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ВСТУП 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами системи 

організації навчання на основі освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» 

денної та заочної форми навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Диференціальна 

психологія» є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», її засвоєння ґрунтується на знаннях із 

загальної психології, психофізіології, психології особистості, соціальної 

психології, є основою для вивчення педагогічної психології, психології праці, 

психології управління, індивідуального консультування.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 

 

Анотація 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Диференціальна психологія» є 

нормативним документом Національного університету водного господарства та 

природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 

навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми 

навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. 

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до 

вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу 

дисципліни «Диференціальна психологія», необхідне методичне забезпечення, 

складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Предметом диференціальної психології є вивчення індивідуальних, 

типологічних та групових відмінностей між людьми, причини та наслідки цих 

відмінностей. 

Ключові слова: психологія, психолог, людина, відмінності, 

диференціація, здібності, темперамент, характер, акцентуації, гендер, 

властивості, якості, стиль, соціокультурний фактор. 

 

Аbstract 

The work curriculum is made in accordance with the requirements of the 

organization of training on the basis of an educational and professional program of 

preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty 

"Psychology" of full-time education. 

Interdisciplinary Relationships: Educational discipline "Differential 

Psychology" is a normative discipline for the training of specialists of educational 

qualification level "Bachelor",its assimilation based on knowledge of general 

psychology, psychophysiology, personality psychology, social psychology, is the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



basis for the study of educational psychology, psychology of work, psychology, 

management, individual consultancy. 

Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of 

higher education of Ukraine. 

Key words: psychology, psychologist, person, differences, differentiation, 

ability, temperament, character, accentuation, gender, properties, quality, style, socio-

cultural factor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,3 

для заочної форми навчання – 0,1. 

  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 4 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові 

науки» 
Нормативна 

 

Спеціальність 

053 Психологія 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

психологія 

 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів – 2 
3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 

роботи студента – 

6 

Рівень вищої 

світи: "бакалавр " 

24 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 8 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

74 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Форма контролю: 

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення науки «Диференціальна психологія» є засвоєння 

сучасних теоретичних та прикладних знань про індивідуальні, типологічні та 

групові психологічні відмінності між людьми, формування умінь пояснювати 

та аналізувати їх традиційні та новітні класифікації; чинники та закономірності 

прояву індивідуально-психологічних відмінностей, формування умінь 

застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни: 

1. Знати основні категорії та поняття диференціальної психології. 

2. Знати та вміти пояснювати психологічні відмінності різних вимірів 

індивідуальності: формально-динамічні, предметно-змістові та духовно-

світоглядні, знати та вміти пояснювати закономірності їх прояву.  

3. Знати та вміти пояснювати основні теорії диференціальної психології. 

4. Вміти здійснювати диференційно-психологічний аналіз поведінки 

індивіда. 

Вивчення навчальної дисципліни «Диференціальна психологія» 

спрямовано на формування таких компетенцій:  

Інструментальні компетенції:  

- готовність використовувати на практиці, в реальних умовах професійної 

діяльності засвоєні знання, навички і уміння з організації науково-дослідних, 

науково-практичних, управлінських заходів; 

- здатність організовувати пошукову діяльність, спрямовану на 

знаходження необхідної інформації, перевірку її надійності та достовірності, 

здійснювати аналіз та оцінку за різними критеріями інформації, отриманої з 

різних джерел.   

Міжособистісні компетенції:  

- готовність до активного спілкування в науковій, виробничій і соціальній 

сферах діяльності, до встановлення адекватних міжособистісних стосунків в 

різних ситуаціях спілкування, до оптимізації умов взаємодії;  

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків (обґрунтувань, 

пояснень, розмірковувань) до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які 

навчаються.  

Системні компетенції:  

- готовність підвищувати свій інтелектуальний,  загальнокультурний, 

моральний й фізичний рівень розвитку особистості;  

- готовність самостійно оволодівати новими методами дослідження, 

гнучко адаптуватися до змін умов діяльності через активізацію свого 

особистісного потенціалу, корекцію науково-практичного профілю своєї 

професійної діяльності у відповідності до вимог певного профілю професійної 

компетентності.  

