1. Назва модуля: Візуальна психодіагностика
2. Код модуля: ВВНЗПМ.11.2.
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: III
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКТС – 3.0): аудиторні години: денна
форма навчання – 30 год. (лекції 18 год.,практичні заняття 12 год.); заочна форма навчання - 18
(лекції 10 год., практичні заняття 8 год.)
6. Лектор: кандидат філософських наук, доцент Смирнова Олена Павлівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:
- зміст та предмет вивчення візуальної психодіагностики;
- основні поняття і категорії візуальної психодіагностики;
- сутність понять психологічного пізнання людини за її зовнішніми ознаками;
- засоби пізнання ділового партнера;
- форми виявлення поглядів та звичок людини.
вміти:
- використовувати теоретичні знання з візуальної психодіагностики у практичній
діяльності;
- спостерігати та інтерпретувати поведінку людини;
- володіти методами візуальної психодіагностики;
- скласти макет вивчення людини методами візуальної психодіагностики;
- аналізувати діяльність ділових партнерів.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: психологія організацій, психологія конфлікту
 кореквізит: психологія відбору і розміщення кадрів, професійний підбір та адаптація
персоналу
10. Зміст модуля:
Наука пізнання людини за її зовнішніми ознаками. Типологія людини. Основи фізіогноміки.
Граматика мови тіла. Виявлення форм поведінки людини. Зовнішній вигляд людини. Правила
поведінки людини в суспільстві. Графологія і пізнання особистості. Використання візуальної
психодіагностики в практиці управлінської діяльності.
11.Рекомендована література:
 Власова О.І. Соціальна психологія організацій та управління. Підручник. / О.І. Власова,
Ю.В. Никоненко. – К: Центр учбової літератури. – 2010. – 398с.
 Карамушка Л.М. Психологія управління: Навчальний посібник / Л.М.Карамушка - К. :
Міленіум, 2003. - 344 с
 Технології роботи організаційних психологів. Навчальний посіб: / За науковою редакцією
Л.М.Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. - 366с.
12.Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13.Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного екзамену.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів .
Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
11. Мова навчання: українська

