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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми загальної та візу-альної 
психодіагностики” входить до програми професійної підготовки студен-
тів-психологів. 

Мета вивчення курсу — розширити діапазон теоретичних знань з ос-
новних проблем і напрямів розвитку загальної та візуальної психодіаг-
ностики, вивчити її основні методи, а також сформувати у студентів 
практичні вміння і навички психодіагностичного дослідження особисто-
сті (її станів, процесів та окремих рис), вмінням за зовнішнім виглядом 
та особливостями поведінки діагностувати психологічні особливості 
людей. 

Зазначена мета обумовила зміст програми вивчення дисципліни, 
який складає розділи про теоретичні засади психодіагностики, її методи, 
зміст роботи психодіагноста та деякі проблеми візуальної психодіагнос-
тики. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ   
ЗАГАЛЬНОЇ  ТА  ВІЗУАЛЬНОЇ  ПСИХОДІАГНОСТИКИ” 

№ 
пор. Назва розділу і теми 

 І. Психодіагностика як наука і практична діяльність 
1 Теоретичні основи загальної психодіагностики 
2 Основні методи психодіагностики 
3 Особливості психодіагностичного процесу 
4 Зміст психодіагностичної функції психолога 
5 Проблеми комп’ютеризації психологічних досліджень 
 ІІ. Візуальна психодіагностика як складова психодіагностики 

6 Використання візуальної психодіагностики у практиці ділової взає-
модії 

7 Психологічні відмінності людей та їх зовнішні прояви 
8 Графологія і пізнання особистості 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

4 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни  

“АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ   
ЗАГАЛЬНОЇ  ТА  ВІЗУАЛЬНОЇ  ПСИХОДІАГНОСТИКИ” 

Розділ І. Психодіагностика як наука і практична діяльність 

Тема  1 .  Теоретичні основи загальної психодіагностики 

Предмет і завдання психодіагностики. 
Структура і стан сучасної психодіагностики. Зв’язок психодіагности-

ки з іншими науками. 
Виникнення і етапи розвитку психодіагностики. Школи, напрями у 

психодіагностиці. Стан розвитку сучасної психодіагностики. 
Психодіагностична література: наукові повідомлення, інструктив-ні 

матеріали, довідково-методичні і науково-популярні видання. Профе-
сійні та науково-популярні методики психодіагностики. Критерії 
об’єктивності в психодіагностиці. Професійно-етичні принципи в пси-
ходіагностиці. 

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” підхо-
ди у психодіагностиці. 

Класифікації психодіагностичних методик. Основи класифікації пси-
ходіагностичних процедур. 

Вербальні та невербальні психодіагностичні методики: Об’єктив-ні 
тести, стандартизовані самозвіти, проективні техніки, діагностичні пси-
ходіагностики, стандартизовані та експертні методики. 
Метод тестів у психодіагностиці. 
Теорія розвитку тестів. Допсихологічні тести, розробка психологіч-

них тестів. 
Тестологія і психодіагностична практика. Переваги та проблеми ви-

користання тестового методу в психодіагностиці. 
Види тестів у психодіагностиці: за спрямованістю, формою процеду-

ри дослідження, характером тестових завдань, за часом виконання. Ви-
значення надійності тесту. Валідність. Стандартизація. 
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Метод опитування в психодіагностичній практиці. 
Види опитувальників: біографічні, щодо інтересів, мотивів, устано-

вок, цінностей. Форми запитань і прогнозування результатів. Проблема 
достовірності особистісних опитувальників. Фактори, які детермінують 
відповіді на запитання. 
Проективні методи психодіагностики. 
Теоретичне обґрунтування проективного підходу до психодіагности-

ки особистості. Роль наукових праць Ф. Гудинаф, Г. Мюрося, Х. Мор-
ган, Г. Роршаха, Л. Франка у розвитку проективної психодіагностики. 

Загальна характеристика проективних способів вивчення особис-
тісних особливостей. 

Основні різновиди проективних методик: структурування; конструю-
вання; інтерпретації, доповнення, імпресії, катарсиса, графічні. 
Спостереження як метод психодіагностичного дослідження.  
Поняття про наукове спостереження. Особливості використання ме-

тоду спостереження в психодіагностичній практиці. 
Принципи використання методу спостереження. 
Переваги та недоліки методу спостереження. 
Класифікації спостережень: від ступеню залученості психодіагноста 

у середовище; характеру взаємодії із суб’єктом, від об’єкта спостере-
ження; від часу дослідження; від характеру реєстрації даних; від ступеня 
стандартизованості процедур. 

