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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна (1,6) заочна (2,0) 

«Актуальні проблеми психодіагностики» 

Курс 1 1 2 

Семестр 2 2 3 

Обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

Аудиторні 34 2 4 

Модульний контроль 2 - - 

Семестровий контроль 1 1 1 

Самостійна робота 70 116 114 

Форма семестрового контролю залік залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми психодіагностики» входить 

до програми професійної підготовки студентів-психологів. 

Мета вивчення курсу: формування у практичних психологів 

психодіагностичної компетентності, висвітлення проблем та практичних 

завдань сучасної загальної та візуальної психодіагностики. 

Завдання: сформувати у студентів наукові погляди щодо 

психодіагностичної діяльності, вміння та навички психодіагностичної роботи, 

здатність за зовнішнім виглядом та особливостями поведінки діагностувати 

психологічні особливості людей. 

У результаті засвоєння навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

загальної та візуальної психодіагностики» студент повинен:  

Знати: 
- предмет і завдання загальної та візуальної психодіагностики;  

- місце загальної та візуальної психодіагностики в системі наукового 

пізнання;  

- основні напрямки загальної та візуальної психодіагностики;  

- методи загальної та візуальної психодіагностики;  

- спосіб вивчення людини методами загальної та візуальної 

психодіагностики;  

- можливості застосування загальної та візуальної психодіагностики у 

практичній психології;  

- можливості застосування загальної та візуальної психодіагностики в 

управлінській практиці.  

Вміти:  

- визначати психологічний стан та особливості людини за її візуальними 

ознаками;  

- застосовувати методи загальної та візуальної психодіагностики;  

- використовувати дані графологічного обстеження;  



- використовувати структуру макету вивчення людини методами 

загальної та візуальної психодіагностики;  

- «читати» мову жестів та поз людини.  

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
Інтегральна компетентність 1. Здатність вирішувати складні завдання та проблеми в 

процесі навчання й професійної діяльності в області 

психології.  

2. Здатність проведення досліджень і / або здійснення 

інновацій. 

 
Загальні компетентності 

(ЗК) 
1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення наукових та прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту і можливості її використання. 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
7. Здатність діяли соціально, відповідально та свідомо. 
 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни і практичної значущості. 

2. Здатність розуміти та використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

3.Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну й 

іншу в залежності від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів і технік. 

4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, навички роботи команд. 

5. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план дисципліни 

«Актуальні проблеми психодіагностики» 
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Змістовий модуль І. Психодіагностика як наука і практична діяльність 

1 Теоретичні основи загальної 

психодіагностики 

4 2 8 У  

2 Основні методи психодіагностики та їх 

загальна характеристика. 

6 2 10 У  

3 Особливості психодіагностичного процесу 4 2 8 У 

ПК 

 

4 Зміст психодіагностичної функції 

психолога 

4 2 8 У 

СР 

 

5 Проблема комп’ютеризації психологічних 

тестів  

2 2 8 У 

КР 

 

Змістовий модуль II. Візуальна психодіагностика як складова 

психодіагностики 

6 Використання візуальної психодіагностики 

у практиці ділової взаємодії 

4 2 10 У 

ПК 

 

7 Психологічні відмінності людей та їх 

зовнішні прояви. 

6 2 8 У  

8 Графологія і пізнання особистості. 4 2 10 У 

СР 

 

 Всього годин     108 34 16 70 залік  

 

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР 

                                перевірка конспектів – ПК 

                                перевірка знань для самостійної роботи – СР 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

                                               інші - _________________________________ 

 

 

 



 

6. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Психодіагностика як наука і практична діяльність 

Тема 1. Теоретичні основи загальної психодіагностики 

Предмет і завдання психодіагностики. Структура і стан сучасної 

психодіагностики. Зв'язок психодіагностики з іншими науками.  

Виникнення і етапи розвитку психодіагностики. Школи, напрями у 

психодіагностиці. Стан розвитку сучасної психодіагностики. 

Психодіагностична література: наукові повідомлення, інструктивні матеріали, 

довідково-методичні та науково-популярні видання. Професійні та науково-популярні 

методики психодіагностики. Критерії об'єктивності в психодіагностиці. Професійно -

етичні принципи в психодіагностиці. 

Основні тенденції розвитку психодіагностики. 

Література [7; 15; 19; 23; 24; 26; 35; 36; 38] 

Тема 2. Основні методи психодіагностики 

Поняття про «об'єктивний» «суб'єктивний» та «проективний» підходи у 

психодіагностиці. 