Професійні компетенції (ПК): у науково-дослідній діяльності: здатність й 

готовність до:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- розробки програм дослідження (теоретичного, емпіричного), їх 

методологічного обґрунтування та методичного забезпечення з використанням 

новітніх знань та технологій;  

- визначати й пояснювати психологічні механізми формування, 

функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, властивостей, 

виокремлювати причини та фактори, що диференціюють характер їх 

індивідуального функціонування та розвитку; у практичній діяльності: 

здатність й готовність до:  

- постановки прикладних завдань у певній галузі застосування психології, 

планування й проведення прикладного дослідження в будь-якій галузі.  

Очікуванні результати навчання: В результаті освоєння дисципліни 

студент повинен: 

знати: 
• специфіку, історію становлення та методи диференціальної 

психології як окремої галузі психологічного знання;  

• теоретичні основи аналізу індивідуально-психологічних 

відмінностей між людьми; 

• сучасні уявлення про джерела індивідуальних відмінностей (впливу 

факторів спадковості та середовища в їх формуванні);  

• психологічні відмінності у формально-динамічних, предметно-

змістових та духовно-світоглядних властивостях між людьми та співвідносити 

їх з відповідними концепціями та класифікаціями; 

• особливості консультативної, психокорекційної та педагогічної 

роботи з особами різних психологічних типів.  

вміти: 
• здійснювати порівняльний аналіз диференціально-психологічних 

концепцій, теорій, дослідницьких підходів; 

• визначати індивідуально-психологічні особливості особистості, їх 

походження, здійснювати диференційно-психологічний аналіз поведінки 

індивіда; 

• інтегрувати різноманітні дані про індивідуально-психологічні 

властивості досліджуваної людини в єдине цілісне уявлення про її 

індивідуальність, складати психологічну характеристику особи; 

• аналізувати власну психологічну індивідуальність та її прояви; 

• застосовувати знання про індивідуально-психологічні відмінності у 

практиці психологічної роботи: у профдоборі, в управлінні, у роботі психолога-

діагноста, у педагогіці, бізнесі, політиці, психологічному консультуванні, 

психокорекції, коучінгу та інших сферах діяльності практичного психолога. 

Знання, засвоєні в межах зазначеної дисципліни, будуть використані для 

розширення власного та професійного світогляду. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Індивідуально типологічні відмінності 
Тема 1. Диференціальна психологія як наука. Загальні принципи 

диференційно-психологічного аналізу. 
Предмет диференційної психології. Становлення диференційної 

психології як науки. Передісторія диференціальної психології. Перші наукові 

дослідження індивідуальних відмінностей (Ф. Бессель, В. Вундт, Ф. Гальтон). 

Три світові традиції у розвитку диференційної психології: європейська, 

американська, російська. В. Штерн про предмет і завдання диференційної 

психології. Диференційна психофізіологія як галузь диференційної психології. 

Специфіка диференційної психології,  її зв’язок з іншими науками, роль у 

практичній психології. Напрями диференційно-психологічних досліджень за 

В.Штерном.  

Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу. Традиції 

формального підходу. Формоутворюючі компоненти структури 

індивідуальності. Інтраіндивідуальні та інтеріндивідуальні відмінності. 

Ендофактори та екзофактори індивідуальної варіативності. Психодіагностичні 

вимірювання людських відмінностей. Статистична оцінка вимірюваних явищ. 

Індивідуальні, типологічні та групові відмінності. Риса, диспозиція, тип. 

Індивідуальність як інтегральне поняття диференційної психології. Структура 

індивідуальності за Б. Ананьєвим, В. Мерліним, Е. Голубєвою.  

Методи диференціальної психології. Роль спадковості та середовища у 

формуванні індивідуальності. 

Основні поняття теми: диференціальна психологія, індивідуальні 

відмінності, дослідження, типологічні відмінності, групові відмінності, 

структура, методи, спадковість, особистість, індивід. 

 
Тема 2. Особистість і типи темпераментів. Диференціальна 

психологія про темперамент. 
Історія вчення про темперамент – пошук біологічних основ темпераменту 

(Гіппократ – Гален, А. Галлер, Г. Врісберг, П. Лесгафт, І. Генлє, А. Фульє, 

П.Блонський, Б. Завадовський та ін). Формальний опис класичної типології 

І.Кантом: темпераменти діяльності та темпераменти почуттів. Енергетична 

теорія темпераменту В. Вундта.  

Конституційні теорії темпераменту: К. Сіго, Е. Кречмера, У. Шелдона. 