Етапи наукового спостереження. Різновиди процедури реєстрації ре-
зультатів. Типові помилки у психологічному спостереженні. 
Соціометричний метод дослідження групи.  
Загальна характеристика методу. Основні поняття і процедура соціо-

метрії. 
Поняття про соціометричні критерії. Види критеріїв. 
Соціоматриця. Соціограма. Типи соціограм. 
Експертне оцінювання в психодіагностиці. 
Сутність і специфічні особливості експертного оцінювання. Поняття 

моніторної групи. Етапи оцінної діяльності експертів. Імпліцитна оцін-
ка. Експлікація оцінки. Типи вимірювальних шкал. Причини порушення 
достовірності результатів експертизи. 
Використання контент-аналізу в психодіагностичній практиці. 
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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, етіо-
логічного 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. Діагности-
ка екзистенціально-побутової сфери особистості. Дослідження мораль-
но-етичної сфери особистості. Оцінювання дієво-практичної сфери осо-
бистості. 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’ю-терів. 
Загальна характеристика автоматизованих діагностичних методик, які 
застосовуються у вітчизняній психологічній практиці. 

Література [1; 7; 29; 31; 36; 43] 
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Розділ ІІ. Візуальна психодіагностика як складова  
 психодіагностики 

Тема  6 .  Використання візуальної психодіагностики у практич-
ній діяльності  психолога 

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

Урахування даних візуальної психодіагностики у практиці добору і 
відбору кадрів психологом, при проведенні психологічної консультації, 
у психолого-просвітницькій роботі. 

Основні та додаткові параметри людини як джерела інформації візу-
альної психодіагностики. 

Характеристика методів візуальної психодіагностики. Зв’язок мето-
дів візуальної психодіагностики з іншими методами психоло- 
гічних досліджень. 

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 ха-

рактеристики. 
Візуальна характеристика типів темпераменту.  
Візуальний прояв акцентуацій характеру особистості. 
Фізіогноміка як напрям візуальної психодіагностики. 
Поняття фізіогноміки. Обличчя людини як об’єкт психологічного пі-

знання. 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 лю-

дини. Особливості використання знань з дерматогліфіки в різних галу-
зях народного господарства. 
Мова тілорухів та її діагностика практичним психологом. 
Постанова і хода, їх характеристика, зв’язок із фізичним і психіч-ним 

станом людини. Мова рук, жести та їх інтерпретація. 
Література [26; 37; 39; 40; 41] 
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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] 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Особливості реалізації психодіагностичної функції практичного 
психолога. 

2. Особливості використання сучасних комп’ютерних психодіагности-
чних методик. 

3. Діагностика особливостей інтелектуальної сфери особистості клієн-
та. 

4. Дослідження особливостей емоційної сфери особистості. 
5. Особливості використання методу тестів у роботі практичного пси-

холога. 
6. Особливості використання методу спостереження  психодіагности-

чній діяльності психолога. 
7. Специфіка використання проективних методик у роботі прак- 

тичного психолога. 
8. Психологічне дослідження міжособистісних стосунків практичним 

психолгом. 
9. Особливості використання психодіагностичних методик для дослі-

дження 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 до-

помогою візуальної психодіагностики. 
15. Методи дослідження мотиваційної сфери особистості в роботі пси-

ходіагноста. 
16. Оцінювання здібностей людини у психодіагностичній практиці клі-

єнта. 
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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 прак-

тичним психологом. 
21. Основні умови ефективного використання методів психодіагности-

ки в діяльності практичного психолога. 
22. Характеристика автоматизованих психодіагностичних методик. 
23. Особливості отримання інформації методом спостереження у візуа-

льній психодіагностиці. 
24. Проблеми ефективності діяльності психодіагноста. 
25. Характеристика етапів психодіагностичного вивчення особистості 

клієнта. 
26. Особливості дослідження вольової сфери особистості клієнта. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  СТУДЕНТІВ 

1. Предмет і завдання психодіагностики. 
2. Зв’язок психодіагностики з іншими науками. 
3. Виникнення і етапи розвитку психодіагностики. 
4. Школи і напрями психодіагностики. 
5. Професійно-етичні принципи в психодіагностиці. 
6. Поняття про критерії об’єктивності в психодіагностиці. 
7. Розвиток сучасної психодіагностики. 
8. Характеристика основних методів психодіагностики. 
9. Класифікації психодіагностичних методик. 

10. Вербальні і невербальні психодіагностичні методики: загальна хра-
ктеристика. 

