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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 «Диференціальна психологія» є нормативною дисципліною для підготовки 
фахівців освітнього 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. 

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 науки: 
1. Знати головні 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 головні теорії диференціальної психології. 
4. Вміти здійснювати диференційно-психологічний аналіз поведінки індивіда. 
У результаті вивчення даної навчальної 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. 

 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни  

«ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 
 

№ п/п Назва змістовного модулю та теми 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні аспекти індивідуальної 
мінливості психіки 

Тема 1 Предмет та методи диференційної психології 
Тема 2 Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу 
Тема 3 Онтологічна характеристика розвитку психіки людини 

Змістовий модуль 2. Психологічний аналіз диференційних координат особистості 
Тема 4 Ієрархічна модель індивідуальності людини 
Тема 5 Диференційно-психологічна характеристика психічних процесів 

особистості 
Тема 6 Диференційний аналіз емоційно-вольової сфери особистості 
Тема 7 Аналіз психічних властивостей особистості через призму диференційної 

психології 
Тема 8 Самосвідомість як диференційно-психологічна характеристика особистості 
Тема 9 Стиль особистості як аспект дослідження диференційної психології 

Змістовий модуль III. Диференційні аспекти вікової та педагогічної психології 
Тема 10 Індивідуальна та вікова специфіка життєвого цикла людини 
Тема 11 Диференційований підхід у навчанні та вихованні 
Тема 12 Диференційні аспекти девіантної поведінки особистості 

Змістовий модуль IV. Диференційні аспекти соціальної психології 
Тема 13 Диференційно-психологічний аналіз соціальних груп 
Тема 14 Гендерні відмінності у диференційній психології 
Всього годин 120 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Змістовий модуль І.  

Теоретичні та методологічні аспекти індивідуальної мінливості психіки  
Тема 1. Предмет та методи диференційної психології 

Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 
предмет диференційної психології, завдання які вона вирішує, а саме:   

• науково-дослідні - розглядають об’єкт науки на різних рівнях: на рівні загальних 
закономірностей і факторів розвитку та на рівні специфічного їх прояву в окремі періоди 
життя.;  

• діагностичні - дають можливість розпізнавати і оцінювати ступінь зрілості 
індивідуальних, соціальних та особистісних характеристик людини на різних етапах її 
розвитку, оцінювати відхилення різного роду в психічному розвитку осіб різного віку, 
визначати потенційні можливості психічного розвитку;  

• корекційні  - зорієнтовані на виправлення дефектів у психічному розвитку і 
усунення тих причин, які викликають різного роду відхилення (сімейні умови та ін.).  

Звернути увагу на: 
• теоретичне значення диференційної психології яке необхідне при побудові 

ефективних режимів тренінгу операторів, навчання професійній майстерності в умовах 
високоавтоматизованого виробництва, при оцінці надійності роботи і адаптаційних 
можливостей людини в процесі інтенсифікації виробництва.;  

• прикладне - розв’язуються на основі знання загальних закономірностей 
онтогенетичного розвитку і системного підходу до об’єкта вікової і диференційної 
психології. До числа таких завдань відносяться визначення і наукове обгрунтування вікових 
та індивідуальних норм психічного розвитку, які використовуються як у клініці з метою 
встановлення різного роду відхилень у розвитку людини, так і при визначенні соціальних 
функцій і ролей людини в різні періоди її життя (цивільна і трудова зрілість, пенсійний вік 
і т. д.);  

• на її зв’язок з іншими науками: з клінікою, медициною, включаючи геріатрію, що 
сприяє поглибленій розробці основних проблем диференційної психології, таких як 
потенціали людського розвитку в різні періоди життя. У педагогічній діяльності висока 
ефективність навчання і виховання досягається завдяки всебічному знанню учнів з обліком 
їх вікових та індивідуальних особливостей;   

• на роль диференційної психології в діяльності практичного психолога.  
Також студенти повинні знати методи диференційної психології:  
• організаційні - 1) порівняльний – співставлення різних груп по віку, діяльності і т.д.; 

2) лонгітюдний – багатократне обстеження одних і тих же осіб протягом тривалого періоду 
часу; 3) комплексний – в дослідженні беруть участь представники різних наук; один об’єкт 
вивчають різними засобами. Таке дослідження дозволяє встановлювати зв’язки між явищами 
різного рівня, типу (психологічними, фізіологічними, соціально-психологічними).; 

• емпіричні - 1) спостереження і самоспостереження; 2) експериментальні методи 
(лабораторний - природний, констатуючий - формуючий експеримент); 3) психодіагностичні 
(тест, питальник, проективні методи); 4) аналіз продуктів діяльності; 5) біографічні методи; 6) 
близнюків метод; 7) анкети, бесіди, інтерв’ю.;  

• методи обробки даних - 1) кількісні (статистичні); 2) якісні (диференціація 
матеріалу по групах, аналіз).  

Звернути увагу на Близнюковий метод, який полягає у вивченні закономірностей 
успадкування ознак моно і дизиготних близнюків. 

Словникова робота: предмет диференціальної психології, методи організації 
дослідження: логітюдний (метод повздовжніх зрізів), порівняльний (метод поперечних 
зрізів), комплексний метод, близнюковий метод, методи збирання фактичного матеріалу та 



опрацювання результатів дослідження, методи інтерпретації даних, загально психологічні 
методи: спостереження, експеримент, бесіда, опитування, інтерв’ю, анкетування, 
тестування, проективні методи, контент-аналіз, метод аналізу продуктів діяльності. 