Класифікації психодіагностичних методик. Основи класифікації 

психодіагностичних процедур. 

Вербальні та невербальні психодіагностичні методики: Об'єктивні тести, 

стандартизовані самозвіти, проективні техніки, діагностичні психодіагностики, 

стандартизовані та експертні методики. 

Метод тестів у психодіагностиці. 

Теорія розвитку тестів. Допсихологічні тести, розробка психологічних тестів. 

Тестологія і психодіагностична практика. Переваги та проблеми використання 

тестового методу в психодіагностиці. 

Види тестів у психодіагностиці: за спрямованістю, формою процедури 

дослідження, характером тестових завдань, за часом виконання. Визначення надійності 

тесту. Валідність. Стандартизація. 

Метод опитування в психодіагностичній практиці. 

Види опитувальників: біографічні, щодо інтересів, мотивів, установок, цінностей. 

Форми запитань і прогнозування результатів. Проблема достовірності особистісних 

опитувальників. Фактори, які детермінують відповіді на запитання. 

Проективні методи психодіагностики. 

Теоретичне обґрунтування проективного підходу до психодіагностики особистості. 

Роль наукових праць Ф. Гудинаф, Г. Мюрося, X. Морган, Г. Роршаха, Л. Франка у розвитку 

проективної психодіагностики. 

Загальна характеристика проективних способів вивчення особистісних особливостей. 

Основні різновиди проективних методик: структурування; конструювання; 

інтерпретації, доповнення, імпресії, катарсиса, графічні. 

Спостереження як метод психодіагностичного дослідження. 

Поняття про наукове спостереження. Особливості використання методу спостереження 

в психодіагностичній практиці. 

Принципи використання методу спостереження. 

Переваги та недоліки методу спостереження. 

Класифікації спостережень: від ступеня залученості психодіагноста у середовище; від 

характеру взаємодії із суб'єктом; від об'єкту спостереження; від часу дослідження; від характеру 

реєстрації даних; від ступеня стандартизованості процедур. 



Етапи наукового спостереження. Різновиди процедури реєстрації результатів. Типові 

помилки у психологічному спостереженні. 

Соціометричний метод дослідження групи. 

Загальна характеристика методу. Основні поняття і процедура соціометрії. 

Поняття про соціометричні критерії. Види критеріїв. 

Соціоматриця. Соціограма. Типи соціограм. 

Експертне оцінювання в психодіагностиці. 

Сутність і специфічні особливості експертного оцінювання. Поняття моніторингової 

групи. Етапи оцінної діяльності експертів. Імпліцитна оцінка. Експлікація оцінки. Типи 

вимірювальних шкал. Причини порушення достовірності результатів експертизи. 

Використання контент-аналізу в психодіагностичній практиці. 

Контент-аналіз як різновид методу дослідження продуктів діяльності. Основні етапи 

контент-аналізу. Можливі помилки при реалізації цього методу. 

Література [1-3; 5; 6; 14; 15; 21; 28; 31; 32; 34; 35] 

Тема 3. Особливості психодіагностичного процесу 

Поняття психологічного діагнозу. Діагностичні ознаки (за Л. Виготським). 

Характеристика симптоматичного, типологічного, етіологічного діагнозів. Етапи 

психодіагностичного вивчення особистості. 

Основні умови ефективного використання методів психодіагностики в діяльності 

практичного психолога. Критерії ефективності практичної роботи психодіагноста. 

Література [7; 11; 13; 16; 18; 23; 28; 33; 38; 43] 

Тема 4. Зміст психодіагностичної функції психолога 

Визначення домінуючої орієнтації перцептивної сфери. 

Психодіагностика потребнісно-мотиваційної сфери та саморегуляції. Оцінювання 

інтелектуально-пізнавальної сфери особистості. Діагностика екзистенціально-побутової сфери 

особистості. Дослідження морально-етичної сфери особистості. Оцінювання дієво-практичної 

сфери особистості. Психодіагностика сфери стосунків особистості. 

Література [1; 2; 4; 6; 8; 12; 13; 17; 20; 32; 35; 42] 

Тема 5. Проблеми комп'ютеризації психологічних досліджень 

Історія розвитку ідей про можливості формалізації психологічних досліджень. 

Прикладні психологічні дослідження з використанням комп'ютерів. Загальна 

характеристика автоматизованих діагностичних методик, які застосовуються у вітчизняній 

психологічній практиці. 

