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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формою навчання 

денна 
Вид дисципліни  основна 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

 Змістовий 
модуль 
«Психологія 
діяльності» 

Змістовий модуль 
«Психологія 
індивідуальних 
відмінностей» 

Курс 3 3 
Семестр 5 5 
Кількість змістових модулів з 
розподілом:  

3 2 

Обсяг кредитів 3 2 
Обсяг годин, в тому числі: 90 60 
Аудиторні 42 28 
Модульний контроль 6 4 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 42 28 
Форма семестрового контролю - - 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – розкрити методологічні засади вивчення 

діяльності людини, основні закономірності функціонування індивідуальних 
відмінностей психіки людини.  
Завдання курсу: 

 аналіз закономірностей фомування і здійсненя діяльності людини; 
 формування вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати й узагальнювати психологічну інформацію щодо 
індивідуальних психологічних відмінностей людей; 

 набуття здатності використовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій, аналізувати та систематизувати 
одержані результати, формулювати аргументовані висновки та 
рекомендації.  

 формування здатності до конструктивної взаємодії з іншими людьми, 
незалежно від їх походження та особливостей культури, і поваги до 
різноманітності. 

 формування прагення до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку, самореалізації. 
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3. Результати навчання за дисципліною:  
 визначати, аналізувати та пояснювати психологічні особливості 

діяльності людини. 
 демонструвати розуміння закономірностей індивідуальних 

відмінностей психічної діяльності людей в контексті професійних 
завдань. 

 здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну 
позицію, робити самостійні висновки. 

 рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 
результатів психологічного анамнезу, формулювати аргументовані 
висновки. 

 демонструвати відповідальне ставлення до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога. 

 демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план дисципліни 

 
 
Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль «Психологія діяльності» 
Змістовий модуль 1. Мотивація діяльності 

Тема 1. Поняття мотиву та 
мотивації діяльності. 

10 2 2 6    

Тема 2. Психологічні теорії 
мотивації. 

18 4 2    12 

Модульний контроль 2       
Разом 30 6 4 6   12 

Змістовий модуль 2. Діяльність як форма активності особистості 
Тема 3. Діяльність як основна 
форма активності особистості. 

14 2 2 2   8 

Тема 4. Види діяльності, 14 2 4    8 
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притаманні людині як суспільній 
істоті. 
Модульний контроль 2       

Разом 30 4 6 2   16 
Змістовий модуль 3. Спрямованість особистості 

Тема 5. Поняття про спрямованість 
особистості 

10 2 2 6    

Тема 6. Мотивована поведінка як 
характеристика особистості 

18 2 2    14 

Модульний контроль 2       
Разом 30 4 4 6   14 
Разом 90 14 14 14   42 

Змістовий модуль «Психологія індивідуальних відмінностей» 

Змістовий модуль 1. Вступ до диференціальної психології 
Тема 1. Загальні положення та 
методологічні засади 
диференціальної психології. 

14 2  2   10 

Тема 2. Сучасні підходи до 
вивчення проблем диференціальної 
психології 

2 2      

Модульний контроль 2       
Разом 18 4  2   10 

Змістовий модуль 2. Індивідуальні відмінності  
Тема 3. Базові компоненти 
характеру. 

14 2 2    10 

Тема 4. Здібності та інтелект. 4 2 2     
Тема 5. Особистісні відмінності. 16 2 2 4   8 
Тема 6. Статево-вікові відмінності 
між людьми. 

6 2 2 2    

Модульний контроль 2       
Разом 42 8 8 6   18 
Разом 60 12 8 8   28 

 
5. Програма змістових модулів. 

