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Силабус навчальної дисципліни 

«ВІЗУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА І ПРОФАЙЛІНГ» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія»  

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Засоби невербальної поведінки та комунікації 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 
 Прогноз поведінки особистості; 

 виявлення брехні без застосування спеціальних пристроїв. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань з психології бізнесу та підприємництва із різних 

джерел з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

2. Вміти організовувати та проводити психологічні дослідження, 

визначати особливості людини за її візуальними ознаками у галузі 

психології бізнесу, використовуючи методи візуальної 

діагностики. 

3. Робити психологічний прогноз щодо поведінки інших людей, 

застосовуючи стратегії виявлення обману у словах. 

4. Розробляти спеціальні інтерактивні програми та вправи у 

галузі психології бізнесу, які допоможуть швидко аналізувати 

людей і робити аргументовані висновки щодо їх поведінки. 

5. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих 

психологічних підходів і методів профайлінгу до конкретних 

ситуацій у галузі бізнесу. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 Здатність до обґрунтування висновків при розшифровуванні  

ледве помітних сигналів тіла.  

 Володіти навичками комунікації та знаннями щодо 

найновіших досягнень візуальної діагностики і профайлінгу. 

 Вироблення стійких навичок та стратегій виявлення обману у 

словах і поведінці інших засобами візуальної діагностики та 

аналізу різних типів проблем у бізнесі. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

1. Загальні принципи візуальної діагностики і профалінгу. 

2. Методи дослідження зовнішніх проявів людини. 

3. Місце і роль фізіогноміки у візуальній психодіагностиці та 

профайлінгу. 

4. Зовнішній прояв психологічних особливостей в поведінці людей 

з різними характерами. 

5. Психологія обману: принципи та техніки виявлення.  

6. Невербальні комунікації у візуальній діагностиці. 

7. Жести як сигнали невербальної комунікації. 

8. Проксеміка: дистанція при спілкуванні. 



/ 

 

 

9. Використання візуальної діагностики та профайлінгу у практиці 

ділової взаємодії. 

10. Особливості визначення метапрограмного профілю.  

Види занять: лекційні, практичні та тренінгові  

Методи навчання: інтерактивні методи (вправи, дискусії, 

рефлексії, аналіз реальних особистостей та ситуацій) із 

використанням фільмів, медіа та психодіагностичних методів) 

Форми навчання: заочна, очна (+онлайн-підтримка  Google meet, 

Вайбер). 

Пререквізити Загальна психологія, Психологія ділового спілкування, 

Психодіагностика. 

Пореквізити Візуальна діагностика в різних професійних галузях. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Репозитарій:  

1. Кривопишина О., Порядін Є. Особливості розвитку здатності до 

профайлінгу майбутніх психологів // Індивідуальність у 

психологічних вимірах спільнот та професій: збірник наукових 

праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, О.М.Ічанської. – К. : ТОВ 

«Альфа-ПІК», 2020. – С. 72-81. 

(http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42106) 

Фонд НТБ НАУ 

1. Профайлинг: общая характеристика, методы, актуальные 

тенденции / Каменева М. Е. // Пробл. безопас. полетов/ ВИНИТИ 

РАН.— 2011 № 4.— С. 76-83 

(http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=243602&lang=uk-

UA) 

2. Волынский-Басманов Ю.Искусство видеть невидимое // 

Методические указания. – М.: , 2005. - № 13 - С. 7 

(http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=102561&lang=uk-

UA) 

3. Каменева М.Е. Способы выявления потенциальных террористов 

на объектах гражданской авиации // Проблемы безопасности 

полетов. Науч.-техн. журн. 2011. № 8. С. 35–39 

(http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=255815&lang=uk-

UA) 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

8.1203  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік  

Кафедра авіаційної психології 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій  

Викладач(і) ПІБ: Подкопаєва Юлія Валеріївна 
Посада: доцент кафедри 

Вчений ступінь: кандидат психологічних наук 

Профайл викладача:  

Профіль Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&amp;user

=OOWhsOkAAAAJ 

Профіль ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-2932-2471 

Профіль ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Podkopaieva 

Профіль на сайті НТБНАУ: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12088 

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць): 

http://dspace.nau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&amp;query=author%3A%D0%9F%D0%BE%D

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42106
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=243602&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=243602&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=102561&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=102561&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=255815&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=255815&lang=uk-UA
http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?location=%2F&amp;query=author%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%25
http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?location=%2F&amp;query=author%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%25
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0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0% 

Тел.: 406-71-16 

E-mail: yuliia.podkopaieva@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1201 каб. 

ПІБ: Гордієнко Катерина Олександрівна 

Посада: викладач кафедри 

Профайл викладача:  

Профіль Google Scholar: 
scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=1&

user=WZ19fWoAAAAJ  

Профіль ORCID: 
orcid.org0000-0002-1049-7415 

Профіль ResearchGate: 
researchgate.net/profile/Kateryna_Hordiienko 

Профіль на сайті НТБ НАУ: 
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12089 

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць): 
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=Гордієнко%2C+Кат

ерина+Олександрівна 

Тел.: 406-71-16 

E-mail: kateryna.hordiienko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1201 каб. 
 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Новий напрямок у роботі психолога в сфері бізнесу. 

Лінк на дисципліну  

 

 

http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?location=%2F&amp;query=author%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%25
https://orcid.org/0000-0002-1049-7415
https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Hordiienko
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12089
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=Гордієнко%2C+Катерина+Олександрівна
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=Гордієнко%2C+Катерина+Олександрівна