 

Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Що є предметом диференціальної психології?  
2. Розкрийте зміст поняття “індивідуально-психологічні відмінності”.  
3. У чому полягає область перетину диференціальної психології з соціальною, 

порівняльною, віковою, етнічною психологією?  
4. Які передумови виникнення психології індивідуальних відмінностей як наукової 

дисципліни?  
5. У чому полягає стимулююча і гальмуюча роль експерименту стосовно розвитку 

диференціальної психології?  
6. Охарактеризуйте донауковий, природничо-науковий і гуманітарний етапи розвитку 

загальної психології.  
7. Як ставиться сучасна наука до даних графології, фізіогноміки і френології?  
8. Які ідеї Ф. Гальтона вплинули на становлення диференціальної психології?  
9. В чому полягає внесок В. Штерна, А. Кетле, Р. Кеттелла, А. Біне, В. Анрі, Г. 

Мюнстерберга, Е. Крепеліна, О.Ф. Лазурського, Г.І. Россолімо в становлення 
диференціальної психології?  

10. Які концептуальні ідеї лягли в основу вчення про індивідуальні відмінності?  
11. Які джерела формування поняття “психологічна норма”?  
12. В чому полягає відмінність між “горизонтальними” і “вертикальними” 

дослідженнями?  
13. Назвіть приклади виникнення наукових термінів, які спочатку виникли у 

психодіагностиці, а потім – у теоретичній психології, і навпаки.  
14. В чому полягають сучасні теоретичні установки диференціальної психології і які 

методологічні суперечності при цьому слід враховувати.  
15. Окресліть галузі практичного використання досліджень диференціальної 

психології.  
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Сравніть визначення предмету диференційної психології в працях ведучих 
вітчизняних і зарубіжних психологів. З цією метою проглянте психологічні словники, 
підручники, проаналізуйте зміст (зверність увагу на ключові поняття), виділить загальні 
відмінні риси в трактовці розуміння змісту вікової психології. 

2. Проведення групових експерементів зі статичною обробкою кількісних даних. 
Матерілами для дослідження можуть бути різниця антропологічних вимірювань з 
подальшим складанням індивідуальних графічних профілів: темп иіндивідуального 
розвитку. 

Робота з першоджерелами (анотування літератури): 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в 
поведении /Пер. с англ. — М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 752 с. 
(Серия «Кафедра психологии»). 

    
 Теми рефератів. 

1. Актуальні проблеми диференціальної психології. 
2. Дослідження природи індивідуальних розходжень методом близнюків. 
3. Роль спадковості й середовища у формуванні функціональної асиметрії головного мозку. 

  



Література: 

основна: 1,6,14,20,21,29,    

додаткова:1,9,12,16    

Тема 2. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу. 

Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 
системний підхід у вивченні індивідуальних особливостей людини, аспекти системного 
опису об’єкту диференційної психології: структурно-динамічний, онтологічний, 
хронологічний, каузальний, на принцип формального підходу у диференційній психології.  

Звернути увагу на психологічний аналіз інтра-індивідуальних характеристик 
особистості, психологічну характеристику інтер-індивідуальних  особливостей людини. 

Засвоїти індивідуальні, типологічні та групові відмінності людей-  систему базових 
орієнтацій, як диференційно-психологічні характеристики. 

Знати ендофактори та екзофактори у детермінації відмінностей, вимірюваність та 
статистичне оцінювання в диференційній психології.  

 
Словникова робота: поняття «система», цілісність, структурність, ієрархічність, 

рівні: організму, індивіда, особистісний, інтегративний, метрична властивість, типологічна 
властивість, біосоціальний аспект, структурно-динамічний аспект, хронологічний аспект, 
каузальний аспект, вікова мінливість психіки, принцип формального підходу, принцип 
інтегрального підходу, принцип взаємозв'язку інтра- і інтеріндивідуальних 
закономірностей; принцип взаємодії ендо - і екзофакторів в детермінації відмінностей; 
принцип вимірюваної і статистичної оцінки вивчаємих явищ. 

 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Охарактеризуйте системний підхід у вивченні індивідуальних особливостей 
людини?  

2. Що можна визначити за допомогою структурного підходу? 
3. Що характеризує хронологічний аспект?  
4. Що розглядається в онтологічній позиції?  
5. Що передбачає каузальний аспект?  
6. Охарактеризуйте принцип формального підходу у диференційній психології.  
7. Дайте психологічний аналіз інтра-індивідуальних характеристик особистості.  
8. В чому полягає психологічна характеристика інтер-індивідуальних  особливостей 

людини?  
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Складіть список проблем (питань), які відносяться до галузі диференційної 
психології, найбільш актуальних або найбільш цікавих. 

2. Зобразьте схематично (у вигляді двох малюнків), яке місце займала диференційна 
психологія в системі наук раніше і яке займає зараз у зв”язку з розвитком комплексу 
технічних знань. 

3. Проведіть методику “Карта особистості”. Обгрунтуйте показники 
4. Проведіть процедуру суб”єктивного шкалування У.Шелдона для визначення 

соматотипу. 
 
Теми рефератів. 

