
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП6.Б053.07-03 

2. Назва: Диференціальна психологія 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький 

О.О., доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• застосовувати системний підхід у вивченні індивідуальності людини;  

• застосовувати методи дослідження індивідуально-психологічних відмінностей, як 

цілісної системи властивостей особистості;  

• визначати індивідуально-психологічні особливості особистості, їх походження;  

• інтегрувати різноманітні дані про індивідуально-психологічні властивості 

досліджуваної людини в єдине цілісне уявлення про її індивідуальність. 

• аналізувати знання про індивідуально-психологічні відмінності у практиці 

психологічної роботи: в педагогіці, у роботі психолога-клініциста, у профдоборі, в 

управлінні, бізнесі, політиці, психологічному консультуванні, психотерапії, коучінгу 

та інших сферах діяльності практичного психолога. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне 

засвоєння курсу «Диференційна психологія» базується на попередньо отриманих 

знаннях студентів з загальної психології, історії психології, антропології, вступу зі 

спеціальності та інших дисциплін. Курс диференційна психологія пов’язаний із 

загальною, віковою та педагогічною психологією. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): практикум з психології, соціальна психологія. 

12. Зміст курсу: Диференціальна психологія як наука: її предмет, специфіка, історія, 

методи. Диференціальна психологія про темперамент. Психофізіологічні дослідження 

темпераменту. Типології психопатій та акцентуацій характеру. Класифікації 

особистості і характеру. Диференціальна психологія здібностей. Індивідуальні 

особливості діяльності. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые 

различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-

Пресс, 2001. – 742 с. 

2. Ахвердова О. А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладне 

аспекты исследования интегральной индивидуальности / О. А. Ахвердова, Н. Н. 

Волоскова, Т. В. Белах. – СПб.: Речь, 2004. – 168 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э. А. Голубева. – 

Дубна: Феникс, 2005. – 512 с. 

4. Государев Н. А. Дифференциальная психология в вопросах и ответах / Н. А. 

Государев. – Москва: Ось-89, 2008. – 110 с. 

5. Гуревич К. М. Дифференциальная психология и психодиагностика: избранные 

труды / К. М. Гуревич. – СПб.: Питер, 2008. – 335 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. семінарські заняття, 74 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 

5 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Ставицький О.О., доктор психологічних наук, 

професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ФП6.Б053.07-03 

2. Title: Differential psychology 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І (Bachelor) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 5 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• apply a systematic approach to the study of human personality; 

• to apply methods of research of individual-psychological differences as an integral system 

of personality traits; 

• to determine the individual psychological characteristics of the person, their origin; 

• integrate various data on the individual-psychological properties of the person under study 

in a single holistic view of his individuality. 

• analyze knowledge of individual psychological differences in the practice of psychological 

work: in pedagogy, in the work of a psychologist-clinician, in trade union, in management, 

business, politics, psychological counseling, psychotherapy, coaching and other areas of 

practice psychologist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: successful mastering of the 

course "Differential Psychology" is based on pre-acquired knowledge of students in general 

psychology, history of psychology, anthropology, admission to specialty and other 

disciplines. The course of differential psychology is associated with general, age and 

pedagogical psychology. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): a 

workshop on psychology, social psychology.  

12. Course contents: Differential psychology as a science: its subject, specifics, history, 

methods. Differential psychology about temperament. Psychophysiological studies of 

temperament. Typologies of psychopaths and character accentuations. Classifications of 

personality and character. Differential psychology of abilities. Individual features of activity. 

13. Recommended educational editions:  
1. Anastasi A. Differential Psychology: Individual and Group Differences in Behavior / 

Per. from english D. Guriev et al. - Moscow: April Press, EKSMO-Press, 2001. - 742 p. 

2. Ahkverdova OA Differential Psychology: Theoretical and Applied Aspects of the Study 

of Integral Individuality / OA Ahkverdova, NN Voloskova, T. V. Belakh. - SPb .: Speech, 

2004. - 168 p. 

3. Golubeva E. A. Abilities. Personality Individuality / E. A. Golubeva - Dubna: Phoenix, 

2005. - 512 p. 

4. Gosudarev NA A. Differential Psychology in Questions and Answers / N. A. 

Gosudarev. - Moscow: Oct-89, 2008. - 110 p. 

5. Gurevich K. M. Differential Psychology and Psychodiagnostics: Selected Works / K. 

M. Gurevich. - SPb .: Peter, 2008. - 335 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 years lectures, 22 hours Seminar classes 74 hours. independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the end of 5 semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


