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Консультації понеділок, 2 години, 14.30-16.00, ауд.204 

 

1. Коротка анотація до дисципліни.  

«Візуальна психодіагностика» - загальнонаукового напрям в області практичної 

психології. Наука, практика і мистецтво пізнання людей за їх зовнішніми ознаками. 

Досліджує всі зовнішні вияви людини та її поведінку з метою вивчення її внутрішнього 

психологічного змісту. 

2. Мета: розширити діапазон теоретичних знань з основних проблем і напрямів розвитку 

візуальної психодіагностики, вивчити її основні методи, а також сформувати у студентів 

практичні вміння за зовнішнім виглядом та особливостями поведінки діагностувати 

психологічні особливості людей. 

3. Завдання: 

- ознайомлення з методологічними та теоретичними основами візуальної 

психодіагностики, з сучасними тенденціями розвитку візуальної психодіагностики;  

- ознайомлення з сучасними методами і методиками візуальної діагностики особистості 

та інтелекту;  

- формування умінь і навичок постановки і рішення психодіагностичних завдань, що 

включають повний цикл діагностичної роботи, починаючи з постановки мети, вибору 

відповідних методик і закінчуючи постановкою психологічного діагнозу.  

4.Формат курсу: очний (offline) 

 

5. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

Табл.1 

Компетентність Ступінь 

сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  
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освітньої програми 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями.  

 Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

ФК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

психології  

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Підсумкове (у формі 

оцінювання тексту наукового 

проєкту і усного виступу-

презентації) 

ФК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації)  

ФК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків.  

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Підсумкове  ( у формі 

оцінювання тексту наукового 

проєкту і усного виступу-

презентації) 

ФК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Підсумкове (у формі 

оцінювання тексту наукового 

проєкту і усного виступу-

презентації) 

ФК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ФК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ФК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову)  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою) 

 ФК11. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 



компонентами 

освітньої програми 

ФК12. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Підсумкове (у формі 

оцінювання тексту наукового 

проєкту і усного виступу-

презентації) 

6.   Тривалість курсу. 120годин (4 кредити ЄКТС), з них: 40 години аудиторної роботи; 

80 годин – самостійної роботи. 

7. Статус дисципліни: обов’язкова 

8. Пререквізити: Курс «Візуальна психодіагностика» безпосередньо пов’язаний з 

дисципліною: «Психодіагностика» 

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та 

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету. 

10. Політика курсу:  

- Передбачає роботу в команді.  

- Виконання завдань у встановлений термін.  

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та 

консультацій викладача.  

- Дотримання академічної доброчесності (Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента - відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування є підставою для її незарахування, незалежно від масштабів плагіату). 

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

- Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

11. Зміст дисципліни: Курс складається з 2 змістових модулів. Кожен модуль, у свою 

чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин: 

 - Змістовий модуль 1 «Методологічні основи візуальної психодіагностики» (лекційні 

теми 1-7, семінарські теми 1-4); 

- Змістовий модуль 2 « Психологічні проблеми  дослідження особистості» (лекційна 

тема 8-13 семінарські теми 5-7); 

12.Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття, 

консультації.  

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів 

навчання, як лекції-дискусії, лекції-аналіз конкретної ситуації.  

Лекція-дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини 

шляхом зіставлення різних думок, спосіб організації спільної діяльності з метою 

інтенсифікації процесу ухвалення рішення в групі. 

Лекція-аналіз конкретної ситуаціїнагадує лекцію-дискусію: на обговорення викладач 

виносить не питання, а конкретну ситуацію (т. зв. консультативну бесіду, яка 

демонструється аудиторії усно або у вигляді відео-запису тощо). Викладач активізує 

діалог за допомогою спеціально спрямованих запитань, підказок, зіставленням різних 

поглядів, а іноді й їх зіткненням.  

Семінарські/практичні заняття присвячуються виконанню кейсів, розгляду конкретних 

ситуацій, роботі в командах (малих групах) з презентацією результатів (у тому числі із 

застосуванням рольових ігор з демонстрацією набутих навичок). 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, 

виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, 



моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено 

такі проекти:  

- виступ за темою індивідуального завдання-кейса у формі презентації.  

- виступ-інформування за темами семінарських занять; 

- семінар з індивідуальною та груповою роботою. 

13. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). 

Система оцінюваннянавчальнихдосягнень 

Вид діяльності студента 
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Відвідуваннялекцій 1 7 7 6 6 

Робота на 

семінарськомузанятті 

5 4 20 3 15 

Виконаннязавдань для 

самостійноїроботи 

5 1 5 1 5 

Виконаннямодульноїроб

оти 

21 1 21 1 21 

Разом - 53  47 

Максимальна кількістьбалів:                                                               100 

100:100=1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1 = загальнакількістьбалів. 

 

14. Завдання для самостійноїроботи та критеріїїїоцінювання.  