Література [1; 7; 29; 31; 36; 43] 
 

Змістовий модуль II. Візуальна психодіагностика як складова психодіагностики 

Тема 6. Використання візуальної психодіагностики у практичній діяльності 
психолога 

Зв'язок візуальної психодіагностики з іншими науками про людину. Основні напрями 

візуальної психодіагностики. 

Урахування даних візуальної психодіагностики у практиці добору та відбору кадрів 

психологом, при проведенні психологічної консультації, у психолого-просвітницькій роботі. 

Основні та додаткові параметри людини як джерела інформації візуальної 

психодіагностики. 

Характеристика методів візуальної психодіагностики. Зв'язок методів візуальної 

психодіагностики з іншими методами психологічних досліджень. 

Література [3; 4; 6; 10; 13; 14; 20; 30; 38; 40] 

Тема 7. Психологічні відмінності людей та їх зовнішні прояви 



Типологічні особливості людей та їх зовнішні ознаки. 

Типологія Е. Кречмера, І. Шелдона, І. П. Павлова та їх візуальні характеристики. 

Візуальна характеристика типів темпераменту. 

Візуальний прояв акцентуацій характеру особистості. 

Фізіогноміка як напрям візуальної психодіагностики. 

Поняття фізіогноміки. Обличчя людини як об'єкт психологічного пізнання. Загальна 

будова обличчя та її інтерпретація: рух мускулатури лоба, очі та погляд, сміх і посмішка, 

постава голови тощо. 

Рука людини як джерело знань у візуальній психодіагностиці. 

Хірологія як один з напрямів вивчення зовнішніх особливостей людини. Особливості 

використання знань з дерматогліфіки в різних галузях народного господарства. 

Мова тілорухів та її діагностика практичним психологом. 

Постанова та хода, їх характеристика, зв'язок із фізичним і психічним станом людини. 

Мова рук, жести та їх інтерпретація. 

Література [26; 37; 39; 40; 41] 

Тема 8. Графологія і пізнання особистості 

Поняття графології. Взаємозв'язок почерку з деякими психічними особливостями 

людини. Почерк і стать. Почерк і вік. Почерк і освіта. Почерк і професія. Почерк і конституція 

людини. 

Література [26; 37; 39; 40; 41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Плани семінарських (практичних) занять 
 

Семінарське заняття 1 .Наукова психодіагностика і психодіагностична 

практика 
1. Предмет і структура сучасної психодіагностики. Наукова психодіагностика і 

психодіагностична практика. 

2. Історія психодіагностики як науки. 

3. Психодіагностичні ситуації та завдання. 

4. Професійно-етичні принципи в психодіагностиці. 

Література: [3, 6, 10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 58] . 

 

Семінарське заняття 2. Психодіагностичні методи 
1. Психодіагностичний метод та діагностичні підходи. 

2. Основи класифікації психодіагностичних процедур. 

3. Категорії психодіагностичних методів. 

 

Практичне заняття 1. 

Завдання 1. Проведіть діагностику типологічних особливостей у вашій групі, 

використовуючи опитувальник Г. Айзенка, опрацюйте та узагальніть результати та дайте 

інтерпретацію у письмовій формі.. 

 

Завдання 2. Проведіть діагностику оцінки суб’єктивного стану особистості на 

момент обстеження у вашій групі, використовуючи «САН», опрацюйте та узагальніть 

результати і та дайте інтерпретацію у письмовій формі. 

Зберіть дані всієї групи й проранжуйте їх. 

Література:[2; 8; 9; 13; 18; 22; 30; 38] 

 

Семінарське заняття 3. Особливості психодіагностичного процесу 

1. Поняття психологічного діагнозу та його характеристика. 

2. Етапи постановки психологічного діагнозу. 

3. Етика психодіагностичного обстеження. 

 Література: [2-4, 7, 10-13, 15, 29, 58] 

 

Семінарське заняття 4. Предмет та завдання візуальної психодіагностики 

1. Мета та завдання візуальної психодіагностики 

2. Структура та стан сучасної візуальної психодіагностики. 

3. Основні напрямки візуальної психодіагностики 

 

Практичне заняття 2. 

Завдання 1. Розгляньте фотографії чи малюнки людей з різними виразами обличчя та 

позами та висуньте гіпотези стосовно психологічних станів зображуваних. 

Завдання 2. Дати студентам фотографії людей, обличчя яких передають різні види 

емоцій: радість, гнів, здивування, страх, печаль та інші. Запропонувати визначити, які емоції 

виражає те чи інше обличчя. 

