення 
до школи і пізнаваль-
ної діяльності 

1-4 кла 
си 
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  . 2002. – 43с.   
16.  Методика ви-

вчення став-
лення до на-
вчання і до 
навчальних 
предметів 
Г.Н.Казан-
цева 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення ставлення 
до навчального про-
цесу та навчальних 
предметів 

1-4 кла-
си 

17.  Методика ви-
вчення моти-
вів навчання 
«Потрійні по-
рівняння» 
Л.М.Фрідман, 
Т.А.Пушкіна, 
І.Я.Каплуно-
вич 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення ставлення 
до навчального про-
цесу та навчальних 
предметів 

1-4 кла-
си,  
старші 
класи 

18.  Методика ви-
вчення ситуа-
тивного на-
вчально-
пізнавального 
інтересу «Не-
закінчене рі-
шення» 
Л.М.Фрідман 
Т.А.Пушкіна, 
І.Каплунович 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення ставлення 
до навчального про-
цесу та навчальних 
предметів 

1-4 кла-
си 

19.  Методика ви-
вчення спря-
мованості на 
придбання 
знань 
Є.П.Ільїн 
Н.А.Курдюко-
ва 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації дляпра-
ктичних психоло гів і 
вчителів початкової 
школи / Автор 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення ставлення 
до навчального про-
цесу та навчальних 
предметів 

1-4 кла-
си 



 110

  -укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

  

20.  Методика до-
слідження 
спрямова-
ності на оцінку 
Є.П.Ільїн, 
Н.А.Курдю-
кова 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення ставлення 
до навчального про-
цесу та навчальних 
предметів 

1-4 кла-
си, ста-
рші кла-
си 

21.  Методика ви-
бору улюбле-
них навчаль-
них предметів 
В.Ф.Моргун 

Мотивація молодших 
школярів у процесі 
інтегрованого на-
вчання. Методичні 
рекомендації для 
практичних психоло-
гів і вчителів почат-
кової школи / Автор-
укладач Н.О.Юдіна. 
За ред. В.Ф.Моргуна. 
– Полтава, Terra. 
2002. – 43с. 

Дослідження мотивації 
учнів. 
Вивчення ставлення 
до навчального про-
цесу та навчальних 
предметів 

1-4 кла-
си, ста-
рші кла-
си 

5. Дослідження міжособистісних стосунків 
1. Соціометрич-

ні досліджен-
ня 
Дж.Морено 

1.Л.Д.Столяренко 
«Основи психології», 
- Ростов-на-Дону: 
Фенікс, 1997; 
2.Психологічний ін-
струментарій. Адап-
тація дитини до 
школи / упорядник 
С.Максименко, К. 
Максименко, 
О.Главник, - К.: Мік 
рос –СВС, 2003. –
111с.; 
3.«Психологічні тес-
ти» А.А. Кареліна, - 

Діагностика структури 
взаємин в учнівсько-
му колективі, вивчен-
ня соціометричного 
статусу дитини в гру-
пі, класному колекти-
ві. 

З 7 ро-
ків 
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  М.: Владос, 1999.   
2.  Кинетический 

рисунок се-
мьи 
Р.Бернс, 
С.Кауфман 

1.Альманах психо-
логических тестов // 
Сост. Римские Р.Р. й 
С.А. - М.: КСП, 1996; 
2.Рогов Е.И. Насто-
льная книга практи-
ческого психолога. – 
М.: “Владос”, 1999. - 
Кн.1. 

Дослідження особли-
востей родинних сто-
сунків. 
Діагностика родинних 
стосунків очима ди-
тини. 

3 6-7 
років 

3.  Диагностика 
межличност-
ных отноше-
ний 
Т. Лири 

1.Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998; 
2.Рогов Є.І. Настіль-
на книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос; 
3.А.І.Красило, А.П. 
Новгородцева, Мос-
ковський психолого-
соціальний ін-т 
«Статус психолога і 
проблеми його ада-
птації в навчальному 
закладі», - Москва-
Воронеж, 1995. 

Дослідження перева-
жного типу відносин 
до людей в самооцін-
ці і взаємооцінці. 
Виявлення уявлень 
суб'єкта про себе, до-
слідження взаємовід-
носин в малих групах. 

3 11 
років 

4.  Проективний 
тест Рене 
Жиля 

1.Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998; 
2.Альманах психо 
логічних тестів, М.: 
КСП, 1996. 

Дослідження міжосо-
бистісних стосунків. 
Виявлення сфери мі-
жособистісних відно-
син дитини і її сприй-
няття внутрі- шньо 
сімейних відносин. 

3 5 ро-
ків 

5.  Методика 
PARI 
Е.Шеффер, 
Р.Белла, 
адаптация 
Т.В.Нещерет 

Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження міжосо-
бистісних стосунків. 
Вивчення ставлення 
батьків до різних сто-
рін сімейного життя. 

Батьки 

6.  Определение 
индекса груп- 

Ковалев С.В. Подго-
товка старшекласс 

Дослідження міжосо-
бистісних стосунків в 

3 13 
років 
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 повой спло-
ченности 
Сишор 

ников к семейной 
жизни. – М.: "Про-
свещение", 1991. 

групі. 
Визначення ступеню 
згрупованості групи. 