Типи будови тіла та темпераменту за Е. Кречмером. Діатетична та 

психоестетична пропорції. Соціальна установка. Психологія 

конституціональних відмінностей за У. Шелдоном: соматотип, шкала 

темпераменту. Аналіз конституціональних відмінностей за біографічними 

даними. 

Факторні дослідження темпераменту. Дослідження Г. Хейманса і Е. 

Вірсми. Типологія темпераменту Р. Ле Сенна. Фактори темпераменту за Дж. 

Гілфордом, К. Лоуелл, Л. Терстоном, А. Бассом і Р. Пломіним. Ознаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



темпераменту за А.Бассом і Р. Пломіним. Факторне дослідження темпераменту 

Г. Ю. Айзенком. Співставлення моделей Е. Кречмера та К. Г. Юнга. 

Властивості темпераменту і особистісні якості. Модифікуючий вплив 

темпераменту на виховання особистості. 

Теорія акцентуйованих особистостей К.Леонгарда. Визначення поняття 

акцентуація. Типи акцентуацій темпераменту та характеру за К. Леонгардом. 

Екстраверсія та інтроверсія за К. Леонгардом. 

Основні поняття теми: диференціальна психологія, індивідуальні 

відмінності, дослідження, типологічні відмінності, акцентуації, структура, 

методи, спадковість, особистість, індивід, темперамент, характер, моделі. 

 
Тема 3. Властивості нервової системи як природна основа 

індивідуальних відмінностей. Психофізіологічні дослідження 
темпераменту. 

Загальна характеристика диференційно-психофізіологічних досліджень. 

Темперамент і вища нервова діяльність за І. Павловим. Дослідження типів 

нервової системи А. Г. Івановим – Смоленським та Н. І. Красногорським.  

Вивчення темпераменту у психофізіологічній школі Б. М. Теплова та В. 

Д. Нєбиліцина. Структура темпераментних властивостей та 12-мірна 

класифікація властивостей нервової системи за В. Д. Нєбиліциним. Первинні і 

вторинні властивості нервової системи.   

Психофізіологічна школа В. С. Мерліна: біологічна основа, ознаки, 

властивості і типи темпераменту  

Структура формально-динамічних властивостей за В. М. Русаловим. 

Дослідження взаємозв’язку властивостей темпераменту з властивостями 

нервової системи (В. Мерлін, Г. Айзенк, Е. Ільїн, В. Нєбиліцин та інші). 

Вивчення темпераменту у школі Яна Стреляу. Реактивність і активність 

як характеристики енергетичного рівню поведінки. Оптимум збудження і 

оптимум стимуляції. Часові параметри поведінки. 

Основні поняття теми: диференціальна психологія, індивідуальні 

відмінності, дослідження, типологічні відмінності, збудження, стимуляція, 

структура, методи, спадковість, особистість, індивід, темперамент, вища 

нервова діяльність, структура. 

 
Тема 4. Здібності та обдарованість. 
Здібності як параметри індивідуально-психологічних відмінностей. 

Поняття про здібності. Два підходи у вивченні здібностей: особистісно-

діяльнісний та функціонально-генетичний. Здібності, обдарованість, талант, 

геніальність. Диференціально-психологічні дослідження креативності. 

Проблеми виміру креативності. Когнітивні чинники обдарованості та таланту.  

Співвідношення здібностей та задатків. Види здібностей. Психологічна 

характеристика загальних здібностей. Дослідження взаємозв’язку показників 

загальних здібностей (пам’яті, інтелекту), академічної успішності із загальними 

властивостями ВНД та із спеціально людськими типами ВНД (мислительним, 

художнім, середнім).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мовні здібності. Типи мовних здібностей: комунікативно-мовний та 

когнітивно-лінгвістичний. Ознаки мовних здібностей.  

Математичні здібності. Структура математичних здібностей. 

Дослідження взаємозв’язку показників математичних здібностей із загальними 

властивостями ВНД із спеціально людськими типами ВНД. Два типи 

математичних здібностей – геометрична інтуїція та абстрактно-алгебраїчна 

конструкція. Особистісні особливості математично обдарованих особистостей.  

Музичні здібності, їх структура. Типологія музичного сприйняття. 

Функціональна симетрія-асиметрія півкуль у музикантів. Особистісні 

особливості музикантів. Здібності до образно-творчої діяльності. Особливості 

сприйняття як передумова обдарованості до образно-творчого мистецтва. 

Здібності та інтелект. Інтелект в структурі індивідуальних властивостей. 