 
Змістовий модуль «Психологія діяльності» 

Змістовий модуль 1. Мотивація діяльності 
 

Тема 1. Поняття мотиву та мотивації діяльності 
Потреба як вихідна форма активності живих організмів. Основні етапи 

формування і розвитку потреби. Мотив діяльності. Поняття про внутрішню 
діяльність. Поняття про мотив. Проблема мотивації діяльності людини. 
Поняття про потребу. Мета діяльності.  
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Ключові слова: потреба, мотив, мотивація, провідний мотив, внутрішня 
мотивація  
Семінар 1. Мотиви й мотивація 
Практичне заняття 1-3. Мотивація людини 
 

Тема 3. Психологічні теорії мотивації. 
Проблема мотивації в роботах античних філософів. Мотиваційні 

концепції другої половини XX в. Теорія діяльнісного походження 
мотиваційної сфери людини О.М.Леонтьєва. Теорія діяльності і предмет 
психології. Основні закономірності розвитку мотиваційної сфери. Механізми 
розвитку мотивів за О.М.Леонтьєвим.  
Ключові слова: класифікація потреб, базові потреби, похідні потреби, вищі 
потреби 
Семінар 2. Теорії мотивації 
 

Змістовий модуль 2. Діяльність як форма активності особистості 
 

Тема 3. Діяльність як основна форма активності особистості 
Загальна психологічна характеристика діяльності.. Спонукальні 

причини діяльності. Ціль діяльності. Специфіка людської діяльності і її 
атрибути. Види людської діяльності. Діяльність і розвиток людини. Основні 
поняття психологічної теорії діяльності. Операційно-технічні аспекти. 
Структура діяльності. Дія як центральний компонент діяльності.  
Ключові слова: активність, діяльність, поведінка, дія, операція, вправа, 
уміння, навичка, психомоторика 
Семінар №3. Психологічна теорія діяльності. 
Практичне заняття 4. Людина в діяльності: внутрішнє ставлення та 
операційні компоненти 
 

Тема 4. Види діяльності, притаманні людині як суспільній істоті. 
Основні види людської діяльності. Гра, як специфічний вид людської 

діяльності. Навчання, як специфічний вид людської діяльності. Праця як 
спосіб задоволення людиною матеріальних і духовних потреб. Види праці. 
Проблема профорієнтації. Поняття професіоналізму.  
Ключові слова: знання, уміння, навички, гра, навчання, праця, професія  
Семінар 4-5. Основні види людської діяльності 
 

Змістовий модуль 3. Спрямованість особистості 
 

Тема 5. Поняття про спрямованість особистості 
Поняття про спрямованість особистості. Руібнштейн С.Л. про види 

спрямованості. Основні форми спрямованості: потяг, бажання, прагнення, 
інтереси, ідеали, переконання. Вікові особливості формування 
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спрямованості. Роль шкільного та сімейного виховання у формуванні 
спрямованості. Інтереси людини.  
Ключові слова: потяг, бажання, прагнення, інтерес, ідеал, переконання 
Семінар 6. Спрямованість особистості. 
Практичне заняття 5-7. Спрямованість особистості 
 

Тема 6. Мотивована поведінка як характеристика особистості 
Активність особистості та її джерела. Рівень домагань і самооцінка. 

Особливості прояву мотивів аффіліації і влади. Мотив відкидання. 
Просоціальна поведінка. Фактори, що мотивують соціальну поведінку 
особистості. Теорія когнітивного дисонансу А. Фестінгера. Мотивація та 
пізнавальні процеси. Мотиви і емоції. Воля і мотив. 
Ключові слова: мотив досягнення й уникненя невдачі, мотивація, рівень 
домогань 
Семінар 7. Мотиваційна сфера людини 
 

Змістовий модуль «Психологія індивідуальних відмінностей» 
Змістовий модуль 1. Вступ до диференціальної психології 

 
Тема 1. Загальні положення та методологічні засади диференціальної 

психології. 
Історія виникнення диференціальної психології. Предмет та завдання 

диференціальної психології. Основні категорії диференціальної психології. 
Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу. Методи 
диференціальної психології. Місце диференціальної психології в системі 
людинознавства. 
Ключові слова: диференціальна психологія, індивідуальність, суб’єкт, 
інтегральна індивідуальність 
Семінар 1. Методологічні засади диференціальної психології 
 

Тема 2. Сучасні підходи до вивчення проблем диференціальної 
психології. 

Типологічний підхід у диференціальній психології: загальні 
психологічні типології, патопсихологічні типології, прикладні психологічні 
типології людини. Індивідуально-метричний підхід: нормативний напрям, 
кореляційно-факторний напрям, диференціально-психологічна діагностика.  
Ключові слова: типологія, психологічні типології, нормативний напрям, 
кореляційно-факторний напрям. 
 

