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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Загальна кількість: 
кредитів  – 3 
 
годин – 90 
 
залікових модулів –1 
 
змістових модулів –2 

 
 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 
 

Спеціальність 053 
Психологія 

(код і назва) 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
другий (магістерський) 

 

Нормативна 
(ВНЗ/студента) 

 
Рік підготовки: 

2-й 2-й 
Семестр 

1-й 2-й 
Лекції 

20 год. 8 год. 
Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 
48 год. 74 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 
Форма підсумкового 

контролю:  
іспит 

 
 

 
* – за наявності 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета. 
Навчальний курс «Психодіагностика у реабілітології» є одним із курсів 

циклу  професійної підготовки магістрів психологічного відділення і включає 
сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та практичної 
підготовки. Мета курсу – розкрити психологічний зміст психодіагностики в 
рамках реабілітології, підготувати магістрів до майбутньої науково-практичної 
діяльності при діагностичному досліджені контингентів, які потребують 
реабілітації. 
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Завдання. 

- сприяти формуванню компетенцій створювати стратегії 
психодіагностичного дослідження; 

- показати значимість діагностичного обстеження у процесі здійснення 
реабілітаційних заходів та соціальної адаптації; 

- навчити студентів здійснювати психодіагностичне обстеження пацієнтів, 
що проходять реабілітацію, обробляти та інтерпретувати результати, ставити 
психологічний діагноз, формувати рекомендації; 

- досягти у студентів усвідомлення закономірностей практичної діяльності 
спеціаліста-психодіагноста в реабілітології. 

 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
а) соціально–особистісних:  
КСО.02 Здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і моралі 

у міжособистісних стосунках та у суспільстві;  
КСО.04 Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних 

ідей;  
КЗН.06 Базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій; уміння 

використовувати програмні засоби і інтернет-ресурси з метою впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу;  

КЗН.08 Використовувати сучасні прилади і методики, організовувати 
проведення експериментів і випробувань, проводити їх обробку і аналізувати 
результати. 

б) загально-професійних:  
КЗП.01 Здатність фундаментального вивчення сучасних уявлень про 

індивідуальні особливості та потреби в життєдіяльності людини з урахуванням 
стану здоров'я, темпераментальних, особистісних і статево-вікових особливостей, 
вікових етапів і криз розвитку, приналежності до гендерної, етнічної, професійної 
та ін. соціальних груп.  

КЗП.04 Здатність розуміти та використовувати базові знання про специфіку 
роботи в напрямку реабілітології. 

КЗП.16 Поглиблення знань про взаємодію генетичних, епігенетичних та 
середовищ них факторів в реабілітаційній практиці 

в) спеціалізовано-професійних:  
КСП.06: Поглиблені знання про найбільш  поширені порушення психічного 

здоров’я та їх клінічні характеристики 
КСП.11: Здатність до застосування на практиці методів психологічної 

діагностики стану психічного здоров'я і адаптаційних можливостей осіб з 
посттравматичними стресовими розладами; 
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Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен  

 
КСО-РН.02: Вміти враховувати у своїй діяльності специфіку службових 

відносин та персональної відповідальності, підтримувати стосунки у трудовому 
колективі на правовій основі та демократичних засадах; 

КСО-РН.02.1: Вміти формулювати цілі і завдання власної діяльності з 
урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів; 

КСО-РН.02.2: Вміти визначати чинники, що призводять до виникнення 
конфліктів у міжособистісному спілкуванні, та зменшувати рівень їх впливу; 
діагностувати власний стан та стан і настрій членів колективу, виявляти та 
зменшувати рівень психологічної напруги в колективі; 

КСО-РН.04:Системно мислити, застосовувати знання, розуміння та творчі 
здібності до формування принципово нових ідей та концепцій у сфері психологічної 
практики 

КСО-РН.07: Вміти адаптуватися до нових ситуацій, що виникають в ході 
професійної діяльності і потребують переоцінки накопиченого досвіду та власних 
можливостей 

КСО-РН.07.1: Вміти приймати рішення в умовах інформаційного дефіциту і 
невизначеності 

КСО-РН.07.2: Демонструвати вирішення нестандартних задач 
КСО-РН.12: вміти самостійно вдосконалювати свої знання, уміння, особистісні 

і професійні  якості  для забезпечення ефективної наукової діяльності; 
КЗП-РН.01 Вміти діагностувати стан розвитку особистості студентів та 

здійснювати індивідуальний підхід в процесі навчання та виховання, приймати 
оптимальні рішення згідно педагогічним та етичним принципам; 