 Інтелектуальні індивідуальні відмінності. Диференціально-

психологічні моделі інтелекту (Ч. Спірмен, Л. Терстоун, Дж. Гілфорд, Р. 

Кеттелл, Г. Айзенк). Причини індивідуальних відмінностей в рівні розвитку 

інтелекту. 

Основні поняття теми: диференціальна психологія, індивідуальні 

відмінності, дослідження, типологічні відмінності, креативність, інтелект, 

структура, методи, спадковість, особистість, індивід, мова, сприйняття, 

структура. 

 

Змістовний модуль 2. Соціально-особистісні відмінності 
Тема 5. Мотиваційні відмінності. 
Теоретичні та емпіричні класифікації особистості і характеру. 

Особливості типологічного підходу у вивченні особистості. Психологічні типи 

за К. Г. Юнгом. 

Індивідуальні особливості мотивації. Допитливість як індивідуальна 

особливість особистості. Стиль та мотивація. Мотивація досягнень успіху. 

Відмінності в самооцінці та рівні домагань. Навіюваність, конформність, 

негативізм  як індивідуальні особливості, що впливають на процес мотивації. 

Індивідуальність виразу прагнення до досягнення цілей. 

Основні поняття теми: диференціальна психологія, індивідуальні 

відмінності, дослідження, типологічні відмінності, самооцінка успіх, 

домагання, методи, спадковість, особистість, індивід, прагнення, мотив, 

структура, конформність. 

 

Тема 6. Гендерні відмінності у диференційній психології. 
Диференційна психологія чоловіків та жінок. Фактори статі і психіка: 

статево-рольові стереотипи. Статеві відмінності у пізнавальних функціях та 

здібностях. Статеві відмінності у вербальній, емоційно-вольовій та особистісній 

сферах. Врахування психології статевих відмінностей у трудовій діяльності. 

Статево-вікова диференціація властивостей нервової системи.  

Статева та статево-рольова ідентичність. Маскулінність, фемінінність та 

андрогінія як статево-диференційні характеристики особистості. Психологічні 

особливості чоловічої та жіночої сексуальності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні поняття теми: диференціальна психологія, індивідуальні 

відмінності, дослідження, типологічні відмінності, статево-рольові стереотипи, 

методи, спадковість, особистість, індивід, статево-диференційні 

характеристики, структура, гендер. 

 
Тема 7. Стиль особистості як аспект дослідження диференційної 

психології. Ефективність виконання різних видів діяльності і типологічні 
особливості. 

Співвідношення понять “темперамент”, “характер”, “стиль”. Стиль 

людини.  

Характер як стійка структура індивідуальних властивостей. Формально-

динамічна модель особистості. Стиль особистості. Стиль життя.  

Індивідуальний стиль діяльності. Природня основа стильових 

характеристик діяльності. Фактори, що впливають на вибір стилю діяльності. 

Стилі діяльності та здібності. Види стилів діяльності. Структура стилю 

діяльності. Шляхи та механізми формування стилю діяльності.  

Ефективність виконання діяльності у співвідношенні зі стилем діяльності. 

Поняття когнітивного стилю. Види когнітивних стилів.   

Стилі керівництва, зв'язок з особистісними якостями. Стилі спілкування, 

стилі самопрезентації та інші індивідуальні стилі поведінки.  

Стилі діяльності у різних сферах. Класифікації стилів діяльності: стилі 

виробничої, педагогічної, спортивної діяльності; стилі діяльності музикантів-

виконавців; стилі навчальної діяльності.  

Дослідження ефективності виконання різних видів діяльності в 

залежності від типологічних особливостей ВНД: ефективність монотонної 

діяльності, діяльності в екстремальних ситуаціях, управлінської діяльності, 

артистичної, професійної інтелектуальної діяльності, групової діяльності. 

Диференційно - психофізіологічні аспекти становлення професіоналу. 

Основні поняття теми: диференціальна психологія, індивідуальні 

відмінності, дослідження, типологічні відмінності, когнітивний стиль, методи, 

співвідношення, особистість, індивід, діяльність, структура, стиль. 

 
Тема 8. Диференційований підхід у навчанні та вихованні. 
Науково-теоретичні та організаційні основи диференціації змісту освіти. 