 

7.  Методика ди-
агностики ро-
дительского 
отношения 
А.Я.Варг, 
В.В.Столин 

Практическая пси-
ходіагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження міжосо-
бистісних стосунків в 
сім'ї. 
Дослідження батьків-
ського ставлення у 
осіб, що звертаються 
за психологічною до-
помогою з питань ви-
ховання дітей і спіл-
кування з ними. 

Батьки 
дітей з 
7 до 15 
років 

8.  Зкспресс-
методика по 
изучению со-
циально-
психо-
логического 
климата в 
трудовом ко-
ллективе 
О.С.Михайлю
к, 
А.Ю.Шалыто 

Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження міжосо-
бистісних стосунків в 
групі. 
Визначення соціаль-
но-психологічного 
клімату в колективі. 

Педа-
гоги 

9.  Методика 
оценки пси-
хологической 
атмосферы в 
коллективе 
А.Ф.Фидпер 

Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження міжосо-
бистісних стосунків в 
групі. 
Визначення оцінки 
психологічної атмос-
фери в колективі. 

Педа-
гоги 

10.  Опросник 
АСВ, анализ 
семейного 
воспитания 

Овчарова Р.В. 
Справочная книга 
школьного психоло 
га. - М.: "Просвеще-
ние", 1996. 

Дослідження типу сі-
мейного виховання. 
Визначення типу сі 
мейного виховання і 
характер його пору-
шення. 

Батьки 

11.  Графічний 
тест «Моє ко-
ло спілкуван 
ня» 
Т.Ю.Андруще
нко 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Дослідження кола та 
характеру взаємодії 
дитини з оточуючими-
її однолітками, бать 
ками, вчителями. 

1-4 
класи 

12.  Виявлення 
соціального 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 

Проба на соціальну 
зацікавленість. 

1 клас 
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  «я» психолога, - М.: 
Владос. 

  

13.  Анкета «Про 
взаємостосу-
нки в сім’ї» 

Кацинська Л.Л. Ви-
ховний процес у су-
часній школі. – Рів-
не: ін-т ПКПК, 1997. 

Дослідження міжосо-
бистісних стосунків у 
сім’ї. 

5-11 
класи 

14.  Шкала 
прив’язаності 
дитини до 
членів своєї 
родини 

Баркан Л.І. Практич-
на психологія для 
батьків або як на-
вчитись розуміти 
свою дитину. – М.: 
АСТ ПРЕСС, 1999. 

Дослідження внутрі-
шньо сімейних стосу-
нків. 

4-10 
років 

15.  Шкала ступе-
ню відмежо-
ваності дити-
ни в сім’ї 

Баркан Л.І. Практич-
на психологія для 
батьків або як на-
вчитись розуміти 
свою дитину. – М.: 
АСТ ПРЕСС, 1999. 

Дослідження внутрі-
шньо сімейних стосу-
нків. 

Батьки 

16.  Опитувальник 
«Типи вихо-
вання» 

Баркан Л.І. Практич-
на психологія для 
батьків або як на-
вчитись розуміти 
свою дитину. – М.: 
АСТ ПРЕСС, 1999. 

Дослідження типу ви-
ховання. 

Батьки 

17.  Анкета «Оцін-
ка відносин 
підлітка з 
класом» 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Виявлення трьох мо-
жливих типів сприй-
мання індивідом гру-
пи. 

8-11 
класи 

18.  Анкета «Ви-
мір міжособи-
стісних стосу-
нків у класі» 

Кацинська Л.Л. Ви-
ховний процес у су-
часній школі. – Рів-
не: ін-т ПКПК, 1997. 

Вимір міжособистіс-
них стосунків у класі. 

5-11 
класи 

19.  Метод малю- 
нкової фруст-
рації Розенц-
вейга 

1.Альманах психо 
логічних тестів, М.: 
КСП, 1996; 
2.Кращі психологічні 
тести під ред. А.Ф. 
Кудряшова. – Пет-
розаводськ: Петри-
ком, 1992. 

Дослідження реакції 
на невдачу та пошуків 
виходу. 

Діти, 
дорослі 

20.  Референто-
метрія 

А.І.Красило, А.П. 
Новгородцева, Мос-
ковський психолого-
соціальний ін-т 

Дослідження міжосо-
бистісних виборів у 
групі, виявлення рів-
ня референтності 

Учні 
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   «Статус психолога і 
проблеми його ада-
птації в навчальному 
закладі», - Москва-
Воронеж, 1995. 

окремих членів групи.  

21.  Тест 
К.Томаса 

О.Г. Антонова-
Гурченко Від конфлі-
кту до взаєморозу-
міння. – К.: МО Укра-
їни, УНДІ психології, 
1992. 

Діагностика поведінки 
людини в конфліктній 
ситуації. 

Старші 
класи, 
вчите-
лі, ба-
тьки 

22.  Методика 
«Секрет» 
Т.А. Репіна 

Л.А. Венгер, В.С. 
Мухіна «Задачі та 
вправи з дитячої 
психології», - М.: 
Просвіта, 1987. 

Визначення взаємин 
між дітьми та статусу 
дитини в групі ровес-
ників. 

6-9 ро-
ків 

23.  Анкетування 
Т.А. Репіна 

Соціально-
психологічна харак-
теристика групи ди-
тячого садка, АПН 
СРСР, НДІ дошкіль-
ного виховання, - М.: 
Педагогіка, 1988. 

Виявлення групових 
оціночних відношень, 
схильностей та інте-
ресів дитини, відно-
син між дітьми. 

