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1.Опис навчальної дисципліни  

  

 Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 4,5 

 

 

годин – 135 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

1-й 1-2-й 

Лекції 

30  год. 6 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

89 год. 125  

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування у студентів системи знань про індивідуальні, 

типологічні та групові відмінності між окремими індивідами та групами, а також 

природу, джерела та наслідки цих відмінностей, закономірності психічного 

варіювання; сформувати у студентів досвід практичного застосування знань у 

повсякденному житті та в майбутній професійній діяльності. 

Завдання: 

- Розглянути психологічні відмінності різних вимірів індивідуальності: 

формально-динамічні, предметно-змістові та духовно-світоглядні; 

- Розглянути відмінності (типологічні) між типами особистостей; 

- Дослідити групові відмінності на рівні великих і малих груп (міжстатеві, 

міжетнічні, міжкультурні); 

- Вміти здійснювати диференційно-психологічний аналіз поведінки 

індивіда. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК12. Здатність аналізувати власну діяльність та  застосовувати методи когнітивної та 

емоційної  регуляції власної діяльності, фізичного та психічного  стану. 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично  опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати  психологічну інформацію з різних джерел 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного 

дослідження та технології психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та  просвітницьких 

дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід,  круглих столів, ігор, тренінгів, 

тощо, відповідно до вимог замовника.  

ПР15. Відповідально ставитися до  професійного самовдосконалення,  навчання та 

саморозвитку.  

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

- категоріальний апарат науки про психічні відмінності між окремими 

індивідами та групами; 

- специфіку, історію становлення та основні напрями диференціальної 

психології; 

- загальні принципи диференціально-психологічного аналізу; методологію, 

методику та методи дослідження диференціальної психології; 

- теоретичні основи аналізу індивідуально-психологічних відмінностей між 

людьми; 

- сучасні уявлення про джерела індивідуальних відмінностей (впливу факторів 

спадковості та середовища в їх формуванні); 

- психологічні відмінності різних вимірів індивідуальності: формально- 

динамічних, предметно-змістових та духовно-світоглядних властивостях між 
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людьми; 

-критерії відмінностей між соціальними групами; вплив суспільної стратифікації 

на сімейне середовище; детермінацію індивідуальних відмінностей якістю життя 

соціальних груп; 

-диференціальні крос-культурні дослідження рас, націй, етносів. 

вміти: 

- виявляти індивідуально-типологічні особливості людини та індивідуальний 

стиль її діяльності; 

- 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; 

- встановлювати взаємозв’язок та спадкоємність між різними диференційно-

психологічними та диференційно-психофізіологічними теоріями, концепціями, 

класифікаціями та типологіями; 

- застосовувати знання про індивідуально-психологічні відмінності для 

діагностичної, консультативної, корекційної, реабілітаційної та 

психотерапевтичної практик. 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні аспекти індивідуальної 

мінливості психіки. 

Тема 1. Диференціальна психологія як галузь  психологічної науки 
Предмет і завдання диференціальної психології. Історія становлення науки  про 

індивідуальні відмінності. Становлення концептуальних ідей, завдань,  методів і напрямів 

диференціальної психології.  Категоріальний апарат диференціальної психології. 

Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу. Методологія, методика 

та методи дослідження у диференціальній психології. Методи  теоретичного аналізу. 

Психогенетичні методи. Історичні методи. Тестування.  Канали отримання інформації про 

індивідуальність.  

  

Тема 2. Теоретичне обґрунтування природи індивідуальних розбіжностей.  

Теорії про вплив середовища і спадковості. Співвідношення понять «спадковість» - 

«середовище» у диференціальній психології. Психологічні  відмінності різних вимірів 

індивідуальності: формально-динамічних, предметно-змістових та духовно-світоглядних 

властивостях між людьми. 

 Людина як представник біологічного виду Homo sapiens. Організм як  чинник 

індивідуальності. Індивід як формально-динамічна характеристика  особистості. 

Особистість – психологічний носій соціальних властивостей.  Індивідуальність – 

інтегральна біопсихосоціальна характеристика людини.  

Індивідуальні відмінності пов'язані з функціональною асиметрією. Теорії 

походження асиметрії. Функції лівої та правої півкулі. Профілі функціональної асиметрії.  

Змістовий модуль 2. Психологічний аналіз диференціальних координат особи – 

особистості – індивідуальності.  

Тема 3. Індивідуально-природні засади диференціальних відмінностей. 

Видове та індивідуальне у розвитку людини. Уявлення про онтогенез у генетиці 

розвитку. Епігенетичні чинники формування індивідуальних відмінностей. 