1. Моделі типізації психологічних явищ реалізуючи принцип багатомірного  бачення 
психологічних явищ 

2. Методологія  психологічного пізнання  явищ світу . 
3. Специфіка самоствердження як природного явища психологічного життя людини та 



як методу психологічного дослідження  
Література: 

основна   1,5,6,7,12,14,19,20,27,29  
додаткова 4,10,12.    
 
Тема 3. Онтологічна характеристика розвитку психіки людини. 

Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 
проблему співвідношення соціального та біологічного у диференційній психології, видову 
специфіку біологічного в розвитку людини та соціальне в розвитку психіки людини.  

В процесі вивчення рекомендованої літератури варто звернути увагу на системний 
підхід в розумінні онтогенезу індивідуальної організації людини та співвідношенні понять 
“генотип”, “фенотип” та “норма реакції”. 

  
Словникова робота: біологічне, соціальне, онтогенез, генотип, фенотип, норма 

реакції. 
 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Як співвідносяться і чим відрізняєтся біологічне і соціальне у диференційній 
психології? 

2. Як Ви розумієие «онтогенез індивідуальної організації людини»? 
3. Що, крім видових біологічних особливостей, може бути віднесено до надіндивідуальних 

властивостей людини (загальних для багатьох)? Спробуйте, спираючись на свою 
відповідь, уточнити предмет диференціальної психології.  

4. Охарактеризуйте співвідношенні понять “генотип”, “фенотип” та “норма реакції”.  
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Підготуйте приклад для ілюстрації взаємодії середовища і спадковості у вихованні 
дитини. 

2. Визначте галузь практичного застосування дослідження диференційної психології. 
3. Проведіть методику “Диференційно-діагностичний опитувальник” (ДДО) та дайте 

обгрунтовану відповідь. 
 
  Теми рефератів. 

1. Різноманіття відносин між статурою й поводженням. 
2. Конституціональна гіпотеза. 
3. Співвідношення темпераменту й характеру в структурі індивідуальності. 

  
Література: 

основна: 1 – 3,5 – 8,13 – 15,20, 25, 28,30    
додаткова:2,7,14    
 

Змістовний модуль II. 
Психологічний аналіз диференційних координат особистості 

 
Тема 4: Ієрархічна модель індивідуальності людини 

 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

роль праці, спілкування, пізнання в індивідуальному розвитку особистості та фактори, які 
визначають індивідуальний розвиток людини, їх характеристику. 

Знати мікрохронологічну характеристику та темпи динаміки психіки, гетерохронію 
та протиріччя індивідуального розвитку особистості, макрохронологічну характеристику та 



тривалість життя людини. Засвоїти видові змінення часової структури розвитку психіки 
особистості. 

Питання та творчі завдання за даною темою передбачають акцентування уваги 
студентів на структурі індивідуальності людини, індивідних властивостей 
індивідуальності. В процесі вивчення рекомендованої літератури варто звернути увагу на 
особистісні властивості індивідуальності, метапараметри функціонування 
індивідуальності, механізми формування та розвитку індивідуальності та системний аналіз 
ієрархії індивідуальних відмінностей. 

  
Словникова робота: мікрохронологічна характеристика, гетерохрония, 

макрохронологічна характеристика, індивідні властивості індивідуальності, метапараметри 
індивідуальності, індивідуальність, ієрархія індивідуальних відмінностей.  

 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. У чому полягає роль праці, спілкування та пізнання в індивідуальному розвитку 
особистості? 

2. Які хронологічні закономірності характеризують вікову динаміку інді-видних і 
особистісних властивостей? 

3. Що нового вносить мікровіковий аналіз в розуміння характеру розвитку пси-
хофізіологіческіх функцій в дошкільний, шкільний та дорослий періоди життя? 

4. Охарактерзуйте видові змінення часової структури розвитку психіки особистості. 
5. Розкрийте сутність структури індивідуальності людини? 
6. Які чинники середньої та індивідуальної тривалості життя людини? 
7. У чому полягає сутність метапараметрів функціонування індивідуальності? 
8. Дайте загальну характеристику механізмів формування та розвитку індивідуальності? 
9. У чому проявляються феномени зміни тимчасової структури психічного і фі-зичного 

розвитку людини в історичному плані?  
10. У чому полягає роль самого чоловіка в збільшенні тривалості життя і в зміні тимчасової 

структури свого розвитку? 
11. В чому полягає системний аналіз ієрархії індивідуальних відмінностей? 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Складіть психологічний портрет когось з видатниних письменників: 
 від враження від його творчості; 
 за біографією. 

Визначте причини розходжень отриманих при застосуванні методів аналізу продуктів 
діяльності і методу біографії; аргументуйте їх. 

2. Намалюйте учбову генограму для своєї сім”ї за признаками 
 “успішність у навчанні у школі” 
 “кількість дітей” 

 
  Теми рефератів. 

1. Діяльність як основа психічного розвитку та формування особистості. 
2. Аналіз психічних властивостей особистості через призму диференційної 

психології. 
3. Стиль діяльності особистості як аспект дослідження диференційної психології. 

  
Література: 

основна: 1,6,14,20,21,29,    
додаткова:1,9,12,16    

 



Тема 5. Диференційно-психологічна характеристика психічних процесів 
особистості 

  
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання передбачають знання 

студентами специфічних особливостей відчуттів людини. Вміти диференціювати 
характеристику сприймання. Знати міжіндивідні відмінності в сенсо-моторній сфері та 
відмінності в людській пам’яті як аспект дослідження диференційної психології. Звернути 
увагу на диференційний  аналіз мислительних процесів особистості, індивідуальні 
відмінності в образній сфері та своєрідність уяви особистості як аспект вивчення 
диференційної психології. Знати диференційні особливості мовленнєвої діяльності та 
індивідуальні типи та особливості уваги. 