4-7 ро-
ків 

24.  Визначення 
індексу гру-
пової згурто-
ваності Сішо-
ра. 

Ковалев С.В. Подго-
товка старшекласс-
ников к семейной 
жизни. – М.: "Про-
свещение", 1991. 

Дослідження рівня 
згуртованості колек-
тиву. 

Діти, 
дорослі 

25.  Оцінка психо-
логічного клі-
мату в колек-
тиві 
Л.Н.Лутошкіна 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Дослідження міжосо-
бистісних стосунків у 
колективі. 

Діти, 
дорослі 

6. Дослідження професійних здібностей, нахилів учнів 
1.  Карта инте-

ресов, моди-
фициро-
ванная мето- 
дика 
А.Є.Голомшт
ок, 
174 вопроса 

Овчарова Р.В. 
Справочная книга 
школьного психоло-
га. - М.: "Просвеще- 
ние", 1996. 

Аналіз професійних 
інтересів особистості, 
близьких до якогось 
виду діяльності.  
Діагностика профе- 
сійних інтересів ста-
ршокласників у різних 
сферах діяльності. 

Для пі-
длітків, 
доро- 
слих до 
35 років 

2.  Карта инте- Практическая пси- Аналіз професійних Для 
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 ресов 
ред.Д.Я.Рай-
городского, 
144 вопроса 

ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

інтересів особистості, 
близьких до якогось 
виду діяльності. 
Діагностика профе-
сійних інтересів ста-
ршокласників у різних 
сферах діяльності. 

підліт-
ків, до-
рослих 
до 35 
років 

3.  Диференциа-
льно-
диагности-
ческий опро-
сник (ДДО) 
Е.А. Климов 

1.Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 
2.Овчарова Р.В. 
Справочная книга 
школьного психоло-
га. - М.: "Просвеще-
ние", 1996. 

Для відбору на різні 
типи професій згідно 
з класифікацією типів 
професій. 
Діагностика схильно-
стей та професійних 
інтересів старшокла-
сників. 

3 14 
років 

4.  Методика  
"КОС-1" 

Овчарова Р.В. 
Справочная книга 
школьного психоло-
га. - М.: "Просвеще-
ние", 1996. 

Дослідження комуні-
кативних та організа-
торських нахилів осо-
бистості. 
Виявлення вміння чі-
тко і швидко встанов-
лювати ділові і това-
риські контакти з лю-
дьми, прагнення роз-
ширювати контакти, 
вміння впливати на 
людей і т.д. 

3 14 
років 

5.  Методика 
"КОС-2" 

Практическая пси-
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс 
кого. – Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Дослідження комуні-
кативних та організа-
торських нахилів осо 
бистості. 
Виявлення вміння чі-
тко і швидко встанов-
лювати ділові і това-
риські контакти з лю-
дьми, прагнення роз 
ширювати контакти, 
участь у групових за-
ходах, вміння впли-
вати на людей і т.д. 

Для пі-
дліт-ків, 
до рос-
лих 

6.  Определение Овчарова Р.В. Для відбору на різні 3 14 
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 типа личнос-
ти 
Д. Голланд 

Справочная книга 
школьного психоло-
га. - М.: "Просвеще-
ние", 1996. 

типи професій згідно 
з професійним осо-
бистісним типом. 
Оцінка професійного 
особистісного типу. 

років 

6. Анкета опре-
деления ин-
тересов уча-
щихся 

Подмазин С.И., Си-
биль Е.И. Как по-
мочь подростку с 
«трудным» характе-
ром. - К.: НПЦ Перс-
пектива, 1996. 

Для відбору на різні 
типи професій згідно 
інтересам в різних га-
лузях знань і діяльно-
сті. 
Виявлення інтересів в 
різних галузях знань і 
діяльності. 

Для 5 
10 кла-
сів 

7. Методика 
"Мотивы вы-
бора профес-
сии" 

Овчарова Р.В. 
Справочная книга 
школьного психоло-
га. - М.: "Про-
свещение",1996. 

Визначення провідно-
го типу мотивації в 
процесі вибору про-
фесії. 
Визначення мотивів 
вибору професії. 

Для пі-
дліт-ків, 
дорос-
лих 

8. Опросник 
профессио-
нальных пре-
дпочтений 
Л.П. Кабар-
дов 

Овчарова Р.В. 
Справочная книга 
школьного психоло-
га. - М.: "Просвеще-
ние",1996. 

Для відбору на різні 
типи професій згідно 
з класифікацією типів 
професій. 
Виявлення професій-
них переваг. 

3 14 
років 

9. Тест „Квадрат 
інтересів” 

Вибір професії або 
задача з багатьма 
невідомими. Терно-
піль: “Підручники. 
Посібники”, 1997. 

Виявлення професій-
них інтересів. 
Для відбору на різні 
типи професій згідно 
з професійними інте-
ресами. 

3 14 
років 

10. Методика 
Л.Йоваши 

Вибір професії або 
задача з багатьма 
невідомими. Терно-
піль: “Підручники. 
Посібники”, 1997. 

Для відбору на різні 
типи професій згідно 
нахилам до різних 
сфер діяльності. 
Виявлення нахилів до 
різних сфер діяльнос-
ті. 

3 14 
років 

11. Диагности- 
ческий опро-
сник "Чело-
век-машина" 

Практическая пси 
ходиагностика / под 
ред. Д.Я. Райгородс-
кого. - Самара: "БА-
ХРАХ", 1998. 