Відмінність диференційованого навчання від інших групових форм навчальної 

роботи. Відмінності диференційованого навчання в молодших і старших 

класах. Диференційований підхід як засіб індивідуалізації навчання та 

виховання. Спільне та відмінне в поняттях “індивідуальний” і 

“диференційований” підходи в навчанні та вихованні. Особливості 

індивідуального підходу у формуванні дитячого колективу. 

Особливості нервової системи та характерні ознаки учбової діяльності. 

Характеристика розумової діяльності. Відмінності в мотивації учбової 

діяльності. Тренінги мотивації учбової діяльності, причинної мотивації та 

прагнення до успіху. Врахування типологічних особливостей при 

конструюванні учбових програм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні поняття теми: диференціальна психологія, індивідуальні 

відмінності, дослідження, типологічні відмінності, навчання, методи, 

співвідношення, особистість, індивід, діяльність, структура, учіння, мотивація, 

успіх, тренінг. 

 
Тема 9. Соціокультурний фактор індивідуальності. 
Соціокультурна координата індивідуальності. Специфіка кроскультурних 

досліджень, основні види та підходи (конвергентний та дивергентний). 

Кроскультурні дослідження фізичного розвитку та психічних процесів 

особистості. 

Виховання у контексті культури. Етнічна самосвідомість та її 

диференційні особливості. Людська природа в культурних відмінностях. 

Вплив сімейного фактора на індивідуальні відмінності. Вплив культурних 

установок на розвиток індивідуальності.  

Мова як джерело індивідуальних відмінностей. 

Основні поняття теми: диференціальна психологія, індивідуальні 

відмінності, дослідження, типологічні відмінності, сім’я, методи, 

співвідношення, особистість, індивід, діяльність, структура, кроскультурні 

дослідження, фактор, культура. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма 

усього у тому числі усього У тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 

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

Змістовний модуль 1. Індивідуально типологічні відмінності 
Тема 1. Диференціальна 

психологія як наука. Загальні 

принципи диференційно-

психологічного аналізу. 

12 2 2   8 14 1    13 

Тема 2. Особистість і типи 

темпераментів. Диференціальна 

психологія про темперамент. 

14 4 2   8 16 1 1   14 

Тема 3. Властивості нервової 

системи як природна основа 

індивідуальних відмінностей. 

Психофізіологічні дослідження 

темпераменту 

12 2 2   8 14  1   13 

Тема 4. Здібності та 

обдарованість. 

16 4 4   8 16  2   14 

Разом за змістовним модулем 1 54 12 10   32 60 2 4   54 
Змістовний модуль 2. Соціально-особистісні відмінності 

Тема 5. Мотиваційні 

відмінності. 

12 2 2   8 13  1   12 

Тема 6. Гендерні відмінності у 

диференційній психології. 

12 2 2   8 11  1   10 

Тема 7. Стиль особистості як 

аспект дослідження 

диференційної психології. 

Ефективність виконання різних 

видів діяльності і типологічні 

особливості. 

12 2 2   8 11 1    10 

Тема 8. Диференційований 

підхід у навчанні та вихованні. 

17 4 4   9 14 1 1   12 

Тема 9. Соціокультурний фактор 

індивідуальності. 

13 2 2   9 11  1   10 

Разом за змістовним модулем 2 66 12 12   42 60 2 4   54 
Усього годин 120 24 22   74 120 4 8   108 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з\п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Диференціальна психологія як наука. Загальні принципи диференційно-

психологічного аналізу. 

2  

2 Тема 2. Особистість і типи темпераментів. Диференціальна психологія про 

темперамент. 

2 1 

3 Тема 3. Властивості нервової системи як природна основа індивідуальних 

відмінностей. Психофізіологічні дослідження темпераменту 

2 1 

4 Тема 4. Здібності та обдарованість. 4 2 

5 Тема 5. Мотиваційні відмінності 2 1 

6 Тема 6. Гендерні відмінності у диференційній психології. 2 1 

7 Тема 7. Стиль особистості як аспект дослідження диференційної психології. 

Ефективність виконання різних видів діяльності і типологічні особливості. 

2  

8 Тема 8. Диференційований підхід у навчанні та вихованні. 4 1 

9 Тема 9. Соціокультурний фактор індивідуальності. 2 1 

Разом 22 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної/заочної форми 

навчання:  

- підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год.  

- підготовка до контрольних заходів – 6 год.  

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Диференціальна психологія» 

використовуються пояснювально-ілюстративні методи з використанням 

мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із застосуванням: 

– розв’язання проблемних завдань; 

– виконання індивідуальних психологічних досліджень; 

– тестових завдань; 

– прийомів рольової гри; 

– доповідей та повідомлень; 

– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 

– навчальних дискусій. 