Змістовий модуль 2. Індивідуальні відмінності 
Тема 3. Базові компоненти характеру. 

Характер та інші властивості індивідуальності. «Я-концепція». 
Стратегії надання переваг, «образ-Я» і конструктивні малюнки. Самооцінка. 
Регулятивно-інтеграційна функція «Я» як основного елементу характеру. 
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Наполегливість як основа вольових дій. Система базових орієнтацій: на себе, 
на предмет діяльності, на інших людей. 
Ключові слова: структура характеру, «Я-концепція», «образ-Я», самооцінка 
Практичне заняття 1. Базові компоненти характеру.  
 

Тема 4. Здібності та інтелект. 
Формальний аналіз інтелекту: від загального фактору до ієрархічних 

моделей. Стійкість інтелектуальних вимірювань. Спадковість і середовище в 
детермінації інтелектуальних відмінностей. Інтелект у структурі 
індивідуальних властивостей. Тривожність та інтелект, темперамент та 
інтелект, особистість та інтелект. Коефіцієнт ЕQ в моделі емоційного 
інтелекту. 
Ключові слова: варіативність IQ, вербальний інтелект, невербальний інтелект, 
коефіцієнт інтелекту, емоційний інтелект. 
Практичне заняття 2. Вікові, гендерні та особистісні відмінності інтелекту 
 

Тема 5. Особистісні відмінності. 
Особистість: диференціально-психологічний аспект. П’ятифакторна 

модель особистості. Нейропсихологічна інтерпретація особистісних 
параметрів. Структурно-функціональна організація особистості. Формально-
динамічна модель особистості. Стабільність та мінливість особистісних 
властивостей. 
Ключові слова: особистісна риса, структурно-функціональна модель 
особистості, формально-динамічна модель особистості. 
Семінар 2-3. Індивідуальність у диференціальній психології  
Практичне заняття 3. Прояви і діагностика особиснісних  відмінностей 
 

Тема 6. Статево-вікові відмінності між людьми. 
Віковий вимір життєвого простору людини. Генетична обумовленість 

швидкості індивідуального розвитку фізичної та психічної сфери людини. 
Соціальні фактори індивідуального розвитку. Статеві відмінності і статево-
рольова поведінка. Статева диференціація. Статево-рольова поведінка: 
маскулінність, фемінність, андрогінність. 
Ключові слова: психологічний вік, вікові відмінності, статеві відмінності, 
маскулінність, фемінність, андрогінність. 
Семінар 4. Статево-вікові відмінності між людьми. 
Практичне заняття 4. Статеві (гендерні) відмінності психічної активності 
 

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Вид діяльності студента 
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Модуль «Психологія діяльності» 
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Відвідування лекцій 1 3 3 2 2 2 2 
Відвідування семінарських занять 1 2 2 3 3 2 2 
Відвідування практичних занять 1 3 3 1 1 3 3 
Робота на семінарському занятті 10 2 20 3 30 2 20 
Робота на практичному занятті 10 3 30 1 10 3 30 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 2 10 1 5 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 -- - - 

Разом 88 81 87 
Максимальна кількість балів: 256 

Розрахунок коефіцієнта: 256 : 100=2,56 
 
 

Вид діяльності студента 
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Модуль «Психологія індивідуальних 
відмінностей» 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 
Відвідування семінарських занять 1 1 1 4 4 
Відвідування практичних занять 1   3 3 
Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 
Робота на практичному занятті 10   3 30 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 

5 1 5 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - -  -  

Разом 43 116 
Загальна кількість балів –159 

Розрахунок коефіцієнта: 159:100=1,59 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

Змістовий модуль «Психологія діяльності» 
Змістовий модуль 1. Мотивація діяльності 

 
Тема 2. Психологічні теорії мотивації – 12 год. 

Надати порівняльну характеристику психологічним та економічним 
теоріям мотивації. Визначити основні відмінності у тлумачення чинників 
людської мотивації. 
 
Змістовий модуль 2. Діяльність як форма активності особистості 

 
Тема 3. Діяльність як основна форма активності особистості – 8 год. 