Виявлення цікавості 
до техніки, фізичного 
розвитку і стану здо-
ров'я, уваги, витрим-
ки, вміння зосереди-
тись при наявності 

3 15 
років 
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   зовнішніх дратівників. 
Визначення придат-
ності особистості для 
праці на транспорті. 

 

12. НІН – 78 Б.А. Федоришин, 
С.Я. Карпіловська, 
Є.М. Ткаченко та ін. 
Профконсультаційна 
робота зі старшок-
ласниками під ред. 
Б.А. Федоришина.-
К.: Радянська школа, 
1980. 

Виявлення та оцінка 
професійної спрямо-
ваності старшоклас-
ників. 

9-11 
класи 

13. Орієнтаційно-
діагностична 
анкета нахи-
лів та інте-
ресів 
ОДАНІ 

Б.А. Федоришин, 
С.Я. Карпіловська, 
Є.М. Ткаченко та ін. 
Профконсультаційна 
робота зі старшок-
ласниками під ред. 
Б.А. Федоришина.-
К.: Радянська школа, 
1980. 

Виявлення та оцінка 
інтересів старшокла-
сників. 

9-11 
класи 

14. Методика для 
оцінки опера-
тивної пам’яті 
ОП – 1  

Б.А. Федоришин, 
С.Я. Карпіловська, 
Є.М. Ткаченко та ін. 
Профконсультаційна 
робота зі старшок-
ласниками під ред. 
Б.А. Федоришина.-
К.: Радянська школа, 
1980. 

Виявлення та оцінка 
оперативної пам’яті 
старшокласників. 

9-11 
класи 

15. Методика для 
оцінки корот- 
кочасної нао-
чно-образної 
пам’яті 
КНОП – 1 

Б.А. Федоришин, 
С.Я. Карпіловська, 
Є.М. Ткаченко та ін. 
Профконсультаційна 
робота зі старшок-
ласниками під ред. 
Б.А. Федоришина.-
К.: Радянська школа, 
1980. 

Виявлення та оцінка 
короткочасної наоч 
но-образної пам’яті 
старшокласників. 

9-11 
класи 

16. Методика 
оцінки сенсо-
моторики 

Б.А. Федоришин, 
С.Я. Карпіловська, 
Є.М. Ткаченко та ін. 
Профконсультаційна 

Дослідження сенсо-
моторних реакцій для 
успішної діяльності у 
«швидкісних» профе-
сіях. 

9-11 
класи 
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  робота зі старшок-
ласниками під ред. 
Б.А. Федоришина.-
К.: Радянська школа, 
1980. 

  

17. Диференцій-
но-діагно-
стичний опи-
тувальник 
(ДДО) 
Є.А.Клімов 

1.Рогов Є.І. Настіль-
на книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос; 
2. Готовність учня до 
профільного на-
вчання. - К.: Мікрос-
СВС, ”Психологічний 
інструментарій”, 
2003. 

Діагностика спрямо-
ваності на професії 
різних типів. 

9-11 
класи 

18. Вивчення ін-
тересів та 
здібностей 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Дослідження інте-
ресів та здібностей 
особистості. 

9-11 
класи 

19. Методика ви-
значення ко-
мунікативних 
та організа-
торських схи-
льностей 
КОС 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Оцінка комунікатив-
них та організаторсь-
ких схильностей осо-
бистості. 

9-11 
класи 

20. Методика 
«Анкета ви-
вчення про-
фесійних на-
мірів старшо-
класників» 
Л.М.Фрідман, 
Т.А.Пушкіна, 
І.Я.Каплуно-
вич 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Вивчення життєвих та 
професійних планів 
учнів, їх знань при 
виборі професії. 

9-11 
класи 

21. Карта інте-
ресів  
Є.А.Климов 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Дослідження інте-
ресів та здібностей 
осо бистості 

9-11 
класи 

22. Опитувальник 
професійної 
готовності 
ОПГ 
Л.Н.Кабардін 

Л.В. Бондаренко, 
А.О. Ткаченко Мето-
дичний посібник 
Херсонського гума-
нітарного ін-ту НВЦ 

Діагностика ступеню 
готовності до успіш-
ного функціонування 
у навчанні, роботі й 
певній професійній 

13-17 
років 
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   «Людина», 1995. сфері  
23. Тест «Уміння 

говорити й 
слухати»  
В.Маклені 

Психологія особис-
тості: тести, опиту-
вальники, методики. 
Н.В. Ківшева, Н.В. 
Рябчикова.- М.: Гелі-
кон, 1995 

Оцінка комунікатив-
них умінь  

З 14 
років 

24. Орієнтаційно-
діагностична 
анкета нахилів 
та інтересів 
ОДАНІ-2 
С.Я.Карпілов-
ська 
Б.О.Федори-
шин* 

Готовність учня до 
профільного навчан-
ня. - К.: Мікрос-СВС, 
”Психоло-гічний ін-
струментарій”, 2003. 

Дослідження інте-
ресів, нахилів. 

З 14 
років 

25. Опитувальник 
для визначен-
ня професій-
ної спрямова-
ності ОПС 
за Голландом* 

Готовність до профі-
льного навчання. - К.: 
Мікрос-СВС, ”Психо-
логічний інструмен-
тарій”, 2003. 

Дослідження інте-
ресів, нахилів. 

З 14 
років 

26. Анкета особи-
стої професій-
ної перспекти-
ви 
М.Пряжніков* 

Професійна діагнос-
тика.-К.: Бібліотека 
“Шкільний світ”,2004. 