 
8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

в тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 

тестові питання (3 рівня складності, загальною кількістю понад 400 тестів). 

Модульний та екзаменаційний контроль проводиться в навчально-науковому 

центрі незалежного оцінювання НУВГП. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма заочна форма 

1 Есе на тему пропущеного заняття, або заняття, де 

отримано негативну оцінку 

20 20 

2 Пошук джерел інформації по темі семінарського заняття 

в друкованому вигляді (монографії, науково-популярні 

видання, наукові та популярні статті) - в бібліотеках та в 

електронному вигляді - в мережі INTERNET та на 

електронних носіях (CD, DVD). 

24 42 

3 Конспектування першоджерел чи реферативне 

повідомлення, що містить аналіз ступеня висвітлення 

певного питання в підручниках та наукових 

дослідженнях. 

24 40 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 6 

 Разом 74 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних 

завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 

за такими критеріями: 

Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження та інші 

завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота іспит сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 30 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 100 

7 8 7 8 6 6 6 6 6 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Шкала оцінювання 
 

 
11. Методичне забезпечення 

• опорні конспекти лекцій;  

• навчальні посібники;  

• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного 

(модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;  

• засоби підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);  

• завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 

дисципліни «Диференціальна психологія». 

 

12. Рекомендована література 
 

Базова: 
1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и 

групповые различия в поведении: Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-

Пресс, 2001. – 742 с. 

2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер 

Ком, 1999. – 368 с. 

3. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология. – СПб.: Питер, 

2001. – 454 с. 

4. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении 

европейских, российских и американских традиций. – М.: Смысл; Издательский 

центр "Академия", 2004. – 527 с. 

5. Палій А. А. Диференціальна психологія. – К.: Академвидав, 2010. – 

429 с. 

6. Психология индивидуальных различий / Под. ред. Ю. Б. 

Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М. : ЧеРо, 2002. – 776 с. 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 відмінно  

 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Романовська Л. І., Подкоритова Л. О. Диференційна психологія. – 

Л.: Новий Світ, – 2008. – 235 с. 

Допоміжна: 
1. В. Г. Ананьев Человек как предмет познания [Текст] М. : Наука, 

2000. 

2. Анохин А. П. Генетика, мозг и психика человека: тенденции и 

перспективы исследований. – М.: ВИНИТИ, 1988. – 66 с. 

3. Ахвердова О. А., Волоскова Н. Н., Белых Т. В. Дифференциальная 

психология. Теоретические и прикладные аспекты исследования интегральной 

индивидуальности. – СПб.: Речь, 2004. – 168 с. 

4. Бем С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему 

неравенства полов: Пер. с англ. – М.: Российская политическая энциклопедия, 

2004. – 336 с. 

5. Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2006. – 431 с. 

6. Берн Ш. Гендерная психология: Пер. с англ. – СПб.: Прайм-

Еврознак; Издательский дом Нева, 2004. – 320 с. 

7. Білоус В. В. Обусловленность психологического 

симптомокомплекса типом нервной системы // Вопросы психологии. – 1968. – 

№ 6. – С. 77-86. 

8. Булаева К. Б. Генетические основы психофизиологии человека. – 

М.: Наука, 1991. – 207 с. 

9. Бурлачук Л. Ф. Морозов С. М. Словарь-справочник по 

психодиагостике. – СПб.: Питер Ком., 1999. – 528 с. 

10. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с. 

11. Выбойщик И. В. Дифференциальная психология. Ч. 1. – Челябинск: 

Изд-во ЮурГУ, 2007 – 61 с. 

12. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность. – 

Дубна: Феникс+, 2005 – 511 с. 

13. Государев Н. А. Дифференциальная психология в вопросах и 

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

14. Гуревич К. М. Дифференциальная психология и психодиагностика: 

избранные труды. – СПб.: Питер, 2008. — 335 с. 

15. Егорова М. С. Психология индивидуальных различий. – М.: 

Планета детей, 1997. – 327 с. 

16. Ильин Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. 

– СПб.: Питер, 2006. – 544 с. 

17. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2008. – 428 с. 

18. Кондрашихина О. А. Дифференциальная психология. – 

Севастополь: Стрижак-пресс, 2005. – 196 с. 