Видоспецифічне та індивідуалізоване у розвиток ЦНС. Властивості нервової системи як 

основа індивідуальних відмінностей (диференціальна піхофізіологія). Структура та 

класифікація властивостей нервової системи. Нормативне та індивідуальне у розвитку 
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психологічних ознак. Спадковість індивідуально-психологічних відмінностей. 

Індивідуальні відмінності пов'язані з функціональною асиметрією. Теорії походження 

асиметрії. Функції лівої та правої півкулі. Профілі функціональної асиметрії.  

Тема 4. Проблема темпераменту та емоційності у диференціальній психології. 

Виникнення вчення про темперамент. Гуморальні теорії типів темпераменту. 

Темпераментальні характеристики індивідуальності. Зміст феномену «темперамент». 

Теорії темпераменту. Конституційний підхід до темпераменту. Конституційна теорія 

темпераменту К. Сіго, Е.  Кречмера. Конституційна типологія особистостей У.Шелдона. 

Генетична теорія типів темпераменту К. Конрада. Уявлення І. П. Павлова та її учнів про 

типи темпераменту. Психологічні (факторні) теорії темпераменту. Факторна концепція 

структури темпераменту Л. Терстона. Типології Д. Гілфорда К.-Г.Юнга, Г.-Ю.Айзенка.  

Регуляторна теорія темпераменту Я. Стріляу. Типологія темпераменту Д. Кагана. Теорія В. 

С. Мерліна, Теплова-Небилицина. Структура  темпераменту в теорії В.Русалова. 

Темпоральний підхід Б. І. Цуканова. 

Індивідуальні розбіжності емоційності. Модальністні емоційні типи по П. В. 

Сімонову. Емоційні відмінності між людьми у сприйнятті навколишнього світу. 

        Тема 5. Проблема характеру та поведінки у диференціальній психології. 

Історія характерології. Типологічна модель темпераменту З. Фрейда. 

Характероаналіз У. Райха. Типі соціальних характерів Е. Фромма. Сучасні ставлення до 

характері. Функції, структура та місце характеру у структурі індивідуальності. Психологія 

темпераменту роботах О.Ф.Лазурского. Характер як відповідь особи на фрустрації 

(класифікації К. Леонгарда та А. Е. Личко). Клініко-екзистенційна типологія характеру В. 

П. Волкова. Я-концепція. Я-симптомокомплекс рис. Я-система орієнтацій. Мотиваційні 

відмінності. Стилеві особливості мотивації. Відмінності у прояві «сили волі». Вольові 

якості та властивості нервової системи. 

         Тема 6. Диференціальна когнітологія   

Сутність і характеристики здібностей. Постановка проблеми психології здібностей 

у філогенезі. Задатки. Здібності. Обдарованість. Типи  інтелектуальних здібностей. 

Конвергентні здібності. Дивергентні здібності.  Пізнавальні стилі. Типи інтелектуальної 

обдарованості. Компетентність. Талант.  Мудрість. Геніальність як прояв обдарованості. 

Розумова відсталість і деменція.  Тестування здібностей особистості.  

 Інтелект. Види інтелекту. Тестологічні підходи до інтелекту. Коефіцієнт інтелекту. 

Однофакторні теорії інтелекту. Багатофакторні теорії інтелекту.  Експериментально-

психологічні теорії інтелекту. Основні проблеми й  суперечності дослідження 

інтелектуальних здібностей. Співвідношення  спадковості і середовища в детермінації 

інтелектуальних відмінностей.  Взаємозв’язок загального інтелекту й шкільної успішності. 

Взаємозв’язок  темпераменту й інтелекту.  

Теорії, пов’язані з дослідженням когнітивних стилів. Психологічна характеристика 

основних когнітивних стилів. Взаємозв’язки когнітивних стилів  і їх співвідношення з 

продуктивними аспектами інтелектуальної діяльності.  Когнітивні стилі у структурі 

індивідуальності.  

 Креативність як особистісна властивість. Здатність до творчості. Творчість й 

інтелект. Концепція М.Воллаха і Н.Когана. Основні підходи до креативності.  

Тема 7. Дослідження типів та властивостей особистості в диференціальній 

психології. Стилеві властивості особистості. 

Типологічний підхід до вивчення особистості. Види типологій особистості. 

Типологізація Н. І. Красногорського. Особова типологія, пов'язана з акцентуаціями 

особистості. Типологія психотизму-нейротизму Г. Айзенка. Типологія А. Міллера. 