Дослідження намірів. З 14 
років 

27. Методика ба-
гатовимірного 
аналізу досяг-
нень учнів 
І.П.Волков– 
В.Ф.Моргун 

Багатовимірна пси-
ходіагностика досяг-
нень учня як перший 
крок профільної осві-
ти // Практична пси-
хологія та соціальна 
робота, 2006. № 1, с. 
1 – 5. 

Дослідження інте-
ресів здібностй і про-
фесійних намірів. 

Будь-
який вік 
(моло-
дший з 
участю 
батьків. 
вчите-
лів) 

28. Стилі навчан-
ня й мислення 
А.Сиротюк* 

Психолог // № 20, 
2002, 4-5 ст. 

Дослідження загаль-
них здібностей. 

Серед-
ні-
старші 
класи 

29. Шкільний тест 
інтелектуаль- 
ного розвитку 
ШТІР* 

Уніят С., Комінко С. 
Вибір професії, або 
задача з багатьма 
невідомимим.- Тер-
нопіль: Підручн 

Дослідження загаль-
них здібностей. 

Серед-
ні ста-
рші 
класи 
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  и ки і посібники, 1997.   
30. Короткий тест 

творчого мис-
лення 
Торренс П., 
адаптація  
О.І.Щеблано-
вої, 
І.С.Аверіної* 

Психологічна діагно-
стика мислення, ін-
телекту, креативності 
дитини.-К.: Мікрос-
СВС, ”Психологічний 
інструментарій”, 
2003. 

Дослідження творчих 
здібностей. 

Будь-
який вік 

31. Темпінг тест* Рогов Е.И. Настоль-
ная книга практичес-
кого психолога Вла-
дос М., 1998г. 

Дослідження темпе-
раменту. 

Серед-
ні ста-
рші 
класи 

32. Методика “Мо-
тиви учбової 
діяльності”* 

Уніят С., Комінко С. 
Вибір професії, 
або.задача з багать-
ма невідомимим.-
Тернопіль: Підручни-
ки і посібники, 1997. 

Дослідження мотива-
ційної сфери. 

Серед-
ні ста-
рші 
класи 

7. Особливості навчально-виховного процесу 
1.  Схема психо-

логического 
анализа урока 
К.Г.Теплякова 

Теплякова К.Г., По-
номаренко Л.П. Ор-
ганизация и содер-
жание деятельности 
психологической 
службы образова-
ния. - Одесса, ИУУ, 
1999. 

Дослідження профе-
сійної діяльності вчи-
теля. 
Аналіз учбової діяль-
ності та емоційного 
стану учнів на уроці, 
виявлення структури 
та динаміки уроку, 
аналіз діяльності вчи-
теля на уроці шляхом 
спостереження на 
уроці. 

Уроки з 
учнями 
1-11 
класів 

2.  Анкета «Учи-
тель-ученик» 
Рогов Е.И. 

Рогов Е.И. Настоль-
ная книга практичес-
кого психолога в об-
разовании. – М.: 
“Владос”, 1995. 

Дослідження профе-
сійної діяльності вчи-
теля. 
Виявлення рівня ком-
петентності вчителя 
як спецаліста з точки 
зору учнів, ступінь 
симпатії учня до вчи-
теля, реальні взаємо- 
відносини вчителя з 
учнями. 

Учні 5-
11-х 
класів 

3.  Оценка соці- Рогов Е.И. Настоль Оптимізацція учбово- Вчителі 
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 ально-психо-
логического 
клімата в ко-
лективе по 
полярным 
профилям 
Рогов Е.И. 

ная книга практичес-
кого психолога в об-
разовании. – М.: 
“Владос”, 1995. 

виховного процесу. 
Діагностика соціаль-
но-психологічного 
клімату в педагогіч-
ному колективі. 

 

4.  Методика ди-
агностики 
фрустрацион-
ных реакций 
педагогов 

Газета "Психолог" 
2002р. № 12. 

Виявлення особливо-
стей поведінки і дія-
льності. 
Діагностика фрустра-
ційних реакцій педа-
гогів. 

Вчителі 

5.  Методика 
В.Ф.Ряхов-
ського 

В.А. Кан-Калик Учи-
телю про педагогіч-
не спілкування. – М.: 
Просвіта, 1987. 

Визначення коефіціє-
нту комунікабельнос-
ті. 

Вчителі 

6.  Методика ви-
вчення емпа-
тії 
І.М.Юсупов 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Дослідження здатно-
сті педагога до емпа-
тії. 

Вчителі 

7.  Анкета НПУ 
«Прогноз» 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Дослідження нерво-
во-психічної стійкості 
педагога. 

Вчителі 

8.  Вирішення 
педагогічних 
ситуацій 

Л.Ф. Островська Пе-
дагогічні ситуації  в 
сімейному вихованні 
дошкільнят, - М., 
1989. 

Вирішення педагогіч-
них ситуацій. 

Вчителі 

9.  Тест „Хто я є 
у цьому сві 
ті? 
В.Л. Санін 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: 
Владос. 

Дослідження міжосо-
бистісних стосунків у 
колективі. 

Вчителі 

10. Тест „Оцінка 
агресивності 
педагога” 
А.Ассінгер 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: Вла-
дос. 

Дослідження рівня 
агресивності педаго-
га. 