Словникова робота: пам'ять, амнезія, ретроградна амнезія, антероградна амнезія, 
ретардована амнезія, прогресивна амнезія, мислення, широта мислення, самостійність 
мислення, гнучкість мислення, швидкість розуму, критичність розуму, екстероцептивні 
відчуття, інтероцептивні відчуття, пропріоцептивні відчуття, пороги чутливості, адаптація, 
взаємодія, сенсибілізація, контрастність, синестезія, предметність, цілісність, 
константність, вибірковість, апперцепція, осмисленість, узагальненість, швідуість 
запам'ятовування, точність запам'ятовування, міцність запам'ятовування, готовність до 
відтворення. 

 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Що таке відчуття та його специфічні особливості? 
2. Дайте характеристику сприймання та його особливості? 
3. Які індивідуальні особливості мислення ви знаєте? 
4. Назвіть індивідуальні особливості пам'яті. 
5. Охарактеризуйте основні новоутворення періоду немовляти? 
6. В чому полягають індивідуальні відмінності в образній сфері? 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Укажіть, які психологічні відмінності між чоловіками і жінками достовірно 
підтверджені в галузі інтелектуальних здібностей, темпераменту, рис особистості?  

Відповідь представте порівняльною таблицею. 
2. У зарубіжній психології найбільш розповсюджені два напрямки, що по-різному 

пояснюють поведінку людини. Згідно  першому, поведінкою людини керують біологічні 
інстинкти, в першу чергу, потяг до задоволення та інстинкт самозбереження. Представники 
другого напрямку вважають, що у поведінці людини немає нічого вродженого, і будь-який 
прояв поведінки – це продукт зовнішньої стимуляції. Людина – це пасивний механізм, її 
реакції на впливи ніяк не залежать від її психіки.»  

Вкажіть, як називаються ці напрями психології?  
Поясніть, у чому сутність  розуміння психіки людини представниками  цих напрямів.  

 
Теми рефератів. 
1. Соціальна типологія характерів Е.Фромма. 
2. Розумові потенції за Л.Терстоуном. 

  
Література: 

основна:1,5,6,9,10,15,16,21,22,28,30     
додаткова:4,6,15,16    
 

 

 



Тема 6. Диференційний аналіз емоційно-вольової сфери особистості 
 
Методичні вказівки: самостійна робота з даної теми передбачає активізацію у 

студентів знань про своєрідність почуттів та емоцій особистості, аналіз позитивного та 
негативного характеру емоцій особистості. Знати види емоцій та їх диференційний аналіз. 
Визначати специфічні особливості переживань та їх характеристику. Особливу увагу 
звернути на індивідуальні стилі емоційного реагування та регуляцію станів суб’єктів за 
різними типологічними особливостями. Знати проблеми дослідження волі в диференційній 
психології, індивідуальні особливості виховання та розвитку вольової активності людини. 

 
Словникова робота: емоції, емоційний тон відчуттів, почуття, стенічні емоції, 

астенічні емоції, прості емоції, складні емоції, сигнальна функція емоцій, регулятивна 
функція емоцій, функція підкріплення, комунікативна функція емоцій, настрій, афект, 
пристрасть, фрустрація, стрес, моральні почуття, інтелектуальні почуття, естетичні 
почуття, праксичні почуття, воля, мимовільна дія, довільна дія, вольове зусилля, бажання, 
потяг, прагнення, боротьба мотивів, прийняття рішення, сила волі, абулія, безвілля, локус 
контролю, екстернальний локус контролю, інтернальний локус контролю.  

 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Що таке емоції? Що є їх фізіологічним підґрунтям? 
2. Що таке почуття? У чому полягають специфічні відмінності почуттів та емоцій?  
3. Які функції виконують емоції та почуття? Охарактеризуйте ці функції та наведіть 

відповідні приклади. 
4. За якими критеріями класифікуються емоції? Охарактеризуйте основні види 

емоційних явищ та наведіть їх приклади.  
5. Як розуміється природа емоцій та почуттів в руслі різних теорій?  
6. Особливості та значення вищих почуттів особистості: моральних, інтелектуальних, 

естетичних, праксичних.  
7. Розкрийте зміст емоційних особливостей і властивостей особистості. 
8. Розвиток емоцій і почуттів.  
9. Що таке воля? Функції волі.  
10. Чим відрізняються мимовільні дії від довільних. Наведіть приклади.  
11. Сутність простого і складного вольового акту, їх суттєві відмінності. Наведіть 

приклади. 
12. Розкрийте сутність взаємозв’язку мотивів і волі. 
13. Вольові якості людини та умови їх розвитку. 
14. Що таке безвілля? Які його причини. 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 
1. В. Штерн писав про психологічну інтерпретацію: “А як же якісно відмінне 

інобуття іншого може стати доступним висновку за аналогією? Завдяки тому, що напрям 
висновку про аналогію стає в певному значенні переверненим. Більш простий... висновок 
за аналогією був відцентровим; в цьому випадку я приписував іншому щось, відоме мені по 
самому собі. Тепер його треба зробити доцентровим: чомусь, передбачуваному у іншого 
(на підставі симптомів), я повинен знайти аналог у себе або, що ще важче, створити його”.  