КЗП-РН.01.1. Вміти здійснювати конструювання лекцій, семінарів, складати 
контрольні завдання, тести для перевірки знань студентів, проводити на сучасному 
методичному рівні лабораторні та практичні заняття; 

КЗП-РН.01.2. Вміти розробляти й проводити різні за формою навчання заняття 
найбільш ефективні при вивченні відповідних тем і розділів програми, адаптуючи їх 
до різних рівнів підготовки студентів; 

 
3. Зміст навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1. Структура психодіагностичного дослідження в 
реабілітології. 
Тема 1. Вступ до дисципліни. Предмет і задачи психодіагностики в 
реабілітології. Визначення основих категорій: психодіагностика, реабілітація, 
реабілітологія. Функції реабілітології. Реабілітологія і медицина. Реабілітологія і 
педагогіка. Реабілітологія і соціологія. Реабілітологія і дефектологія. 
Реабілітологія і психологічні дисципліни. 
Тема 2. Актуальні проблеми психодіагностики в реабілітології. Історія 
реабілітології. Розвиток реабілітогії в Україні. Сучасні виклики до 
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психодіагностики в реабілітології. Реабілітаційні центри. Відомі українські 
волонтери-медики. 

Тема 3. Психологічний діагноз та його структура. Принципи психологічної 
діагностики. Поняття психологічного діагнозу. Структура психологічного 
діагностичного процесу. Схема побудови психологічного діагнозу.  

Тема 4. Класифікація психологічних методик, що використовуються в 
реабілітології. Методологія, методика, метод: розрізнення понять. Підходи до 
класифікації методик дослідження в психології та у реабілітології. 
Спостереження. Бесіда. Клінічне інтерв’ю. Експеримент як метод дослідження в 
психології. Опитувальники. Проективні техніки. Принципи комплексної 
діагностики. Декларативний рівень. Рівень, що суб’єктивно переживається. 
Несвідомий рівень. 

Тема 5. Питання етики психодіагностичного обстеження. Загальні етичні 
принципи психодіагностичного дослідження. Вимоги до розробників тестів. 
Вимоги до психолога-користувача. Вимоги до спеціалістів-непсихологів. Правові 
аспекти. Кодекс професійної етики. Конфіденційність. Анонімність.  

Тема 6. Дослідження ефективності психокорекційних та реабілітаційних 
заходів. Експериментальні плани. Контрольна і експериментальна групи. 
Статистичні критерії для оцінки ефективності реабілітаційних заходів. 

 

Змістовний модуль 2. Психодіагностичні методики в реабітології. 

Тема 7. Психодіагностичне дослідження сенсомоторної та когнітивної сфери 
особистості. Поняття про сенсомоторні та когнітивні якості в психології. 
Теппінг-тест. Тест Ландольта. Тести Шульте. Заучування 10 слів. Методика 
Піктограми. Динаміка реабілітаційного процесу за критеріями сенсомоторної та 
когнітивної сфери особистості. 
Тема 8. Психодіагностичне дослідження комунікативної сфери особистості. 
Поняття про міжособистісні стосунки в психології. Тест Т.Лірі. Відповідні шкали 
методики ММPI. Динаміка реабілітаційного процесу за критеріями 
комунікативної сфери особистості. 
Тема 9. Психодіагностичне дослідження мотиваційної сфери особистості. 
Поняття про мотивацію особистості. Опитувальник мотиваційних джерел (Д. 
Барбуто та Р. Сколк), Методика діагностики мотивації досягнень та мотивації до 
уникнення невдач Т. Елерса. Тест Г. Гекгаузена. Відповідні шкали методики 
ММPI. Динаміка реабілітаційного процесу за критеріями мотиваційної сфери 
особистості. 
Тема 10. Психодіагностичне дослідження емоційно-вольової сфери 
особистості.  Поняття про емоційно-вольову регуляцію. Шкала тривоги 
Ч. Спілбергера. Методика САН. Відповідні шкали методики ММPI. Динаміка 
реабілітаційного процесу за критеріями емоційно-вольової сфери особистості. 
Тема 11. Психодіагностичне дослідження несвідомого рівня психіки. Поняття 
про несвідоме. Методики дослідження індивідуального, родового та колективного 
несвідомого. Метод колірних виборів М. Люшера. Метод портретних виборів 
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Л. Сонді. Метод чорнильних плям Г. Роршаха. Тематичний аперцептивний тест 
Г. Мюрея. Тест фрустраційної толерантності С. Розенцвейга. Динаміка 
реабілітаційного процесу за критеріями несвідомого рівня психіки. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усьо 
го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Змістовний модуль 1. Структура психодіагностичного дослідження в 
реабілітології. 