Вчителі 

11. Анкета 
«Стиль спіл-
кування пе-
дагогів»  
А.А. Леонть-
єв 

Рогов Є.І. Настільна 
книга практичного 
психолога, - М.: Вла-
дос. 

Дослідження стилю 
спілкування. 

Вчителі 
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12. Самотест 
«Шляхи роз-
витку» 

Сівак С.С., Сівак О.О. 
Педагогічна атеста-
ція в школі. Методич-
ка психодіагностич-
ного забезпечення 
(Бібліотека директо-
ра школи і шкільного 
психолога). – Терно-
піль: Підручники і по-
сібники, 1997. 

Вивчення ступеню го-
товності вчителя до 
самопізнання й само-
розвитку. 

Вчителі 

13. Шкала пошу-
ку відчуттів 
М.Цукерман 

Альманах психологи-
ческих тестов // Сост. 
Римские Р.Р. й С.А. -
М.: КСП, 1996. 

Дослідження рівня 
потреби в відчуттях 
різного роду. 

Вчителі 

14. Методика 
оцінки діяль-
ності викла-
дача 

А.І.Красило, А.П. 
Новгородцева, Мос-
ковський психолого-
соціальний ін-т «Ста-
тус психолога і про-
блеми його адаптації 
в навчальному за-
кладі», - Москва-
Воронеж, 1995. 

Оцінка діяльності 
вчителя шляхом спо-
стереження за ходом 
уроку. 

Вчителі 

15. Тест для уч-
нів “Вивчен-
ня педагогіч-
ної діяльнос-
ті вчителя на 
уроці” 

Н.К. Павлова, О.О. 
Куляєва Оптимізація 
діяльності ЗДНВР. 
Посібник.- Полтава, 
1998. 

Оцінка діяльності 
вчителя на уроці 
очима учнів. 

Серед-
ні та 
старші 
класи 

16. Референто-
метрія 

Сівак С.С., Сівак О.О. 
Педагогічна атеста-
ція в школі. Методич-
ка психодіагностич-
ного за без- печення 
(Бібліотека директо-
ра школи і шкільного 
психолога). – Терно-
піль: Підручники і по-
сібники, 1997. 

Вивчення референт-
ної групи особистості 
вчителя в колективі. 

Вчителі 

17. Анкета 
«Ставлення 
до школи». 

Л.Л. Кацицька Вихов-
ний процес у сучасній 
школі. – Рівне: ін-т 
ПКПК, 1997. 

Вивчення ставлення 
учнів до школи та на-
вчання. 

5-11 
класи 
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8. Психодіагностика в ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
1. Самооценка 

психических 
состояний 
Г.Айзенк 

Практикум по возрас-
тной психологии: 
Учебн.пособие / Под 
ред.Л.А.Головей, 
Е.Ф.Рыбалко. – СПб.: 
Речь, 2002. – 
694с.:ил. 

Дослідження адапта-
ції 
Вивчення психічних 
станів: тривожності, 
фрустрації, агресив-
ності, ригідності. 

Підліт-
ки, 
юнаки, 
дорослі 

2. Виявлення 
мотивації 
навчання уч-
нів у ПТНЗ 
модифікова-
на методика 
Є.Ільїна 

Газета «Психолог» 
№30,2006 

Вивчення мотивів до 
навчання у ПТНЗ, 
ВНЗ І-ІІ р.а.  

Підліт-
ки, 
юнаки 

3. Мотиви ви-
бору профе-
сії 
В.Семиченко 

Семиченко В.А.  
Проблемы мотива-
ции поведения и дея-
тельности человека. 
Модульный курс пси-
хологии. Модуль 
«Направленность». – 
К.: Миллениум, 2004. 
– 521с. 

Вивчення внутрішньої 
та зовнішньої моти-
вації 

Підліт-
ки, 
юнаки 

4. Вивчення 
мотивів на-
вчально-
трудової дія-
льності учнів 
ПТНЗ 
модифікова-
на методика 
А.Реана, 
В.Якуніна  

Газета «Психолог» 
№30,2006 

Вивчення мотивації Підліт-
ки, 
юнаки 

5. Спрямова-
ність на здо- 
буття знань, 
або на оцінку 
Є.Ільїн, 
Н.Курдюкова 

Газета «Психолог» 
№30,2006 

Вивчення мотивації 
навчальної діяльності 

Підліт-
ки, 
юнаки 

6. Самооцінка 
стійкості до 
стресу 

Лозниця В.С. Психо-
логія менеджменту: 
Навчальний посібник. 
– К.: ТОВ «УВПК 

Вивчення стійкості до 
стресу 

Підліт-
ки, 
юнаки 
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  ЕксОБ», 2000. – 
с.462-464. 

  

7. Тест профе-
сійної спря 
мованості 
особистості 
Дж.Холланда 

Газета «Психолог» 
№30,2006 

Вивчення професій-
ної спрямованості 

Підліт-
ки, 
юнаки 

8. Діагностика 
професійних 
уподобань 
особистості 

Газета «Психолог» 
№30,2006 

Виявлення професій-
них здібностей 

Підліт-
ки, 
юнаки 

9. Виявлення 
та оцінка за-
собів втілен-
ня особистіс-
тю профе-
сійних планів 
у реальність 

Газета «Психолог» 
№30,2006 

Виявлення можливо-
стей та обмежень 
щодо втілення  про-
фесійних намірів у 
життя 

Підліт-
ки, 
юнаки 

10. Опитуваль-
ник для оці-
нювання мо-
тивації дося-
гнення мети 
Т.Еслерс 

Газета «Психолог» 
№30,2006 

Вивчення мотивації. 
Визначення мотивації 
до успіху 

Підліт-
ки, 
юнаки 

11. Мотивація 
успіху та 
страх невда-
чі 
А.Реан 

Газета «Психолог» 
№30,2006 

Вивчення мотивації. Підліт-
ки, 
юнаки 

12. Каузометри-
чне опиту-
вання 

Панок В.Г., Рудь Г.В. 
психологія життєвого 
шляху особистості: 
Монографія. – К.: Ні-
ка-Центр, 2006. – 
280с. 