Зіставте позицію В. Штерна, з одного боку, і В.П. Зінченка і М.К. Мамардашвілі – 
з іншого. 

2. Пригадайте і перерахуйте якості, що входять у структуру різних “поверхів” 
індивідуальності.. 

 
Література: 

основна: 1,2,5,8,10,14,17,29,30    



додаткова:  2,5,8,17  
 

Тема 7. Аналіз психічних властивостей особистості через призму 
диференційної психології 

 
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання передбачають знання 

студентами місця темпераменту в структурі індивідуальних властивостей людини,  
особливості типів вищої нервової діяльності та їх зв’язок з темпераментом. Звернути увагу 
на якості темпераменту як критерії відмінностей у диференційній психології,  особливості 
прояву типів темпераменту в праці та навчанні та специфіка виховання дітей з різним типом 
темпераменту. 

Самостійна робота з даної теми передбачає активізацію у студентів знань про 
проблеми вивчення характеру в диференційній психології, диференційний аналіз структури 
характеру особистості. Вміти диференціюватиа характеристику емоційних та вольових рис 
характеру особистості. Знати диференційний аналіз класифікації рис характеру за 
В.М.Тепловим, акцентуація характеру як диференційно-психологічна характеристика 
особистості, та порівняльну характеристику типів акцентуацій за К.Леонгардом та 
типології психопатій А.Є.Лічко. Знати специфіку форм прояву характеру людини. Вміти 
охарактеризувати фізіогноміку, хірологію, френологію, графологію як методи дослідження 
форм прояву характеру. 

При виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на вивчення 
конституційних типів диференційною психологією, диференційний аналіз типологій 
Кречмера та Шелдона, психосоціотипи та їх диференційний аналіз. Розуміти сенсорну 
типологію, психогеометричну типологіюя (С.Деллингер). Знати порівняльну 
характеристику типології К.Юнга та типології Майєрс-Бріггс, типи людей та “локус 
контроля” (за Д.Роттером). Звернути увагу на диференційний аналіз класифікації 
особистостей  за А.Ф.Лазурським та сучасний розвиток конституційних типологій. 

Звернути увагу на проблеми вивчення здібностей в диференційній психології, аналіз 
форм прояву здібностей. Знати якісну і кількісну характеристику здібностей та їх 
диференційний аналіз, особливості рівнів здібностей. Вміти пояснити диференційний 
аналіз видів здібностей та зв’язок здібностей з типологічними властивостями нервової 
системи.  

 
Словникова робота: темперамент, тип вищої нервової діяльності, загальна психічна 

активність, емоційність, моторика, сила нервових процесів, сила збудження, сила 
гальмування, рухливість нервових процесів, врівноваженість нервових процесів, 
сенситивність, реактивність, пластичність, ригідність, резистентність, екстравертованість, 
інтровертованість, індивідуальний стиль діяльності, характер, структура характеру, 
повнота характеру, цілісність характеру, сила характеру, визначеність характеру, риси 
характеру, вольові риси характеру, інтелектуальні риси характеру, емоційні риси характеру, 
акцентуація, акцентуація застрягання, педантизм, демонстративність, гіпертимний тип, 
дистимний тип, циклотимічний тип, збудливий тип, тривожний (боязливий) тип, емотивний тип, 
афектно-екзальтований тип, інтровертований тип, екстравертований тип, формування 
характеру, здібності, задатки, структура здібностей, загальні здібності, спеціальні здібності, 
теоретичні здібності, практичні здібності, учбові здібності, творчі здібності, потенційні 
здібності, актуальні здібності, обдарованість, талант, геніальність, майстерність.   

 
 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Що таке темперамент? Які параметри діяльності зумовлюються типом 
темпераменту? 



2. Охарактеризуйте основні властивості темпераменту за Б.Тепловим та 
В.Небиліциним. 

3. Хто з вчених при вирізненні типу темпераменту враховував показники емоційної 
чутливості (нейротизму) та естра-/інтроверсії? Які співвідношення мають ці 
параметри у представників різних типів темпераменту? 

4. Дайте психологічну характеристику представників основних типів темпераменту, їх 
позитивних та негативних сторін. 

5. Темперамент і діяльність людини, поняття про індивідуальний стиль діяльності та 
його складові.  

6. Взаємозв'язок і відмітні особливості темпераменту і індивідуального стилю діяльності.  
7. Що таке характер? Чому він є прижиттєвим утворенням? 
8. В яких ситуаціях найповніше виявляється характер людини? 
9. Як співвідносяться темперамент та характер особистості? Що в діяльності людини 

визначається її темпераментом, а що характером? 
10. Охарактеризуйте істотні компоненти характеру та основні синтетичні його властивості.  
11. Типологія та акцентуації характеру. Охарактеризуйте основні типи акцентуацій за 

К.Леонгардом.  
12. В яких ситуаціях найяскравіше виявляються акцентуйовані риси характеру? 