Психоаналітична діагностика Ненсі Мак-Вільямс. Класифікація психотипів у бізнесі. Поділ 

людей на типи у соціоніці. Поняття «риса» та «тип». Ідіографічний підхід до особистості. 

Теорія характеристик Г.-В. Олпорт. Факторна структура особистості Дж.-П. Гілфорда та В. 
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Циммермана. Риси особистості теорії Р.-Б. Кеттіла. П'ятифакторна модель вивчення 

особистості. Теорія ведучих тенденцій особистості (Собчик Л. М.).  

Стильовий підхід до вивчення особистості. Класифікація стилів життя (Д.Ройс та 

Е.Поуелл). Індивідуальний стиль діяльності. Сучасні класифікації способу життя. 

Тема 8. Диференціальна психологія міжстатеви  відмінностей. 

Стать як біологічне явище. Стать як соціокультурний зміст поведінки (гендер).  

Статева ідентичність. Статеворольові стереотипи. Теорії і концепції розвитку  статевої 

ідентичності. Еволюційна теорія статевого диморфізму В.Геодакяна.  Етологія статі. 

Міжстатеві відмінності у психологічних якостях. Моральна  свідомість чоловіків та жінок.  

Тема 9. Детермінанти міжгрупових відмінностей: соціальний аспект 

індивідуальності. 

Критерії відмінностей між соціальними групами. Вплив суспільної  стратифікації на 

сімейне середовище. Вплив статусного рівня на інтелект. Якість  життя соціальних груп: 

індивідуальні відмінності.  

 Крос-культурна психологія. Крос-культурні дослідження. Культурні відмінності  та 

їх вияви. Виховання в контексті культури. Етнічна свідомість. Національний  характер.       

 Стиль спілкування. Стилі лідерства. Лідер: психологічний тип і стиль  керівництва. 

Стилі педагогічного спілкування .Стилі батьківського виховання.  Соціально значуща 

діяльність. Варіативність асоціальної поведінки.  

Тема 10. Типологічні відмінності індивідуальності. 

Поняття типології та типу. Основні зарубіжні типології. Типологія характерів Карен  

Хорні. Типологія Ерика Берна. Основні вітчизняні типології. Позитивні та негативні 

складові використання типологій. Типологія між поколінних відмінностей (X, Y та Z 

покоління). 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі Усь

ого 

у тому числі 

л п/с ла

б 

ср л п/с ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні та методологічні аспекти індивідуальної 

мінливості психіки. 

Тема 1. Диференціальна 

психологія як галузь  

психологічної науки. 

8 2   6 10 2   8 

Тема 2. Теоретичне 

обґрунтування природи 

індивідуальних 

розбіжностей. 

10 2 2  6 8    8 

Разом за змістовим модулем 

1 

18 4 2  12 18 2   16 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Психологічний аналіз диференціальних координат 

особи – особистості – індивідуальності. 

Тема 3. Індивідуально-

природні засади 

диференціальних 

відмінностей. 

18 4 2  12 15    15 

Тема 4. Проблема 18 4 2  12 19 2 2  15 



8 

 

темпераменту та емоційності 

у диференціальній 

психології. 

Тема 5. Проблема характеру 

та поведінки у 

диференціальній психології. 

18 4 2  12 15    15 

Тема 6. Диференціальна 

когнітологія. 

18 4 2  12 19 2 2  15 

Тема 7. Дослідження типів та 

властивостей особистості в 

диференціальній психології. 

Стилеві властивості 

особистості. 

18 4 2  12 15    15 

Тема 8. Диференціальна 

психологія міжстатевих  

відмінностей. 

10 2 2  6 15    15 

Тема 9. Детермінанти між 

групових відмінностей: 

соціальний аспект 

індивідуальності. 

10 2 22  6 10    10 

Тема 10. Типологічні 

відмінності індивідуальності 

7 2   5 9    9 

Разом за змістовим модулем 

3 

117 26 14  77 117 4 4  109 

Разом  135 30 16  89 135 6 4  125 

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарські  заняття не передбачені. 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очна заочна 

1.  Диференціальна психологія як галузь  психологічної науки. 

Теоретичне обґрунтування природи індивідуальних розбіжностей. 

2  

2.  Індивідуально-природні засади диференціальних відмінностей. 2  

3.  Проблема темпераменту та емоційності у диференціальній 

психології. 

2 2 

4.  Проблема характеру та поведінки у диференціальній психології. 2  

5.  Диференціальна когнітологія. 2 2 

6.  Дослідження типів та властивостей особистості в диференціальній 

психології. Стилеві властивості особистості. 