Сприйняття минуло-
го, теперішнього та 
майбутнього 

Підліт-
ки, 
юнаки, 
дорослі 

13. Футурологіч-
не опитуван-
ня 

Панок В.Г., Рудь Г.В. 
психологія життєвого 
шляху особистості: 
Монографія. – К.: Ні-
ка-Центр, 2006. – 
280с. 

Стиль життя, став-
лення до минулого, 
теперішнього, майбу-
тнього 

Підліт-
ки, 
юнаки, 
дорослі 
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Додаток 3 
 

Інформаційний довідник працівників психологічної служби  
Полтавської області 

№  Призвіще, ім’я,  
по-батькові 

Заклад, посада Телефон 

1.  Горошко  
Тетяна Віталіївна 

Троценко 
Вікторія Миколаївна 

Полтавський міській відділ освіти, мето-
дист що відповідає за психологічну слу-
жбу 

(05322)22497 

2.  Сирота  
Леся Володимирівна 

 

Кременчуцький міський центр практичної 
психології і соціальної роботи, завідува-
чка  

(266)24205 
24101 
т/ф. 22385 

3.  Войтович 
Богдана Павлівна 

Комсомольський відділ освіти, методист, 
що відповідає за психологічну службу 

(248) 33737 

4.  Москальова  
Наталія Петрівна 

Лубенький міський відділ освіти, мето-
дист, що відповідає за психологічну слу-
жбу 

(2615)5740 

5.  Маляр  
Наталія Іванівна 

Миргородський міський відділ освіти, 
методист, що відповідає за психологічну 
службу 

(255) 52273 
5-47-49 

6.  Солодовніченко Валентина 
Дмитрівна 

В-Багачанський районний відділ освіти, 
методист, що відповідає за психологічну 
службу 

(245) 91445 

7.  Божко  
Людмила Феодосіївна 

Гадяцький районний центр практичної 
психології і соціальної роботи, директор 

(254) 20540 

8.  Худенко 
Ірина Василівна 

Глобинський районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(265)21437 

9.  Даценко 
Микола Андрійович 

Гребінківський районний відділ освіти, 
методист, що відповідає за психологічну 
службу 

(259) 91150 
91309 

10.  Гузь 
Ірина Дмитрівна 

Диканський районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(251)91003 

11.  Чуб  
Любов Володимирівна 

Зінківський районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(253) 31135 

12.  Цеба 
Ірина Іванівна 

Карлівський районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(246)22077 

13.  Мирошниченко 
Юлія Федорівна 

Кобеляцький районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(243) 32683 

14.  Кібальник  
Галина Григоровна 

Козельщанський районний відділ освіти, 
методист, що відповідає за психологічну 
службу 

(242)31507 

15.  Самойленко  
Оксана Петрівна 

Котелевський районний відділ освіти, 
методист, що відповідає за психологічну 
службу 

(250) 91301 

16.  Наріжна  
Валентина Анатоліївна 

Кременчуцький районний центр практи-
чної психології і соціальної роботи, ди-
ректор 

(266)91234 

17.  Олефіренко  
Софія Яківна 

Лохвицький районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(256)32572 

18.  Захарченко 
Ірина Валеріївна 

Лубенський районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(2615)2347 
2347 

19.  Мирошниченко Машівський районний відділ освіти, ме- (264)91141 
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Наталія Вікторівна тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

91475 

20.  Кривушенко  
Евгеній Анатолійович 

Миргородський районний відділ освіти, 
методист, що відповідає за психологічну 
службу 

(255)52242 

21.  Евсюкова 
Наталія Володимирівна 

Новосанжарський районний відділ осві-
ти, методист, що відповідає за психоло-
гічну службу 

(244) 31660 

22.  Зіненко  
Таміла Володимирівна 

Оржицький районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(257) 91138 

23.  Зайченко  
Майя Василівна 

Пирятинський центр практичної психоло-
гії і соціальної роботи, завідувачка 

(258)20062 

24.  Оніпко 
Оксана Валентинівна 

Полтавський районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(05322)72966 

25.  Купенко  
Борис Андрійович 

Решетилівський районний відділ освіти, 
методист, що відповідає за психологічну 
службу 

(263)25266 

26.  Дунай 
Олена Миколаївна 

Семенівський районний відділ освіти, 
методист, що відповідає за психологічну 
службу 

(241)91502 
92299 

27.  Олексюк  
Олена Олександрівна 

Хорольський районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(262)21559 

28.  Загреба  
Тамара Василівна 

Чорнухинський районний відділ освіти, 
методист, що відповідає за психологічну 
службу 

(240)51606 
51058 

29.  Супрун  
Лілія Сергіївна 

Чутівський районний відділ освіти, мето-
дист, що відповідає за психологічну слу-
жбу 