Наведіть приклади. 
13. Уявлення про норму та патологію характеру.  
14. Характер та індивідуальність людини. 
15. Що таке здібності? Як вони співвідносяться із задатками? 
16. Сутність поліфункціональності задатків. 
17. У чому виявляються якісні відмінності здібностей людей? 
18. Охарактеризуйте види здібностей. Наведіть їх приклади. 
19. Структура, взаємодія та взаємна компенсація здібностей.  
20. Основні рівні розвитку здібностей. Чим талант відрізняється від геніальності? 
21. Значення діяльності для розвитку здібностей.  
22. Основне правило розвитку здібностей людини за С. Л. Рубінштейном. Основні умови 

розвитку здібностей.  
23. Що таке сенситивний період для розвитку здібностей? 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Складіть рекомендації про те, як можна взаємодіяти з людьми різних 
типів темпераменту.  

2. Нижче перераховані риси характеру. Розподіліть їх по групах (риси характеру, що 
виражають спрямованість особистості: ставлення до праці, до інших людей, до самого 
себе; вольові риси характеру).  

Наполегливість, товариськість, егоїзм, ініціативність, чуйність, 
витримка, самокритичність, зарозумілість, скромність, відповідальність, працьовитість. 

Наведіть ще по два приклади в кожну групу. 
3. Вісімнадцятирічний юнак у хвилини роздумів про своє покликання, вибір 

професії журиться через відсутність у себе будь-яких здібностей. Що можна 
порекомендувати йому, щоб відновити його віру у власні сили? 

 
Література: 

основна: 1 – 3,5 – 8,13 – 15,20, 25, 28,30    
додаткова:2,7,14       
 

 



Тема 8. Самосвідомість як диференційно-психологічна характеристика 
особистості 

 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

структуру самосвідомості та її диференційний аналіз, підструктури та функції Я-концепції. 
Знати індивідуальні особливості конфліктів між підструктурами самосвідомості. Вміти 
пояснити диференціацію рівнів самооцінки та рівнів домагань та аналіз співвідношення 
рівня домагань та самооцінки. 

Самостійна робота з даної теми передбачає активізацію у студентів знань про 
життєвий світ особистості та детермінанти його побудови. Знати диференційно-
психологічні особливості життєвої стратегії особистості та індивідуальні особистісні 
труднощі у здійсненні життєвої перспективи.  

 
Словникова робота: самосвідомість, Я-концепція, компоненти Я-концепції 

(когнітивний, емоційно-оціночний, поведінковий), самооцінка, рівень домагань, стійка 
самооцінка, нестійка самооцінка, адекватна самооцінка, неадекватна самооцінка, завищена 
самооцінка, занижена самооцінка.  

 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Що таке самосвідомість особистості?  
2. Як розуміється самосвідомість у вітчизняній та закордонній психології?  
3. Як співвідносяться поняття “самосвідомість” та “Я-концепція”? 
4. Структура самосвідомості особистості. Охарактеризуйте основні компоненти “Я-

концепції”. 
5. Які Я-образи прийнято виділяти у структурі самосвідомості?  
6. Що таке самооцінка особистості?  
7. Як самооцінка співвідноситься з рівнем домагань? 
8. Основні вимірювння самооцінки особистості.  
9. Як впливає на поведінку особистості адекватна та неадекватна самооцінка?  
10. Охарактеризуйте ключові періоди у становленні самосвідомості особистості.  

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. З якою самооцінкою пов'язана така поведінка хлопця у наведеному прикладі. 
Обґрунтуйте свою відповідь. Надайте рекомендації для такої людини.  

«В. погано обізнаний про свою особистість, її можливості, обмеження і потреби, він 
постійно доводить оточуючим і собі важливість окремих своїх якостей і умінь, схильний до 
повторних, часто дезадаптивних стратегій і схем поведінки. В. не знає точно, чого він хоче 
і про що думає, знецінює свої досягнення, успіхи інших сприймає болісно, як виклик 
власній особистості». 

 
Література: 

основна: 1,2,5,8,10,14,17,29,30    
додаткова:  2,5,8,17  
 

Тема 9. Стиль особистості як аспект дослідження диференційної психології 
 
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання передбачають знання 

студентами дослідження проблем стиля в диференційній психології, пояснювальні 
концепції та інтерпретація стильових параметрів.  

Звернути увагу на концепцію стиля людини та стильову сферу внутрішній та 
зовнішній контур. Знати типологію стилів людини та умови формування індивідуального 
стилю діяльності. 



 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. У чому полягають евристичні можливості поняття “стиль діяльності” – когнітивний, 
професійний, життєвий?  

2. Які життєві стилі виділяв А. Адлер?  
3. Що розуміють під індивідуальним стилем діяльності?  
4. Окресліть контури загальної теорії стилю людини в концепції Лібіна.  
5. На яких теоретичних засадах базується єдина концепція стилю людини?  
6. Яким чином представлені стильові параметри в ієрархічній структурі 

індивідуальності?  
7. В чому полягає сутність гіпотези про внутрішній і зовнішній статус стилю?  
8. Яку роль відіграє стиль у структурі індивідуальності?  
9. Дайте характеристику структурним компонентам і функціям стилю людини. 
10. Проаналізуйте внутрішній і зовнішній контур стильової сфери індивідуальності.  
11. Висвітліть типологічні прояви стильової поведінки.  
12. Що таке стратегія психологічного подолання та які її види вам відомі?  
13. Зв’яжіть між собою поняття Я-концепції, локусу контролю і психологічного 

подолання.  
14. Співвіднесіть ієрархічну модель стилю людини, побудовану Лібіним, із структурою 

індивідуальності в ученнях різних авторів.  
15. Які психологічні відмінності між особистістю, що самоактуалізується, і “людиною-

маніпулятором”?  
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Порівняйте поняття самоактуалізації і рівня психічного розвитку за О.Ф. 
Лазурським (“Як критерій моральної оцінки... необхідно виставити більше або менше 
прагнення до вдосконалення. Якщо жодна людина не може дати в своїх психічних проявах 
більш того, ніж в неї закладено від природи, зате духовні сили, що є від природи, можуть 
або залишитися нерозвиненими, в зародковому стані, або, навпаки, розгорнутися як у 
кількісному, так і в якісному відношенні. І саме цей “священний вогонь”, це прагнення до 
можливо повнішого і всебічного розвитку ми вважаємо однаково цінним, буде воно 
виявлятися в яскравій і різноманітній психіці багато обдарованої людини чи у бідній, 
примітивній душі індивіда, що належить до нижчого психічного рівня...”)  