2  

7.  Диференціальна психологія міжстатевих  відмінностей. 2  

8.  Детермінанти між групових відмінностей: соціальний аспект 

індивідуальності. Типологічні відмінності індивідуальності 

2  

 Разом 16 4 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Лабораторні  заняття не передбачені. 
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8. САМОСТІЙНА  РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

Годин 

очна заочна 

1.  Історія становлення науки  про індивідуальні відмінності 

(презентація). 

12 16 

2.  Епігенетичні чинники формування індивідуальних відмінностей 

(реферат). Видоспецифічне та індивідуалізоване у розвиток ЦНС 

(презентація). 

12 15 

3.  Теорія В. С. Мерліна, Теплова-Небилицина. Структура  

темпераменту в теорії В.Русалова (реферат). Темпоральний підхід 

Б. І. Цуканова (презентація). Індивідуальні розбіжності емоційноі 

(практичне завдання). 

12 15 

4.  Клініко-екзистенційна типологія характеру В. П. Волкова 

(презентація). 

12 15 

5.  Креативність як особистісна властивість реферат). Здатність до 

творчості. Творчість й інтелект (презентація0). Концепція 

М.Воллаха і Н.Когана (презентація). Дослідження креативності 

(практична робота). 

12 15 

6.  Класифікація психотипів у бізнесі (презентація). Поділ людей на 

типи у соціоніці (практична робота). 

12 15 

7.  Міжстатеві відмінності у психологічних якостях (реферат). 

Міжстатеві комунікативні особливості (презентація).  

6 15 

8.  Стилі лідерства. Лідер: психологічний тип і стиль  керівництва 

(презентація). Стилі педагогічного спілкування .Стилі 

батьківського виховання (реферати).  Соціально значуща діяльність  

Варіативність асоціальної поведінки (презентація). 

11 19 

 Разом 89 125 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних 

завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 

індивідуальних завдань: складання реферату і підготовку презентацій та практичні 

завдання. 

 

10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

                          (У Т.Ч. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ) 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента 

з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань 

та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, 

практичні заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що обговорюються та відпрацьовуються на семінарських 



10 

 

заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає індивідуальні завдання: реферати,  презентації, практичне завдання. 

Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів 

за результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він 

повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну 

кількість залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, проте 

хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з 

урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни. 

 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (9 балів за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо).  

Добре (8 балів за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

Задовільно (7 балів 

тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (5) 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  

Критерії оцінювання самостійної роботи  

Вид Максим к-

сть балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь відповідно 

змісту навчального матеріалу та супроводити її 

оригінальним візуальним представленням. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела; продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 

української літературної мови. 

Практичне  завдання 1 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  
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11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Предмет і завдання диференціальної психології.  

2. Історія становлення науки  про індивідуальні відмінності.  

3.Категоріальний апарат диференціальної психології. 

4. Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу.  

5. Методологія, методика та методи дослідження у диференціальній психології.  

6. Теорії про вплив середовища і спадковості.  

7. Співвідношення понять «спадковість» - «середовище» у диференціальній психології. 

8. Психологічні  відмінності різних вимірів індивідуальності: формально-динамічних, 

предметно-змістових та духовно-світоглядних властивостях між людьми. 

 9.Людина як представник біологічного виду Homo sapiens. Організм як  чинник 

індивідуальності.  

10.Індивід як формально-динамічна характеристика  особистості.  

11.Особистість – психологічний носій соціальних властивостей.   

12. Індивідуальність – інтегральна біопсихосоціальна характеристика людини.  

13. Індивідуальні відмінності пов'язані з функціональною асиметрією.  

 14. Видове та індивідуальне у розвитку людини. Уявлення про онтогенез у генетиці 

розвитку.  

15. Епігенетичні чинники формування індивідуальних відмінностей.  

16. Властивості нервової системи як основа індивідуальних відмінностей 

(диференціальна піхофізіологія).  

17. Структура та класифікація властивостей нервової системи.  

18. Нормативне та індивідуальне у розвитку психологічних ознак. Спадковість 

індивідуально-психологічних відмінностей.  

19.Індивідуальні відмінності пов'язані з функціональною асиметрією.  

20. Виникнення вчення про темперамент.  Гуморальні теорії типів темпераменту.  

21. Темпераментальні характеристики індивідуальності. Зміст феномену 

«темперамент».  

22. Конституційний підхід до темпераменту.  Конституційна теорія темпераменту К. 