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих 

публікацій (наукові праці, статті у періодичних виданнях, документи, офіційні звіти, 

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

15. Формипроведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та 

критеріїоцінювання. 
Поточний контроль відбуваєтьсявпродовжвивченнядисципліни на семінарськихзаняттях у 

формі: семінарів-круглихстолів та семінарів з індивідуальноюроботою. Під час поточного 

контролю оцінюються такі компоненти:  

- повнота відповіді – 2 бали;  

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми (питання) – 2 

балів;  

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів - 5 балів. 
Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових 

модулів і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі 

презентації за тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового 

модуля (5 хв. зі слайдами). Тематика завдань вибирається студентом за визначеною темою 

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view


і в кінцевому випадку має слугувати розширенню знань, навиків та можливостей, 

необхідних для написання наукової роботи.Під час рубіжного (модульного) контролю 

оцінюються такі компоненти:  

- слайди до презентації – 6 балів 

- повнота розкриття теми, висвітлення сучасної проблематики, аналіз різних концепцій, 

підходів, ідей – 5 балів 

- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 5 балів 

- самостійність та креативність – 5 балів 

Максимальна кількість балів - 21 бал . 

16. Формипроведення семестрового контролю та критеріїоцінювання:  

Залік.Студенти готують текст наукового проекту та усну мультимедійну презентацію. 

(Методологічні рекомендації до проведення й оцінювання   див. Робоча навчальна 

програма   

https://drive.google.com/file/d/1qYVD8l9Ih_7s4xvySKjMJBJ1JpeOE6MM/view 

17. Орієнтовнийперелікпитань для семестрового комплексного контролю (див.: 

Робочанавчальнапрограмадисципліни, 

https://drive.google.com/file/d/1qYVD8l9Ih_7s4xvySKjMJBJ1JpeOE6MM/view 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

18. Шкала відповідностіоцінок 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

19. Рекомендованіджерела (література): 

Основна (базова): 

1. Малкова Т.М. Візуальнапсиходіагностика.  Київ: 

Державнийуніверситеттелекомунікацій, 2018. 132 с. 

2. Лисенко М. М Психодіагностика: підруч. для студентівВНЗ.Київ.Ніжин., 2016.  

503 с. 

3. Піз А., Піз Б. Моварухівтіла. К: КМ-БУКС. 2017. 416 с. 

4. Харцій О.М. Візуальна психодіагностика : навч. посіб. (модульний варіант)  

Магнолія 2006. 2016. 224 с. 

 

Додаткова: 

1. Нелсон О., Голант С. Язык мимики и жестов. Что это такое.  М.: АСТ.  2017. 352 с. 

2. Нэпп М., Холл Д. Невербальное общение. Мимика, жесты, движения, позы и их 

значение. М.:  Прайм-Еврознак. 2017.512 с. 

3. Зуев-Инсаров Д. М. Почерк и личность. Графология или способ определения 

характера человека по почерку.  Издательство: «Амрита-Русь» 2017. 235с. 

https://drive.google.com/file/d/1qYVD8l9Ih_7s4xvySKjMJBJ1JpeOE6MM/view
https://drive.google.com/file/d/1qYVD8l9Ih_7s4xvySKjMJBJ1JpeOE6MM/view


 

Електронні ресурси  

1.Бібліотекаім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2.Бібліотека психологічної літератури URL:http://psylib.kiev.ua/ 

3.Херсонськаобласна універсальнанаукова бібліотека ім. Олеся Гончара.URL: 

https://lib.kherson.ua/ 

4.Електроннабібліотека. URL: http://lib.meta.ua/ 

5.Репозитарій МАУП. Електроннабібліотека  URL: 

http://library.iapm.edu.ua/library.htm 

Інформаційні ресурси: 

Міністерство освіти і науки України. Наука. URL: http://mon.gov.ua/activity/nauka/ 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://psylib.kiev.ua/
https://lib.kherson.ua/
http://lib.meta.ua/
http://library.iapm.edu.ua/library.htm
http://mon.gov.ua/activity/nauka/


V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Візуальна психодіагностика» 

Разом: 120 год., з них 26 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 80 год.- самостійна робота 

 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва модуля Візуальна психодіагностика як складова психодіагностики Психологічні проблеми  дослідження особистості 

 

Лекції 1-2 (2 бала) 3-4 (2бала) 5-6(2 бала) 7 (1 бал) 8-9(2 бала) 10-11(2 бала) 12-13(2 бала) 

Теми лекцій Візуальна 

психодіагностика як 

складова 

психодіагностики 

 

Методивізуальної 

психодіагностики 

Типологічні особливості людей та їх 

зовнішні ознаки 

 

Мімічні особливості людини та 

їх характеристика. 

 

Рука як джерело 

психологічної 

інформації  

 

Мова тіло 

рухів та її 

діагностика  

 

Графологія і 

пізнання 

особистості. 

Використання 

візуальної 

психодіагностики у 

практиці ділової 

взаємодії 

 

 

Семінарські і 

практичні 

заняття 

1 (5балів) 2 (5 балів) 3 (5 балів ) 4 (5 балів ) 5 (5 балів ) 6 (5 балів ) 7 (5 балів ) 

Теми  

семінарських  

занять 

Візуальна 

психодіагностика як 

складова 

психодіагностики 

 

Методивізуальної 

психодіагностики 

Мімічні особливості людини та їх 

характеристика 

Рука людини як джерело знань у 

візуальній психодіагностиці 

Мова тілорухів Графологія . Візуальнапсиходіагн

остика як напрямок 

психологіїуправлінн

я. 

 

Самостійна 

робота 

1 (5 балів) 2 (5 балів) 

Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота №1 (21 бал ) модульна контрольна робота №2 (21бал ) 

 Підсумковий 

контроль 
Розрахунковий коефіцієнт: 1 

 
Кількість 

балів 

за семестр 

100 балів 