2. Підберіть ілюстрації для кожного виду психологічного подолання з галузі 
літератури і мистецтва.  

 
Теми рефератів. 

1. Теоретико-методологічні аспекти індивідуальної мінливості психіки. 
2. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу явищ. 
  

Література: 
основна: 1,2,5,8,10,14,17,29,30    
додаткова:  2,5,8,17  

  
Змістовний модуль III. 

Диференційні аспекти вікової та педагогічної психології 
 
Тема 10: Індивідуальна та вікова специфіка життєвого цикла людини 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

основні напрямки становлення індивідуальної організації в період новонародженості, 



психічну своєрідність формування  особистості в ранньому дитинстві та багатогранність і 
складність психологічного розвитку дошкільника.   

Знати специфіку дії загальних законів онтогенезу в динаміці психіки школяра та 
віковий підхід до вивчення психіки дорослої людини.  

Вміти пояснити змінення в мотиваційній та ціннісній сферах особистості дорослого 
віку, індивідуальну організацію людини з позиції гетерогенезу та типи старіння людини.  
 

Словникова робота:  онтогенез, соціогенез, індивідуальна організація, 
новонародженість, раннє дитинство, дошкільний вік, мотиваційна сфера особистості, 
ціннісна сфера особистості, гетерогенез, старіння.  

 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Яке теоретичне і практичне значення періоду новонародженості? 
2. У чому виражений перехідний характер періоду новонародженості? 
3. Які адаптаційні зміни відбуваються на рівні первинних і вторинних властивостей 

індивідуальна організації новонародженого? 
4. За якими основними напрямками відбувається становлення індивідуальна органі-

зації в період новонародженості? 
5. У чому проявляється своєрідність сенсорної і моторної сфер новонародженості? 
6. У чому полягає своєрідність проявів загальних законів онтогенезу в дитячому 

періоді? 
7. За якими основними лініями здійснюється розвиток психіки дитини? 
8. Як відбувається розвиток перцепції і моторики в дитячому періоді? 
9. Яким чином виявляються первинні форми розумової діяльності? 
10. Значення дитячого віку в створенні передумов розвитку мовлення і соціального 

розвитку людини. 
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Який підхід – біогенетичний чи соціогенетичний – відображений у наведеному 
висловлюванні Омара Хайяма? Обгрунтуйте свою позиціюю. 

«Від народність у нас закладена шляхетність і підлість, хоробрість і боягузство. До 
самої смерті нам призначено бути ні кращим, ні гіршими, ніж нас створив Аллах». 

2.  Складіть таблицю «Структура особистості у вітчизняних психологічних 
концепціях». 

   
 Теми рефератів. 

1. Індивідуальна та вікова специфіка життєвого циклу людини. 
2. Диференційно-психологічні аспекти професійного самовизначення особистості. 
  

Література: 
основна: 1 – 3,5,6,16,23,26,28    
додаткова: 5,8,14   
 

Тема 11: Диференційований підхід у навчанні та вихованні 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

науково-теоретичні та організаційні основи диференціації змісту освіти. Знати відмінність 
диференційованого навчання від інших групових форм навчальної роботи та відмінності 
диференційованого навчання в молодших і старших класах.  

Вміти пояснити диференційований підхід як засіб індивідуалізації навчання та 
виховання. Звернути увагу на спільне та відмінне в поняттях “індивідуальний” та 



“диференційований” підхід у навчанні та вихованні. Пояснити особливості індивідуального 
підходу у формуванні дитячого колективу. 

 
Словникова робота: диференціація змісту освіти, диференційоване навчання, 

навчання, виховання, індивідуальний підхід, диференційований підхід, дитячий колектив. 
 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. В яких напрямках відбувається соціальне і природне, «натуральне» раз¬вітіе 
психіки в дошкільний період? 

2. Які психологічні ефекти соціалізації індивідуальна властивостей дошколь¬ніка? 
3. У чому, в яких показниках виражені психологічні ефекти становлення особистості, 

суб'єкта спілкування, пізнання і діяльності? 
4. Назвіть провідну психічну форму, з якою пов'язано своєрідність дошколь¬ного 

періоду і показати, в чому проявляється її вплив на розвиток інших псіхі¬ческіх 
обра-тання. 

5. Вкажіть основні детермінанти, що визначають різноманіття і складність психи-
чеського розвитку дошкільника. 

6. Як слід використовувати у виховних цілях знання про регулюючої ролі пред-
ставлений в психічному розвитку дошкільника? 
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Визначте індивідуальні особливості власної особистості та доберіть вправи для 
самовдосконалення. 