Завдання 3. Поділити студентів на дві групи. Один із членів групи намагається 

передати на своєму обличчі певну емоцію, а члени іншої групи намагаються її вгадати. 

Література: [1, 2 3,4,11,17,19,20] 

 

Семінарське заняття 5. Психологічні відмінності людей та їх зовнішні 

прояви 
1. Типологічні особливості людей та їх зовнішні ознаки 



2. Фізіогноміка як напрямок візуальної психології 

3. Рука людини як джерело знань у візуальній психодіагностиці. 

4. Мова тіло рухів та її діагностика практичним психологом 

 

Практичне заняття 3. 

Завдання 1. Розподілити студентів на 4 групи. Запропонувати їм описати характерні 

візуальні ознаки одного із типів темпераменту: холерика, меланхоліка, флегматика, 

сангвініка. 

Завдання 2. Запропонувати студентам визначити, у якій із сфер психологічної 

діяльності найбільш комфортно почуватимуть себе флегматики, холерики, сангвініки, 

меланхоліки. 

Література : [3; 8; 9; 12; 13; 18; 21; 30; 38; 40] 

 

Семінарське заняття 6. Графологія і пізнання особистості 
1. Дослідження почерку як метод візуальної психодіагностики. 

2. Загальні прийоми аналізу почерку. 

 

Практичне заняття 4. 

Завдання 1. Запропонувати студентами проаналізувати власні лінії долоні. 

Завдання 2. Робота в парах. Проаналізувати типи рук та лінії долоні один одного. 

Література: [1, 2 3,4,11,17,19],  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента   
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Відвідування лекцій 1 8 8 12 12 

Відвідування семінарських занять 1 10 10 14 14 

Робота на семінарському занятті 10 10 100 14 140 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 14 140 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 10 50 16 80 

Виконання модульної роботи 2 2 2 2 2 

Виконання ІНІР 30 - 30 - 30 

Всього 59 40 200 62 418 

Максимальна кількість балів:                            618 

618: 100 = 6,18. Студент набрав Х 

балів; Розрахунок: Х: 6,18 = загальна 

кількість балів 

  32  68 

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Самостійна робота 1. (30 годин): 

Завдання 1. Класифікуйте відомі вам тести за п’ятьма ознаками. Заповніть 

таблицю та прокоментуйте свій варіант заповнення. 

Вплив 

психодіагнос

та на 

результат 

дослідження 

Предмет психодіагностики 

Здібності і 

психічні 

функції 

Особистісні 

риси 

Когнітивна 

організація та 

інші 

індивідуальні 

характеристики 

суб’єктивного 

досвіду 

Мотивація, 

відношення 

Характеристика 

спілкування, 

взаємодії. 

Мінімальне      

Середнє      

Максимальне      

 

Самостійна робота 2. (40 годин) 

Завдання 1. За якими ознаками почерку можна визначити лідера? 
Підвищена швидкість людина пише ніби поспішає або біжить кудись, швидкість в 

почерку так само ще визначає активність людини, відповідно 

лідер повинен бути активним. 
Більший розмір середини букв літери діляться на три зони, нижня, верхня і середня. 



Більш сильний тиск тиск говорить про енергію людини, про її резерви, більш сильний 

натиск говорить про енергійність, відповідно слабкий натиск 

навпаки. 
Оригінальність тобто людина пише не як у прописі, її літери приймають 

оригінальний вигляд, індивідуальність 
Відносна читабельність  
Продуктивна організація тексту людина пише організовано, рівні рядки, чітко дотримані поля. 
Правий нахил правий нахил говорить про спільність, що людина більше 

звернена у зовнішній світ. 
Відносна сталість елементів 

почерку 
стабільність почерку, однорідність. 

 

Завдання 2. 

1. Особливості реалізації психодіагностичної функції практичного психолога. 

2. Особливості використання сучасних комп'ютерних психодіагностичних методик. 

3. Діагностика особливостей інтелектуальної сфери особистості клієнта. 

4. Дослідження особливостей емоційної сфери особистості. 

5. Особливості використання методу тестів у роботі практичного психолога. 

6. Особливості використання методу спостереження психодіагностичній діяльності 

психолога. 

7. Специфіка використання проективних методик у роботі практичного психолога. 

8. Психологічне дослідження міжособистісних стосунків практичним психологом. 

9. Особливості використання психодіагностичних методик для дослідження 

здібностей особистості клієнта. 

