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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Візуальна  психодіагностика»  складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти спеціальності 053 психологія.

1. Опис навчальної дисципліни
1.1.  Мета  викладання  навчальної  дисципліни є  придбання  студентами основних

знань  та  умінь  в  області  традиційних  і  нетрадиційних  для  психології  методів  та
використання їх для психодіагностики людини по зовнішності і поведінці.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
- ознайомлення з теоретичними питаннями курсу «Візуальна психодіагностика »;
- освоєння методів візуальної психодіагностики;
- набуття практичного досвіду візуальної психодіагностики.
1.3. Кількість кредитів - 
1.4. Загальна кількість годин – 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
факультатив

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

2-й -й
Семестр

3-й -й
Лекції

16 год.  год.
Практичні заняття

год.  год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

 год.  год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання
1) вільно  володіти  уявленнями про  методи візуальної  психодіагностики;  2) знати

історію розвитку візуальної психодіагностики; 3) знати теорії темпераменту та характеру,
типи конституції людини; 4) володіння основними принципами фізіогноміки, графології,
символами  невербальних  комунікацій  як  теоретичними  основами   візуальної
психодіагностики;  5)  вміння  проводити  психодіагностику  по  поведінці  та  зовнішності
людини;  6)  виявляти  тип  темпераменту,  характеру,   ознаки  та  типи  обману,  тип
конституції, психологічні особливості особистості; 7) орієнтуватися у сучасних підходах
щодо  методів  візуальної  психодіагностики;  8) мати  практичні  навички  щодо  втілення
методів  візуальної  психодіагностики  у  практиці;  9) вміння  самостійного  опрацювання
літературних джерел із психодіагностики; 



2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Основні принципи візуальної психодіагностики.
Тема 1.  Загальна характеристика візуальної психодіагностики. 
«Візуальна  психодіагностика»  як  розділ  психології.  Зміст  «Візуальної

психодіагностики»   як  загальнонаукового  напряму  в  області  психології  та  кадрового
менеджменту. Завдання та предмет «Візуальної психодіагностики». 

Тема 2. Методи «Візуальної психодіагностики.
Метод спостереження.  Помилки спостереження.  Метод автобіографічний.  Метод

емпатичного слухання. Проективні методи.
Тема 3. Історичні коріння «Візуальної психодіагностики». 
Етапи розвитку «Візуальної психодіагностики». Роль міждисциплінарного підходу

в оформленні комплексного напряму, пов'язаного з візуальною психодіагностикою. 
Тема  4.  Зв'язок  «Візуальної  психодіагностики»  з  традиційними  науками.

Зв'язок  «Візуальної  психодіагностики»  з антропологією,  генетикою,  фізіологією,
медициною,  психологією  і  філософією  і  з  нетрадиційними  знаннями  фізіогномікою,
астрологією, графологією, і т. п.. 

Тема 5. Типології особистості.
Типології  особистості:  їх  історія  і  сучасний  розвиток.  Нейрофізіологічний,

конституціональний і функціональний підходи до вивчення  людини і стилю її поведінки.
Функціональні  теорії  особистості  (А.Ф.Лазурський,  І.П.Павлов,  К.Юнг,  К.Леонгард).

Тема  6.  Психоаналітична  типологія  особистості. Теорії  характеру З.Фрейда,
А.Адлера і діагностика  цих типів по зовнішності та поведінці.

Розділ 2.  Практичне застосування візуальної  психодіагностики у  юридичній
практиці.

Тема 7. Основні напрямки візуальної психодіагностики.
Місце  і  роль  фізіогноміки  у  візуальній  психодіагностиці.   Історія  розвитку

фізіогноміки і її сучасна представленність в прикладних дослідженнях. Граматична мова
фізіогноміки. Обличчя як об'єкт фізіогномічного і психологічного дослідження. 

Тема 8. Френологія, як один з напрямів фізіогномічного вивчення людини.
Тема 9. Візуальна характерологія.
Психологічний  профіль.  Складання  психологічного  портрета  за  методами

візуальної  психодіагностики.  Схема  вивчення  характеру  за  методами  візуальної
психодіагностики.  

Тема  10.Зовнішній  прояв  психологічних  особливостей  в  поведінці  людей  з
різними  характерами.  Візуальна  психодіагностика  істеричного, епілептоїдного,
шизоїдного, паранояльного, тривожного, гіпертимного, емотивного характеру.

Тема 11. Психологія обману.
Поняття  обману.  Форми  обману:  замовчування   та  перекручування  інформації.

Ознаки  та  прояви  обману. Виявлення  оману  по  вербальним  та  невербальним  ознакам.
Детектор обману. 

Тема 12. Невербальні комунікації у візуальній психодіагностиці.
Пози  тіла  та  їх  значення  у  комунікативному процесі.  Мімічні  реакції  як  форма

емоційних проявів. 
Тема  13.  Жести  як  сигнали  невербальної  комунікації.  Закони  спілкування  і

характер рухів тіла. Виразні рухи, усмішка. Просодика: характеристики голосу. 
Тема  14. Проксеміка:  дистанція  при  спілкуванні. Особливості  оформлення

життєвого простору(будинок, кімната, кабінет).
Тема 15. Науково-практичне застосування візуальної психодіагностики у 

практичній діяльності. 



 Методи  візуальної  психодіагностики  у  практиці.  Візуальна  експрес-оцінка
істинності свідчень. Метод психологічного аналізу тверджень по невербальним сигналам.
Почерк  як  регістратор  психологічного  стресу.  Розробка  візуального  психологічного
портрету. Виявлення динаміки психологічних станів. Використання поліграфічних засобів
у практичній діяльності.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

Денна форма Заочна (дистанційна) форма
Усього у тому числі Усього у тому числі

л П лаб Інд ср л п Лаб інд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 1 Основні принципи візуальної психодіагностики.
 

Тема  1.  Загальна
характеристика ВПД.

Тема  2.  Методи
«Візуальної
психодіагностики.
Тема  3.  Історичні
коріння ВПД.
Тема  4.  Зв'язок
«Візуальної
психодіагностики»  з
традиційними науками 
Тема  5.  Типології
особистості.
Тема  6.
Психоаналітична
типологія особистості

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Разом за 1розділом 6 6
Розділ 2 Практичне застосування візуальної психодіагностики.

Тема  7.  Основні
напрямки  візуальної
психодіагностики.
Тема 8. Френологія, як
один  з  напрямів
фізіогномічного
вивчення людини
Тема  9.  Візуальна
характерологія.
Тема  10.Зовнішній
прояв  психологічних
особливостей  в
поведінці  людей  з
різними характерами.
Тема  11.  Психологія
обману.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Тема  12. Невербальні
комунікації  у
візуальній
психодіагностиці.
Тема  13.  Жести  як
сигнали  невербальної
комунікації.
Тема  14.  Проксеміка:
дистанція  при
спілкуванні.
Тема 15. Науково-
практичне 
застосування ВПД у 
практичній діяльності.
Підготовка 
психологічного 
портрету відомої 
особистості.

1

1

1

2

1

1

1

2

Разом за 2 розділом 10 10
Разом 16 16
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