Надати порівняльну характеристику діяльності людини та «діяльності» 
тварин за наступною схемою:  

 «Діяльність» тварин Діяльність людини 
Характер діяльності   
Механізм діяльності   
Мета діяльності   
Спонуки діяльності   
Особливості здійснення   
 

Тема 4. Види діяльності, притаманні людині як суспільній істоті – 8 год. 

Зробіть порівняльний критичний аналіз провідних видів діяльності 
людини. 

Види діяльності 
 

Умови 
здійснення 

Основний 
механізм 

Соціально-
психологічне 
значення 

Результат 
діяльності 

Ігрова діяльність     
Навчальна діяльність     
Праця     
Спілкування     

 

Змістовий модуль 3. Спрямованість особистості 
 

Тема 6. Мотивована поведінка як характеристика особистості – 14 год. 

Проаналізуйте власний шлях становлення Вашої професійної 
спрямованості. Визначить чинники, які вплинули на Ваш вибір професії та 
подальшу професіоналізацію під час навчання у виші. Чого не вистачає, на 
Вашу, думку для більш успішної професіоналізації? Чи переживали Ви кризу 
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оптації? В чому вона проявлялася, як Ви її подолали (долаєте)? Відповідь 
представте у вигляді есе. 

 

Змістовий модуль «Психологія індивідуальних відмінностей» 
Змістовий модуль 1. Вступ до диференціальної психології 

 
Тема 1. Загальні положення та методологічні засади диференціальної 

психології – 10 год. 

Створити розгалужену схему зав’язків диференціальної психології з іншими 
галузями психологічної науки. 

 

Змістовий модуль 2. Індивідуальні відмінності 

Тема 3. Базові компоненти характеру – 10 год. 

В табличній формі порівняйте тлумачення категорії «характер» у 
вітчизняними та зарубіжними дослідниками. На яких засадах будуються 
вітчизняні та зарубіжні типології характеру?  

Тема 5. Особистісні відмінності – 8 год. 

Проведіть опитування старших школярів і дорослих на предмет того, 
які підстави вони використовують для своїх власних типологій особистості. 
Яка з типологій є найбільш поширеною (модною, популярною) для різних 
категорій респондентів? Результати надайте у вигляді стислої довідки. 

 

Критерії оцінювання виконання завдань для самостійної роботи: 

 своєчасність виконання навчального завдання – 1 бал; 
 повний обсяг їх виконання – 1 бал; 
 якість виконання навчального завдання – 2 бали;   
 творчий підхід у виконанні завдань – 1 бал. 

 

6.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульні контрольні роботи виконуються в тестовій формі. Правильна 

відповідь оцінюється в один бал.  
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 
Семестровий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену. 
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Таблиця 6.4.1 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
 

1. Предмет і задачі психології.  
2. Зв’язок психології з іншими науками, що вивчають людину.  
3. Місце психології в системі сучасних наук. 
4. Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні 

властивості. Їх ознаки та характеристики. 
5. Основні вимоги до методів психологічних досліджень. Їх класифікація, 

властивості і межі використання. 
6. Метод спостереження: визначення, правила організації спостережень, 

проблема об’єктивності. 
7. Бесіда, анкета, інтерв’ю, як способи отримання психологічної інформації. 

Умови використання  
8. Метод тестів: поняття, види, вимоги до тестів, оцінка об’єктивності. 
9. Експеримент як основний метод психології. Види психологічних 

експериментів. Вимоги до їх проведення. 
10. Характеристика галузей сучасної психології. 
11. Поняття про психіку. Основні функції психіки.  
12. Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії.  
13. Стадії розвитку психіки тварин.  
14. Свідомість як вищий рівень психічного відображення і вищий рівень 

саморегуляції. “Я-концепція”. 
15. Загальна характеристика проблеми неусвідомлюваних психічних 

процесів.  
16. Класифікація неусвідомлюваних процесів.  
17. Неусвідомлювані спонуки свідомих дій. Значення теорії З.Фрейда для 

лікування невротичних симптомів. 
18. Надсвідомі процеси. Співвідношення свідомих і надсвідомих процесів.  
19. Відчуття як чуттєве відображення окремих властивостей предметів. 

Фізіологічні механізми відчуття.  