11. Поняття про стандартизовані самозвіти у психодіагностиці. 
12. Особливості застосування стандартизованих і експертних методик у 

психодіагностиці. 
13. Використання методу тестів у психодіагностиці. 
14. Теорія розвитку тестів. 
15. Вимоги до розробки психодіагностичних тестів. 
16. Переваги та недоліки використання тестового методу в психодіаг-

ностиці. 
17. Тестологія і психодіагностична практика. 
18. Види тестів за спрямованістю та їх характеристика. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

10 

19. Класифікація тестів за формою процедури дослідження. 
20. Класифікація тестів за часом виконання. 
21. Визначення надійності тесту. 
22. Поняття про валідність та стандартизацію тесту. 
23. Особливості застосування методу опитування в психодіагнос- 

тичній практиці. 
24. Характеристика видів опитування в психодіагностиці. 
25. Проблема достовірності особистісних опитувальників. 
26. Види відповідей на тестові запитання. Види психодіагностичної лі-

тератури. 
27. Методи дослідження особистості та їх загальна характеристика. 
28. Особливості використання проективного методу в психодіагностиці. 
29. Загальна характеристика проективних способів вивчення особисто-

сті. 
30. Основні різновиди проективних методик, їх характеристика. 
31. Спостереження як метод психодіагностичного дослідження, особ-

ливості його використання практичним психологом. 
32. Принципи використання методу спостереження. 
33. Переваги та недоліки методу спостереження. 
34. Особливості використання різних видів спостереження. 
35. Етапи наукового спостереження та їх характеристика. 
36. Типові помилки у психологічному спостереженні. 
37. Особливості використання соціометричного методу в псиході- 

агностичній практиці. 
38. Специфіка використання методу експертного оцінювання у псиході-

агностиці. 
39. Загальна характеристика методу контент-аналізу та особливості йо-

го використання в психодіагностиці. 
40. Характеристика основних етапів контент-аналізу. 
41. Поняття про психологічний діагноз. 
42. Види психологічного діагнозу, їх характеристика. 
43. Характеристика етапів психодіагностичного вивчення особистості. 
44. Психологічний аналіз причин неправильного діагнозу. 
45. Причини порушення достовірності результатів експертизи. 
46. Особистість як об’єкт психодіагностики. 
47. Характеристика методів дослідження особистості. 
48. Основні умови ефективного використання методів психодіагности-

ки в діяльності практичного психолога. 
49. Критерії ефективності діяльності психодіагноста. 
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50. Особливості дослідження мотиваційної сфери особистості. 
51. Особливості дослідження пізнавальних процесів особистості. 
52. Дослідження моральної сфери особистості. 
53. Специфіка дослідження дієво-практичної сфери особистості. 
54. Психодіагностика сфери стосунків особистості. 
55. Особливості діагностики емоційних станів особистості. 
56. Діагностика рис особистості, типологічна діагностика. 
57. Проблеми комп’ютеризації психологічних досліджень. 
58. Використання комп’ютерної техніки у прикладних психологічних 

дослідженнях. 
59. Класифікація методів візуальної психодіагностики. 
60. Вимоги до використання психодіагностичних методик. 
61. Особливості психодіагностики здібностей особистості. 
62. Особливості застосування методів психодіагностики міжособистіс-

них стосунків. 
63. Характеристика основних напрямів візуальної психодіагностики. 
64. Психологічні статеві відмінності та їх зовнішні вияви. 
65. Дерматогліфіка: сутність і загальна характеристика. 
66. Поняття про фізіогноміку: загальна характеристика. 
67. Основні напрями візуальної психодіагностики, їх загальна ха- 

рактеристика. 
68. Загальне уявлення про мову рухів тіла. 
69. Жести, їх інтерпретація. Класифікація жестів. 
70. Форми рук та їх класифікація. 
71. Сигнали тіл, їх загальна характеристика. 
72. Прийоми спостереження за поведінковими реакціями. 
73. Особливості використання графологічного методу у візуальній пси-

ходіагностиці. 
74. Рука як джерело психологічної інформації. 
75. Візуальна психодіагностика: визначення, мета, завдання. 
76. Взаємозв’язок візуальної психодіагностики з іншими науками про 

людину. 
77. Психодіагностика як наука і як психодіагностична діяльність. 
78. Психодіагностика як теоретична і практична дисципліна. 
79. Характеристика проективних психодіагностичних методів. 
80. Рівні психологічного діагнозу (за Л. С. Виготським). 
81. Методи дослідження свідомості та самосвідомості особистості, їх 

характеристика. 
82. Діагностика особливостей розвитку волі особистості. 
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83. Психометричні методи виміру інтелекту, їх діагностичне значення. 
84. Фактори, що впливають на результати психодіагностичного обсте-

ження. 
85. Характеристика об’єктивного підходу в психодіагностиці. 
86. Поняття суб’єктивного підходу в психодіагностичній науці. 
87. Особливості застосування графічних методів у психодіагностиці. 
88. Діагностичне обстеження, його характеристика. 
89. Критика проективного методу в працях вітчизняних і зарубіжних 

психологів. 
90. Особливості використання методу інтерв’ю в психодіагностичному 

дослідженні. 
91. Специфіка використання методу анкетування в психодіагностиці. 
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