Тема 1. Вступ до 
дисципліни. Предмет і 
задачи 
психодіагностики в 
реабілітології. 

8 2    6 8     8 

Тема 2. Актуальні 
проблеми 
психодіагностики в 
реабілітології. 

8 2    6 8     8 

Тема 3. Психологічний 
діагноз та його 
структура. 

8 2    6 8     8 

Тема 4. Класифікація 
психологічних методик, 
що використовуються в 
реабілітології. 

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 5. Питання етики 
психодіагностичного 
обстеження. 

8 2    6 8     8 

Тема 6. Дослідження 
ефективності 
психокорекційних та 
реабілітаційних заходів. 

8  2   6 8     8 

Усього за змістовним 
модулем 1 

48 10 4   34 48 2    46 

 

Змістовний модуль 2. Психодіагностичні методики в реабітології. 
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Тема 7. 
Психодіагностичне 
дослідження 
сенсомоторної та 
когнітивної сфери 
особистості. 

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 8. 
Психодіагностичне 
дослідження 
комунікативної сфери 
особистості. 

8 2    8 8 2    8 

Тема 9. 
Психодіагностичне 
дослідження 
мотиваційної сфери 
особистості. 

8 2    8 8 2    8 

Тема 10. 
Психодіагностичне 
дослідження емоційно-
вольової сфери 
особистості. 

8 2 2   6 8  2   8 

Тема 11. 
Психодіагностичне 
дослідження 
несвідомого рівня 
психіки. 

10 2 2   6 10  2   10 

Усього за змістовним 
модулем 2 

42 10 6   26 42 6 4   32 

 90 20 10   60 90 8 4   74 
* – за наявності 

 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Схема побудови психологічного діагноза. 2 
2 Принципи класифікації психологічних методів 

дослідження  
2 

3 Аналіз результатів дослідження сенсомоторної та 
когнітивної сфери особистості 

2 

4 Аналіз результатів дослідження комунікативної сфери 
особистості 

2 

5 Аналіз результатів мотиваційної сфери особистості 2 
6 Аналіз результатів емоційно-вольової сфери особистості 2 
7 Аналіз результатів несвідомого рівня психіки 2 
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8 Побудова висновків психодіагностичного дослідження в 
реабілітології за принципами комплексної діагностики 

2 

 Разом 16 
                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
7. Теми лабораторних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

Кількість 
годин з/в 

1 Підготовка до виступу за обраною темою зі 
списку додатка 2, додатка 4 

10 10 

2 Підготовка до дискусій за питаннями до теми 
семінарських занять зі списку пункту 5 

16 16 

3 Робота з електронними інформаційними 
ресурсами 

22 48 

 Разом 48 74 
До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка до практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – написання рефератів, ессе; 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
10. Методи навчання 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних завдань. 
 
 

11. Методи контролю 
Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 
Критерії  оцінювання 
1. Наявність конспекту лекцій                                           10 
2. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 
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3. Участь у груповій роботі за темою семінару               30 
4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 
5. Завершальний модульний контроль                             33 

 

12. Питання для підсумкового контролю 
 

1. Предмет і задачи психодіагностики в реабілітології.  
2. Визначення понять психодіагностика, реабілітація, реабілітологія.  
3. Функції реабілітології.  
4. Реабілітологія і медицина.  
5. Реабілітологія і педагогіка.  
6. Реабілітологія і соціологія.  
7. Реабілітологія і дефектологія.  
8. Реабілітологія і психологічні дисципліни. 
9. Розділи реабілітології 
10. Основні етапи розвитку реабілітології.  
11. Розвиток реабілітогії в Україні.  
12. Сучасні виклики до психодіагностики в реабілітології.  
13. Реабілітаційні центри в Україні.  
14. Відомі українські волонтери-медики. 
15. Принципи психологічної діагностики в реабілітології. 
16. Поняття психологічного діагнозу. 
17. Структура психологічного діагностичного процеса в реабілітології. 
18. Схема побудови психологічного діагноза.  
19. Класифікація психологічних методик, що використовуються в 