Критерії оцінювання  Максимальна 
кількість балів  

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне питання 
білету 

15 

Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне питання 
білету 

15 

Правильність та аргументованість розв’язування психологічної 
задачі  

10 

     Разом 40 балів 
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20. Види відчуттів. Загальне уявлення про класифікації відчуттів.  
21. Основні властивості і характеристики відчуттів. Поняття чутливості. 
22. Пороги відчуттів. Основний психофізичний закон 
23. Поняття про сприйняття. Фізіологічні механізми сприйняття. 

Взаємозв'язок відчуття і сприйняття. 
24. Основні властивості сприйняття: предметність, цілісність, константність, 

структурність, усвідомленість, апперцепція,  
25. Пам'ять як психічний процес. Основні механізми пам'яті: 

запам’ятовування, збереження, впізнання і відтворення, забування  
26. Основні види пам'яті. Класифікація окремих видів пам'яті; по характеру 

психічної активності, по характеру цілей діяльності, по тривалості 
закріплення і збереження матеріалу.  

27. Загальна характеристика уяви і її роль у психічній діяльності. Види уяви.  
28. Механізми створення образів уявою. Уява і творчість. 
29. Природа й основні види мислення. Їх класифікація. 
30. Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід. 
31. Основні види розумових операцій: порівняння, аналіз і синтез, абстракція 

і конкретизація, узагальнення, опосередкування  
32. Умовивід як вища форма мислення. Суть індуктивного умовиводу. 

Поняття дедукції.  
33. Загальна характеристика мовлення. Основні функції мовлення. 
34. Основні види мовлення.  
35. Поняття про увагу. Увага як психічний феномен.  
36. Основні характеристики уваги.  
37. Основні види уваги: мимовільна увага, довільна увага, післядовільна 

увага. Їх характеристики, умови формування, значення в діяльності. 
38. Загальна характеристика вольових дій.  
39. Воля як процес свідомого регулювання поведінки.  
40. Структура вольових дій. Аналіз компонентів вольових дій.  
41. Види емоцій і їх загальна характеристика. 
42. Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій.  
43. Основні функції емоцій.  
44. Стрес і його стадії. Типологія стресу.  
45. Загальні риси психічного стресу. Поняття про емоційний стрес.  
46. Стрес як неспецифічна реакція організму. 
47. Поняття про здібності. Загальна характеристика здібностей людини.  
48. Класифікація здібностей.  
49. Основна класифікація рівнів розвитку здібностей.  
50. Поняття про темперамент. Основні типи темпераменту: холеричний, 

сангвінічний, меланхолійний, флегматичний. Їх характеристика за І.П. 
Павловим. 

51. Історичний огляд вчень про темперамент.  
52. Поняття про характер. Визначення характеру.  
53. Структура характеру. Взаємозв'язок характеру і темпераменту.  



14 
 

54. Поняття про риси характеру. Класифікація рис характеру.  
55. Концепції акцентуацій характеру К.Леонгарда і А.Є.Личка. 
56. Загальна психологічна характеристика діяльності: поняття діяльності, її 

спонукальні причини.  
57. Специфіка людської діяльності і її атрибути.  
58. Основні види людської діяльності та їх характеристика: 
59. Структура діяльності. Дія як центральний компонент діяльності.  
60. Психологічні задачі. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Загальна психологія. Змістовий модуль «Психологія діяльності», 
Змістовий модуль «Психологія індивідуальних відмінностей»  

для студентів спеціальності 053 Психологія 
Разом: 150 год., лекції – 26 год., семінарські заняття – 22 год., практичні – 22 год., модульний контроль – 10 год., самостійна робота –70 год. 
 