19. Кречмер Э. Строение тела и характер. – М.: Педагогика- Пресс, 

1995. – 608 с. 

20. Купер К. Индивидуальные различия [Текст] : пер. с англ. / К. Купер. 

М. : Аспект Пресс, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и 

среда. – М.: Прогресс, 1993. – 206 с. 

22. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Ростов/н/Д.: Феникс, 

2000. – 530 с. 

23. Машков В. Н. Основы дифференциальной психологии. – СПб.: Изд-

во С.-Петербургского ун-та, 1998. – 132 с. 

24. Мельников В. М., Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную 

психологию личности. – М.: Просвещение, 1985. – 319 с. 

25. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования 

индивидуальности. – М.: Педагогика, 1986. – 253 с. 

26. Мироненко И. А. Дифференциальная психология. (Психология 

индивидуальных различий): Конспект лекций. – СПб.: Издательство Михайлова 

В. А., 2000. – 64 с. 

27. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология. – М.: 

Флинта; Московский психолого-социальный ин-т, 2003. – 280 с. 

28. Небылицин В. Д. Проблемы психологии индивидуальности: Избр. 

психол. тр. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2000. – 682 с. 

29. Пасніченко А. Е. Диференціальна психологія у тестах: Практикум. – 

Чернівці : Рута, 2005. – 84 с. 

30. Психологическая диагностика / Под ред. М. К. Акимовой, К.  М. 

Гуревича. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2008. – 650 с. 

31. Равич-Щербо И. В., Марютина Т. М., Григоренко Е. Л. 

Психогенетика. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 445 с. 

32. Разумникова О.М. Взаимодействие гендерных стереотипов и 

жизненных ценностей как факторов выбора профессии. // Вопросы психологии. 

– 2004, №4, с. 76-84. 

33. Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-

психологических различий. – М.: Наука, 1979. – 352 с. 

34. Русалов В.Н. Опросник структуры темперамента. – М.: Смысл, 

1992. – 37 с. 

35. Русалов В. М. О природе темперамента и его месте в структуре 

индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. – 1985. №1. – С. 19-

32. 

36. Русалов В. М. Психология и психофизиология индивидуальных 

различий: некоторые итоги и ближайшие задачи системных исследований // 

Психологический журнал. – 1991. – Т. 12, № 5. – С. 3-16. 

37. Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – Л.: 

Издательство Ленинградского ун-та, 1990. – 256 с. 

38. Соколовская Л. Б. Дифференциальная психофизиология: – 

Красноярск: СибГТУ, 2007. – 171 с. 

39. Стреляу Я. Методика диагностики темперамента. – М.: Смысл, 

2005. – 102 с. 

40. Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных 

различий: Избр. психол. тр. – М. : Издательство МПСИ, 2004. — 639 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. Хвостов А.А. Гендерные особенности организационного поведения. 

// Вопросы психологии. – 2004, №3, с. 29-37.  

42. Холодная М.А. Психология интеллекта. – СПб., 2002. 

43. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального 

ума. – М.,2002. 

44. Френкин Р. Мотивация поведения. СПб., 2003. 

45. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. 

– М.: Логос, 1996. – 320 с. 

46. Шмелёв А. Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб.: Речь, 

2002. – 472 с. 

47. Шкуратова И.П. Когнитивный стиль и общение. – Ростов – на – 

Дону, 1994. 

48. Штерн В. Дифференциальная психология и ее методические 

основы. – М.: Наука, 1998. – 335 с. 

49. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: Пер. с англ. – СПб.: Питер 

Пресс, 1997. – 608 с. 

50. Чернов Д. Н. Дифференциальная психология : табл., схемы и оснв. 

Понятия. – Москва: Экономика и финансы, 2006. – 103 с. 

51. Юнг К.-Г. Психологические типы. – М.: Университетская книга: 

ООО "Фирма-издательство АСТ", 1998. – 716 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 

44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
5. Психологічний сайт. / [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://psychology.net.ru/ 

6. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 

7. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.com.ru 

8. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.pssp.nm.ru/ 

9. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.pssp.nm.ru/ 

10. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psihogarmonik.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://old.weblist.ru/russian/Social_science/Psychoanalysis 

12. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://passion.sitecity.ru/  

13. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/ 

14. Психологія та соціологія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://tipolog.narod.ru/index.html 

15. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.piter.com/ 

16. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psychology.net.ru/ 

17. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