(247)91472 

30.  Онацька  
Вікторія Валеріївна 

Шишацький районний відділ освіти, ме-
тодист, що відповідає за психологічну 
службу 

(252)91145 

31.  Яценко  
Людмила Євгенівна 

Полтавський професійний ліцей 
 

(0532)674376 

32.  Репешко  
Вікторія Миколіївна 

Полтавський професійний ліцей транспо-
рту 

(0532)520957 

33.  Сакун  
Юлія Миколаївна 

ПТНЗ № 4 (0532)677342 
663880 

34.  Олійник  
Світлана Іванівна 

Кременчуцький професійний ліцей імені 
А.С.Макаренка 

(266)24125, 23286 
38490 

35.  Гончаренко  
Анатолій Олександрович 

ПТНЗ № 10 (05322)75178 

36.  Михайленко  
Вадим Павлович 

ПТНЗ № 17 (0532)598422 

37.  Бочарова  
Вікторія Анатоліївна 

Ліцей сфери послуг (0532)677194 
72871 

38.  Негода  
Світлана Василівна 

ПТНЗ № 25 (253)31087 

39.  Яремко  
Ганна Василівна 

Зіньківський професійний аграрний ліцей (253)32258 

40.  Кузьменко 
Тетяна Петрівна 

Гадяцький професійний аграрний ліцей (254)21669 
23892 

41.  Титаренко  
Ніна Сергіівна 

ПТНЗ № 50 (246)22471 

42.  Кузуб 
Олеся Іванівна 

Міжрегіональний центр професійної пе-
репідготовки звільнених у запас військо-
вослужбовців 

(262)21557 

43.  Оскома 
Юлія Вікторівна 

Полтавський політехнічний коледж НТУ 
“ХПІ” 

(05322)72953 
72881 
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Рискіна  
Надія Валеріївна 

72972 

44.  Громов  
Сергій Вікторович 

Полтавський базовий медичний коледж (0532)502593 
27813 

45.  Подтикан  
Ірина Володимирівн 

Кременчуцький медичний коледж (266)53186 

46.  Ільченко  
Інна Василівна 

Аграрний коледж Полтавської державної 
аграрної академії 

(05322)73012 
21471 
(0532)560139 

47.  Чайка  
Майя Миколаївна 

Кременчуцький технікум залізничного 
транспорту 

(266)23310 

48.  Копичко 
Наталія Василівна 

Комсомольський політехнічний технікум (248)25862 

49.  Судакова 
Наталія Дмитрівна 

Гадяцьке державне училище культури (254)23437  
21650, 23477 
22850 

50.  Беседа  
Ольга Григорівна 

Гадяцька спеціалізована школа-інтернат 
І-ІІІ ст. ім. Є.П. Кочергіна 

(254)22900 
т/ф 22721 

51.  Решетило 
Олена Олексіїївна 

Полтавська з\о школа-інтернат № 1 з лі-
цейними классами 

(05322)74462 
т/ф 25670 

52.  М’ясоїд  
Петро Андрійович 

Полтавська обласна школа-інтернат 
ім.Крупської для дітей-сиріт і дітей, які 
залишилися без піклування батьків  

(0532)74841 

53.  Леоненко  
Ірина Анатоліївна 

Кременчуцька з\о школа-інтернат для 
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 
батьківського піклування ім. А.С. Макаре-
нка 

(266)63498 
60255 
т/ф 60255 

54.  Демян  
Юлія Вікторівна 

Кременчуцька спеціалізована загальноо-
світня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Пол-
тавської обласної ради 

(266)53591 
53977 

55.  Вербняк  
Ірина Миколаївна 

Полтавська спеціальна загальноосвітня  
школа-інтернат для глухих дітей 

(0532)583500 
551993 

56.  Омелич 
Сергій Миколойович 

Миргородська спеціальна загальноосвіт-
ня школа-інтернат для дітей зі зниженим 
слухом 

(255)52028 
(255)52351 

57.  Гаюн  
Сергій Анатолійович 

Великосорочинська загальноосвітня са-
наторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

(255)71324 
31624 

58.  Лашко  
Олена Володимирівна  

Кобеляцька спеціальна з/о школа-
інтернат для дітей-сиріт та дітей позбав-
лених батьківського піклування 

(243)31260 
факс 31482 

59.  Комишан  
Наталія Олексіїївна 

Градизька спец шк-інт для дітей сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклу-
вання  

(265)34186 
т/ф.34276 

60.  Горбатко  
Людмила Миколаївна 

Варварівська спеціальназагальноосвітня 
школа-інтернат  

(246)93140 
93175 

61.  Лупіна  
Вікторія Миколаївна 

Лубенська спеціальна загально-освітня 
школа-інтернат  

(2615)2801 
2901 

62.  Циганенко  
Оксана Миколаївна 

Микільська загальноосвітня спеціальна 
школа-інтернат для дітей, які потребують 
корекції розумового розвитку 

553875 
553876 

63.  Скиба  
Людмила Василівна 

Потоківська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат 

(266)781488 
781230 

64.  Лисенко  
Надія Микитівна 

Гадяцький спеціальний дитячий будинок  (254)31018 
21891 

65.  Присяжнюк  
Надія Юріївна 

Ковалівська загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступеня 

(0532)556734 
556737 

66.  Вакантна ставка Обласний ліцей для обдарованих дітей 
сільської місцевості при Кременчуцькому 
педучилищі 

(266)53301 
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