Назва 
модуля 

Психологія діяльності Психологія індивідуальних відмінностей 

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 1 Модуль 2 
Назва модуля Мотивація 

діяльності 
Діяльність як форма 

активності 
особистості 

Спрямованість 
особистості 

Вступ до 
диференціальної 

психології 

Індивідуальні 
відмінності 

Кіл-ть балів 
за модуль 

88 81 87 43 116 

 
Теми 
лекцій 

1.Поняття мотиву та 
мотивації діяльності 
(1 бал).  
2-3. Психологічні 
теорії мотивації (2 
бали) 

4. Діяльність як 
основна форма 
активності 
особистості (1 бал) 
5. Види діяльності, 
притаманні людині. (1 
бал) 

6. Поняття про 
спрямованість 
особистості(1 бал) 
7. Мотивована 
поведінка як 
характеристика 
особистості (1 бал) 

1. Загальні положення та 
методологічні засади 
диференціальної 
психології (1 бал) 
2. Сучасні підходи до 
вивчення проблем 
диференціальної 
психології (1 бал) 
 

3. Базові компоненти 
характеру (1 бал) 
4. Здібності та інтелект 
(1 бал) 
5. Особистісні 
відмінності (1 бал) 
6. Статево-вікові 
відмінності між 
людьми (1 бал) 

Кількість 
балів 

3 2 2 2 4 

 
Теми 
семінарів 

1. Мотиви та 
мотивація (11 балів) 
2. Теорії мотивації 
(11 балів) 
 

3.Психологічна теорія 
діяльності (11 балів) 
4-5.Основні види 
людської діяльності 
(22 бали) 

6. Спрямованість 
особистості (11 
балів) 
7. Мотиваційна 
сфера людини (11 
балів) 

1. Методологічні засади 
диференціальної 
психології  
(11 балів) 
 

2-3. Індивідуальність у 
диференціальній 
психології (22 бали) 
4. Статево-вікові 
відмінності між 
людьми (11 балів) 

Кількість 
балів 

22 33 22 11 33 
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Теми 
практичних 
робіт 

1-3. Мотивація 
людини (33 бали) 

4. Людина в 
діяльності: внутрішнє 
ставлення та 
операційні 
компоненти (11 балів) 
 

5-7. Спрямованість 
особистості 
(33балів) 

1. Базові компоненти 
характеру (11 балів). 
2. Вікові, гендерні та 
особистісні відмінності 
інтелекту (11 балів). 

3. Прояви і діагностика 
особиснісних  
відмінностей (11 балів) 
4. Статеві (гендерні) 
відмінності психічної 
активності (діяльності) 
(11 балів) 

Кількість 
балів 

33 11 33 22 22 

Самостійна 
робота 

1. Порівняльна х-ка 
економічних та 
психологічних 
теорій мотивації (5 
балів) 
 

2. Порівняльна х-ка 
діяльності людини і 
тварини  
(5 балів) 

3. Аналіз провідиних 
діяльностей людини 
(5 балів) 

4. Аналіз 
формування 
власної 
професійної 
спрямованості (5 
балів) 

1. Схема зав’язків 
диференціальної 
психології з іншими 
галузями психології 
(5 балів) 
 

2. Тлумачення 
категорії 
«характер» (5 
балів) 

3. Аналіз життєвих 
типологій 
особистості ( 5 
балів) 

Кількість 
балів 

5 10 5 5 10 

Види поточн. 
контролю 

Модульна 
контрольна робота – 

25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна 
контрольна робота – 

25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів –256 
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 2,56 

Загальна кількість балів –159 
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 

1,59 
Підсумковий 
контроль 

Екзамен – 40 балів 

  



8. Рекомендовані джерела 
Основна література: 

1. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, 
З.Огороднійчук та інш. – К.: ”А.П.Н.”, 2008. – 436 с.  

2. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / 
С.Д.Максименко, В.О.Зайчук, В.В.Клименко, В.О.Соловієнко. За заг. ред. акад. 
С.Д.Максименка – К.: Форум, 2010. – 543 с.  

3. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. 
Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2007. – 640 с. 

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2011. – 487 с. 
5. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за 

ред. Ю.Л.Трофімова. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2010. – 560 с.  
6. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна 

психологія. Навч. посіб. – К.: «Центр учбової літератури», 2012 р.– 296 с. 
 

Додаткова література: 
1. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов – М.: Эксмо, 2007. – 

416 с.  
2. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособ. для вузов. – СПб.:Питер, 2010. – 

592 с. 
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2012.– 712 с. 
4. Психология состояний: Учебное пособие / Под ред. А.О.Прохорова. – М.: Изд-во 

«Когито-Центр», 2011. – 624 с. 
 