Сіго, Е.  Кречмера.  

23. Конституційна типологія особистостей У.Шелдона.  

24. Генетична теорія типів темпераменту К. Конрада.  

25. Уявлення І. П. Павлова та її учнів про типи темпераменту.  

26. Психологічні (факторні) теорії темпераменту. Факторна концепція структури 

темпераменту Л. Терстона.  

27. Типології Д. Гілфорда К.-Г.Юнга, Г.-Ю.Айзенка.   

28. Регуляторна теорія темпераменту Я. Стріляу.  

29. Типологія темпераменту Д. Кагана.  

30. Теорія В. С. Мерліна, Теплова-Небилицина.  

31. Структура  темпераменту в теорії В.Русалова.  

32. Темпоральний підхід Б. І. Цуканова. 

33. Індивідуальні розбіжності емоційності. Модальністні емоційні типи по П. В. 

Сімонову.  

34. Емоційні відмінності між людьми у сприйнятті навколишнього світу. 

35. Історія характерології.  

36. Типологічна модель темпераменту З. Фрейда.  

37. Характероаналіз У. Райха.  

38. Типі соціальних характерів Е. Фромма.  

39. Сучасні ставлення до характері.  

40. Функції, структура та місце характеру у структурі індивідуальності.  
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41. Психологія темпераменту роботах О.Ф.Лазурского.  

42. Характер як відповідь особи на фрустрації (класифікації К. Леонгарда та А. Е. 

Личко).  

43. Клініко-екзистенційна типологія характеру В. П. Волкова.  

44. Я-концепція. Я-симптомокомплекс рис. Я-система орієнтацій.  

45. Мотиваційні відмінності.  

46. Стилеві особливості мотивації.  

47. Відмінності у прояві «сили волі».  

48. Вольові якості та властивості нервової системи. 

49. Сутність і характеристики здібностей.  

50. Постановка проблеми психології здібностей у філогенезі. Задатки.  

51. Здібності.  

52. Обдарованість.  

53. Типи  інтелектуальних здібностей. Конвергентні здібності. Дивергентні здібності.   

54. Пізнавальні стилі.  

55. Типи інтелектуальної обдарованості.  

56. Компетентність. Талант.  Мудрість.  

57. Геніальність як прояв обдарованості.  

58. Інтелект. Види інтелекту.  

59. Тестологічні підходи до інтелекту. Коефіцієнт інтелекту.  

60. Когнітивні стилі у структурі індивідуальності.  

61. Креативність як особистісна властивість.  

62. Здатність до творчості. Творчість й інтелект.  

63. Типологічний підхід до вивчення особистості. Види типологій особистості.  

64. Типологізація Н. І. Красногорського.  

65. Типологія психотизму-нейротизму Г. Айзенка.  

66. Типологія А. Міллера.  

67. Психоаналітична діагностика Ненсі Мак-Вільямс.  

68. Класифікація психотипів у бізнесі.  

69. Поділ людей на типи у соціоніці.  

70. Поняття «риса» та «тип». Ідіографічний підхід до особистості.  

71. Теорія характеристик Г.-В. Олпорт.  

72. Факторна структура особистості Дж.-П. Гілфорда та В. Циммермана.  

73. Риси особистості теорії Р.-Б. Кеттіла.  

74. П'ятифакторна модель вивчення особистості.  

75. Теорія ведучих тенденцій особистості (Собчик Л. М.).  

76. Стильовий підхід до вивчення особистості.  

77. Класифікація стилів життя (Д.Ройс та Е.Поуелл).  

78. Стать як біологічне явище.  

79. Стать як соціокультурний зміст поведінки (гендер).   

800. Статева ідентичність. Теорії і концепції розвитку  статевої ідентичності 

81. Статеворольові стереотипи.  

82. Еволюційна теорія статевого диморфізму В.Геодакяна.   

83. Міжстатеві відмінності у психологічних якостях.  

84. Моральна  свідомість чоловіків та жінок.  

85. Критерії відмінностей між соціальними групами.  

86. Вплив суспільної  стратифікації на сімейне середовище.  

87. Вплив статусного рівня на інтелект.  

88. Якість  життя соціальних груп: індивідуальні відмінності.  

89. Основні зарубіжні типології. 

90. Основні вітчизняні типології. 
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12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточний та періодичний контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль №1 
Змістовий модуль № 2 

Індивідуальне самостійне 

завдання  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

10 100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

18 72 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ 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 

 

13.НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- Силабус; 

- допоміжний роздатковий матеріал.  

-  
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