реабілітології. 
20. Методологія, методика, метод: розрізнення понять. 
21. Підходи до квалифікації методик дослідження в психології. 
22. Спостереження в реабілітології.  
23. Бесіда в реабілітології.  
24. Клінічне інтерв’ю в реабілітології. 
25. Експеримент як метод дослідження в психології. 
26. Опитувальники в реабілітології. 
27. Проективні техніки в реабілітології. 
28. Принципи комплексної діагностики в реабілітології 
29. Декларативний рівень.  
30. Рівень, що суб’єктивно переживається. 
31. Несвідомий рівень. 
32. Питання етики психодіагностичного обстеження. 
33. Загальні етичні принципи психодіагностичного дослідження. 
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34. Етичні вимоги до розробників тестів. 
35. Етичні вимоги до психолога-користувача. 
36. Етичні вимоги до спеціалістів-непсихологів. 
37. Правові аспекти психодіагностики в реабілітології. 
38. Кодекс професійної етики психодіагноста. 
39. Конфіденційність та анонімність психологічного дослідження в 

реабілітології 
40. Принципи дослідження ефективності психокорекційних та 

реабілітаційних заходів. 
41. Експериментальні плани в реабілітології. 
42. Контрольна і експериментальна групи в реабілітології. 
43. Статистичні критерії для оцінки ефективності реабілітаційних заходів. 
44. Принципи психодіагностичного дослідження сенсомоторної та 

когнітивної сфери особистості.  
45. Теппінг-тест. Тест Ландольта.  
46. Тести Шульте. Заучування 10 слів.  
47. Методика Піктограми.  
48. Динаміка реабілітаційного процесу за критеріями сенсомоторної та 

когнітивної сфери особистості. 
49. Принципи психодіагностичного дослідження комунікативної сфери 

особистості.  
50. Тест Т.Лірі.  
51. Відповідні шкали методики ММPI для дослідження комунікативної 

сфери.  
52. Динаміка реабілітаційного процесу за критеріями комунікативної 

сфери особистості. 
53. Принципи  психодіагностичного дослідження мотиваційної сфери 

особистості.  
54. Опитувальник мотиваційних джерел (Д. Барбуто та Р. Сколк),  
55. Методика діагностики мотивації досягнень та мотивації до уникнення 

невдач Т. Елерса.  
56. Тест Г. Гекгаузена.  
57. Відповідні шкали методики ММPI для дослідження мотиваційної 

сфери особистості 
58. Динаміка реабілітаційного процесу за критеріями мотиваційної сфери 

особистості. 
59. Принципи психодіагностичного дослідження емоційно-вольової 

сфери особистості.   
60. Шкала тривоги Ч. Спілбергера. Методика САН.  
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61. Відповідні шкали методики ММPI для дослідження емоційно-
вольової сфери особистості. 

62. Динаміка реабілітаційного процесу за критеріями емоційно-вольової 
сфери особистості. 

63. Психодіагностичне дослідження несвідомого рівня психіки.  
64. Методики дослідження індивідуального, родового та колективного 

несвідомого.  
65. Метод колірних виборів М. Люшера.  
66. Метод портретних виборів Л. Сонді.  
67. Метод чорнильних плям Г. Роршаха.  
68. Тематичний аперцептивний тест Г. Мюрея.  
69. Тест фрустраційної толерантності С. Розенцвейга.  
70. Динаміка реабілітаційного процесу за критеріями несвідомого рівня 

психіки. 

 
 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Модульний 
контроль 

 Сума 
балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11   

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 34  100 
 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 
70-74 D 

задовільно  
60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

1. Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : дис. докт. 
псих. наук :19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна. – Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 
2013. – 504 с. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4098 

2. Родіна Н.В. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я: навчально-
методичний  посібник / Н.В. Родіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова. –Донецьк: «Східний видавничий 
дім», 2015. –  165 с.  

 
 

14. Рекомендована література 
Основна 

 
1. Анастази А. Психологическое тестирование/ А. Анастази. – М.: 

Педагогика, 1982. – Кн.1. – 318с.  

2. Белей М.Д., Тодорів Л.Д. Основи діагностичної психології / М.Д.Белей, 
Л.Д.Тодорів.– Івано-Франківськ, 2008. - 295с.  

3. Войтенко Р. М. Социальная психиатрия с основами 
медико-социальной экспертизы и реабилитолоrии:/ Р.М. Войтенко - СПб.: 
Фолиант, 2002.  - 256  с. 

4. Данилов Ю. Э. Современные проблемы медицинской и социальной 
реабилитации. — М., 1979.  

5. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. – М.: ФиС. – 1991. – 208 с 

6. Майкова Т. В. Основні положенні та тенденції розвитку реабілітології: 
навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Т.В. Майкова, А.В. 
Самошкіна. – Дніпропетровськ, 2014. – 95 с 

7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое 
руководство/ В.Д.Менделевич. – М.: МЕДпресс, 2001. – 587с.  

8. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики/ В.Ф.Моргун, 
І.Г.Тітов– К., «Слово». 2009. – 464с.  

9. Немов Р.С. Психология: Учеб.для студ высш.учеб.заведений. Кн 3: 
Психодигностика. Введение в научное психологическое исследование с 
элементами математической статистики/ Р.С. Немов. – М. Владос. – 640с.  

10. Психодіагностика/за ред. Корольчука М.С., Осьодло В.І. – Київ: 
Ельга, 2004. – 399с.  

11. Словарь- справочник по психологической диагностике / Бурлачук 
Л.Ф., Морозов С.М. – К.: Наук.думка, 1989. – 200с.  

12. Титаренко Т. М. Як допомогти свідкам і учасникам травматичних 
подій: горизонти соціально-психологічної реабілітації / Титаренко Т. М. // 
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць / 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; гол. ред. В. 
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І. Судаков. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – № 4(29). – 192 с. – С. 163–
170. 

13. Титаренко Т.М. Напрями психологічної реабілітації особистості, що 
переживає події війни. / Психологі- чна допомога особистості, що 
переживає наслідки травматичних подій : зб. статей / Ін-т соціальної та 
політичної психології; Представництво Польської академії наук у м. Києві; 
Соціально-психологічний методичний реабілітаційний центр. – К. : 
Міленіум, 2015. – 150 с.  

14. Тополь О. В. Соціально-психологічна реабілітація учасників 
антитерористичної операції / О. В. Тополь // Вісник Чернігівського 
національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 
2015. - Вип. 124. - С. 230-233.  

15. Черненко М.І., Аршава І.Ф. Медико-соціальна і психологічна 
реабілітація хворих та інвалідів: Підруч. – Д.: Вид-во Дніпропетровський 
нац.. ун-ту, 2007. – 608 с. 

16. Юмашев Г.С., Ренкер К. Основы реабилитации. – М.: Медицина. – 
1973. – 112 с.  

17. Юрценюк О. С. Непсихотичні психічні розлади в осіб, які брали 
участь в збройному протистоянні на сході України / О. С. Юрценюк, С. С. 
Ротар // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2015. - № 4. - 
С. 85-87. 

 
Додаткова 

 
1. Бурлачук Л. Ф., Савченко Е. П.  Психодиагностика  (психодиагностический 

инструментарий и его применение в условиях социальных служб). — К., 1995. — 100 с. 
2. Вигдорчик М.И. Использования методов психодиагностики для 

психологического профотбора моряков / М.И. Вигдорчик, М.Е. Вигдорчик, Э.М. Псядло // 
Морская медицина на пороге нового тысячелетия.: Мат науч.-практич. конф. - СПб., 2002. - С. 
42-44.  

3. Вигдорчик М.И. Компьютерная автоматизированная психодиагностическая 
программа "КОНСУЛ-4" / М.И. Вигдорчик, М.Е. Вигдорчик, Э.М. Псядло.- Одесса: Информ. 
листок ОЦНТЭИ. – 1997. -  №172-97.- 4с. 

4. Вигдорчик М.И. Метод портретных выборов Леопольда Сонди как  инструмент 
теории судьбоанализа.  Концептуальные подходы к теории и практическому применению / 
М.И. Вигдорчик. - Кемерово  "Ступень-Сервис", 1997.  

5. Вигдорчик М.И. Методы психодинамической диагностики в комплексном 
медицинском освидетельствовании моряков : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд.. мед. 
наук : спец. «назв» 14.01.34 / М.І. Вігдорчик. - Одеса, 1999. - 20 с. 

6. Вигдорчик М.И. Методы психодинамической диагностики в комплексном 
медицинском освидетельствовании моряков : дис…канд. мед. наук : 14.01.34 - / Вігдорчик 
Михайло Ілліч. - Одеса, 1999. - 176 с. 

7. Вигдорчик М.И. Подходы к интерпретации метода портретных выборов 
Леопольда Сонди / М.И. Вигдорчик // Журнал практического психолога.— 1997. - №5.— 
C.108-109. 
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8. Вигдорчик М.И. Психоаналитические подходы к интерпретации цветового теста 
Люшера / М.И. Вигдорчик. - Одесса: Институт медицины транспорта, 1998. – 45 с. 
 

 
15. Електронні інформаційні ресурси 

 
1. www.voppsy.ru/r0115.htm  
2. http://ligasocial.org.ua/index.php/2010-08-31-16-47-51/-q-q  
3. https://www.childneuro.gov.ua/magazine 
4. http://vvmr.ru/  

 
 