10. Специфіка використання контент-аналізу в психодіагностичній практиці. 

11. Психодіагностична практика застосування соціометричного методу в роботі з 

групою. 

12. Особливості використання графологічного методу в діяльності практичного 

психолога. 

13. Фізіогноміка як напрям візуальної психодіагностики. 

14. Специфіка дослідження типологічних особливостей клієнтів за допомогою 

візуальної психодіагностики. 

15. Методи дослідження мотиваційної сфери особистості в роботі психодіагноста. 

16. Оцінювання здібностей людини у психодіагностичній практиці клієнта. 

17. Використання психогеометричного методу дослідження особистості в 

психодіагностичній практиці психолога. 

18. Малюнок як засіб вивчення мікросередовища особистості. 

19. Особливості дослідження пізнавальної сфери психодіагностичними методиками. 

20. Специфіка  дослідження   морально-етичної  сфери   особистості практичним 

психологом. 

21. Основні умови ефективного використання методів психодіагностики в діяльності 

практичного психолога. 

22. Характеристика автоматизованих психодіагностичних методик. 

23. Особливості отримання інформації методом спостереження у візуальній 

психодіагностиці. 

24. Проблеми ефективності діяльності психодіагноста. 

25. Характеристика етапів психодіагностичного вивчення особистості клієнта. 

26. Особливості дослідження вольової сфери особистості клієнта. 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 



 

8.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

 

Критерії оцінювання:  

 

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Залік 

 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 
 

1. Почерк і його залежність від біологічного та психічного стану людини.  

2. Дослідження почерку як метод візуальної психодіагностики.  

3. Основні ознаки почерку та їхня психологічна характеристика. Взаємозв’язок почерку з 

деякими психічними особливостями людини.  

4. Постава і хода, їх характеристика, зв’язок з фізичним та психічним станом людини.  

5. Значення різних положень корпусу тіла.  

6. Жести та їх інтерпретація. Класифікація жестів.  

7. Характеристика різних типів темпераменту на основі методів візуальної 

психодіагностики.  

8. Порівняльна характеристика вікових аспектів людини методами візуальної 

психодіагостики.  

9. Посмішка. Розкриття її функцій в управлінській діяльності.  

10. Типологічні особливості людей та їх зовнішні ознаки.  

11. Пози та їх характеристика.  

12. Вплив на оточуючих за допомогою різних положень тіла.  

13. Дистанція у спілкуванні, її типи.  

14. Сигнали тіла та загальні характеристики людини.  

15. Загальне уявлення про мову тілорухів.  

16. Долоні та інформація, яка може передаватися за їх допомогою.  

17. Значення жестів, які пов’язані з торканням рук до різних частин обличчя.  

18. Руки як бар’єри.  

19. Захисний бар’єр, сформований за допомогою ніг.  

20. Основні положення голови.  

21. Жести агресивності та готовності до дій.  

22. Хірологія як один з напрямків вивчення зовнішніх особливостей людини.  

23. Домінування правої півкулі головного мозку та зовнішні психологічні характеристики 

людини.  

24. Домінування лівої півкулі головного мозку та зовнішні психологічні характеристики 

людини.  

25. Вплив на оточуючих за допомогою різних положень тіла.  

26. Дистанція у спілкуванні, її типи.  

27. Сигнали тіла та загальні характеристики людини.  

28. Загальне уявлення про мову тілорухів. 

 



 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 
 

1. Предмет та завдання візуальної психодіагностики.  

2. Структура та стан сучасної візуальної психодіагностики.  

3. Зв’язок візуальної психодіагностики з іншими науками.  

4. Виникнення і етапи розвитку візуальної психодіагностики. Стан розвитку сучасної 

візуальної психодіагностики.  

5. Джерела вивчення візуальної психодіагностики.  

6. Основні тенденції розвитку візуальної психодіагностики.  

7. Спостереження як основний метод дослідження зовнішніх проявів особистості.  

8. Аналіз продуктів діяльності як метод візуальної психодіагностики.  

9. Фізіогномічний метод.  

10. Графологічний метод.  

11. Психогеометричний метод.  

12. Хірологічний метод.  

13. Морфологічний метод.  

14. Кольорові тести.  

15. Типологія Е. Кречмера, І. Шелдона, І. П. Павлова та їх порівняльна характеристика.  

16. Візуальна характеристика типів темпераменту.  

17. Інтроверти та екстраверти та їх зовнішні прояви.  

18. Асиметрія головного мозку та її прояв у зовнішності людини.  

19. Сумісність різних типів темпераменту та врахування її у практиці управлінської 

діяльності.  

20. Мімічні особливості людини та їх характеристика.  

21. Обличчя людини як об’єкт психологічного пізнання. Фізіогноміка як напрям візуальної 

психодіагностики.  

22. Погляд і його види.  

23. Чоло і його інтерпретація у візуальній психодіагностиці.  

24. Ніс і його різновиди.  

25. Рот та його особливості, інтерпретації у візуальній психодіагностики.  

26. Рука людини як джерело знань у візуальній психодіагностиці.  

27. Хірологія як один з напрямків вивчення зовнішніх особливостей людини.  

28. Рука як джерело психологічної інформації.  

29. Форми рук та їх класифікація. Форми пальців та їх значення. Нігті та їх характеристика. 

30. Особливості використання знань з дерматогліфіки в різних галузях народного 

господарства.  

31. Мова тілорухів та її діагностика.  

32. Постава та хода, їх характеристика, зв’язок з фізичним та психічним станом людини.  

33. Значення різних положень корпусу тіла.  

34. Жести та їх інтерпретація.  

35. Класифікація жестів.  

36. Графологія та пізнання особистості.  

37. Поняття графології.  

38. Дослідження почерку як метод візуальної психодіагностики.  

39. Психофізіологічні основи письма.  

40. Основні ознаки почерку та їхня психологічна характеристика.  

41. Взаємозв’язок почерку з деякими психічними особливостями людини.  

42. Почерк і стать.  

43. Почерк і вік.  



44. Почерк і освіта.  

45. Почерк і професія.  

46. Почерк і конституція людини.  

47. Загальні прийоми при розборі почерку.  

48. Використання візуальної психодіагностики у практиці ділової взаємодії.  

49. Роль візуальної психодіагностики з іншими науками про людину.  

50. Основні напрямки візуальної психодіагностики.  

51. Урахування даних візуальної психодіагностики у практиці підбору та відбору кадрів при 

проведенні управлінських парад.  

52. Сангвінік і його візуальна характеристика.  

53. Холерик і його візуальна характеристика.  

54. Флегматик і його візуальна характеристика.  

55. Меланхолік і його візуальна характеристика.  

56. Домінування правої півкулі головного мозку та зовнішні психологічні характеристики 

людини.  

57. Домінування лівої півкулі головного мозку та зовнішні психологічні характеристики 

людини.  

58. Психологічні статеві відмінності та їх характеристика.  

59. Урахування психології статевих відмінностей у практиці управлінської діяльності. Типові 

помилки.  

60. Типологічні особливості людей та їх зовнішні ознаки.  

61. Пози та їх характеристика.  

62. Вплив на оточуючих за допомогою різних положень тіла.  

63. Дистанція у спілкуванні, її типи.  

64. Сигнали тіла та загальні характеристики людини.  

65. Загальне уявлення про мову тілорухів.  

66. Долоні та інформація, яка може передаватися за їх допомогою.  

67. Значення жестів, які пов’язані з торканням рук до різних частин обличчя.  

68. Руки як бар’єри.  

69. Захисний бар’єр, сформований за допомогою ніг.  

70. Основні положення голови.  

71. Жести агресивності та готовності до дій.  

72. Сигнали очей та їх значення. Жести та сигнали, характерні для залицяння.  

73. Жести власницьких та територіальних претензій.  

74. Жести віддзеркалювання.  

75. Поклони, згорблення та їх залежність від соціального статусу.  

76. Використання візуальної психодіагностики у практиці ділової взаємодії.  

77. Розміщення учасників за столом як засіб ефективної взаємодії.  

78. Основні види розміщення людей навколо столу.  

79. Вправи для розвитку психологічної спостережливості.  

80. Загальні прийоми при розборі почерку.  

81. Прийоми спостереження за поведінковими реакціями.  

82. Використання даних дерматогліфіки у візуальній психодіагностики.  

83. Дерматогліфіка: суть та загальна характеристика.  

84. Зовнішні психологічні вияви типів людей за класифікацією У Шелдона та Е. Кречмера. 

85. Фізіогноміка: визначення та загальна характеристика.  

86. Хіромантія: суть і загальна характеристика.  

87. Вплив на оточуючих за допомогою різних положень тіла.  

88. Форми рук та їх характеристика.  

89. Форми пальців та їх характеристика.  

90. Методи візуальної психодіагностики. 

 



 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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