2. Чи погоджуєтесь Ви з думкою Сенеки: «Найвище благо полягає у розумі, а не в 
почуттях. Що в людині найкраще? Розум. Силою розуму вона перевершує тварин і 
йде у рівень із богами. Отже, розум у його досконалості є благо, властиве людині, 
тоді як всі інші почуття – спільні із тваринами і рослинами» 
Обгрунтуйте власну думку. 

 
Теми рефератів. 

1. Психічна та особистісна деформація в дослідженнях диференційної психології. 
2. Соціально-класові відмінності та їх аналіз. 
  

Література: 
основна: 1 – 3,5 – 8,13 – 15,20, 25, 28,30    
додаткова:2,7,14    
 

Тема 12.  Диференційні аспекти девіантної поведінки особистості 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

диференціація форм девіантної поведінки та передумови особистісних деформацій. Знати 
деліквентність особистості як аспект дослідження диференційної психології.  

Самостійна робота з даної теми передбачає активізацію у студентів знань про 
диференційні характеристики центральних утворень кримінальної особистості (за 
А.О.Реаном), деструктивні тенденції індивідуальності та форми індивідуальної 
дезадаптації. 

 
 Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Яким чином виявляються вікові особливості прояву девіантної поведінки 
особистості? 

2. Охарактеризуйте особливості відхилень у поведінці дошкільників. 



3. Якими є прояви девіантної поведінки у молодших школярів? З якими чинниками 
вони пов’язані? 

4. Шкільна дезадаптація як чинник відхилень у поведінці молодшого школяра. 
5. Проаналізуйте особливості девіантної поведінки підлітків. 
6. Укажіть акцентуації характеру підлітків та їх вплив на відхилення в поведінці. 
7. Дайте аналіз тендерних особливостей прояву девіантної поведінки особистості. 
8. Тендерні стереотипи та їх вплив на прояви девіантної поведінки особистості. 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Визначте можливі чинники, що сприяли проявам девіантної поведінки в даній 
ситуації. 

Алла В. у дитинстві була жвавою, веселою, товариською дівчинкою. Охоче ходила 
до школи, але значних успіхів у навчанні не виявляла. Зараз вона у 8 класі, часто пропускає 
заняття, погано вчиться, з однокласниками практично не спілкується. Приділяє надмірну 
увагу власній зовнішності. Її бачать у товаристві старших дівчат і дорослих чоловіків, з 
якими вона палить, вживає алкоголь. Мати, коментуючи поведінку дівчинки, зауважує, що 
головне для жінки — вдало вийти заміж, тож немає нічого поганого в тому, що дочка вже 
підшукує собі пару 

 
Теми рефератів. 

1. Вплив сімейного фактора на індивідуальні відмінності. 
2. Вплив культурних установок на розвиток індивідуальності. 

 
Література: 

основна: 1,2,5,8,10,15,18,22,26,28,29,31    
додаткова: 1,6,9,17   

 
Змістовний модуль ІV. 

Диференційні аспекти соціальної психології 
 
Тема 13: Диференційно-психологічний аналіз соціальних груп 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

проблему згуртованості групи та специфіку її рівнів. Знати диференційні аспекти розвитку 
та динаміки групи.  

Самостійна робота з даної теми передбачає активізацію у студентів знань про 
лідерство та керівництво в колективі як проблема диференційної психології. Знати 
порівняльну характеристику стилів лідерства та керівництва (за К.Левіном та Л.І. 
Уманьким),  типологію соціальних спільностей, класифікація великих соціальних груп та 
їх диференційний аналіз. 

 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Охарактеризуйте поняття «згуртованість колективу» 
2. Чим обумовлена згуртованість колективу? 
3. Які хараактеристики мають високозгуртовані групи? 
4. Що є характеристиками групового мислення і групового тиску? 
5. Що сприяє формуванню групової згуртованості, а що заважає? 
6. Дайте характеристику стадіям згуртованості. 
7. Охарактеризуйте стилі лідерства та керівництва. 

 
 

 



Творчі завдання та проблемні ситуації: 
1. Доберіть приклади з життя та мистецтва для ілюстрації різних стилів керівництва 

та лідерства. 
2. Визначте власний локус контролю. Наведіть приклади його прояву. 

 
Робота з першоджерелами (анотування літератури): 

1.Крейг. Г. Психология развития. – СПб.: Издательство «Питер»,2000 –  
   
Література: 

основна: 1,2,5,8,10,15,18,22,26,28,29,31    
додаткова: 1,6,9,17   

 

Тема 14. Гендерні відмінності у диференційній психології 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

статеві відмінності та статево-рольову поведінку, фактори статі та психіку: статеворольові 
стереотипи.  

Самостійна робота з даної теми передбачає активізацію у студентів знань про 
врахування психології статевих відмінностей в трудовій діяльності,  статеві відмінності в 
здібностях людей, статева диференціація у перцептивній та вербальній сферах. Знати 
статеві відмінності в реакціях та стрес та статево-вікову диференціацію властивостей 
нервової системи. Звернути увагу на маскулінність, фемінінність та андрогінія як статево-
диференційні характеристики особистості. 

 
Питання та завдання для самоконтролю:   

1. Стать у структурі індивідуальності. Які особливості використання понять «стать» і 
«гендер»? 

2. Які основні аспекти гендерної соціалізації? Які теорії Ви знаєте? 
3. Розкрийте основні аспекти статевої ідентичності. Які теорії розвитку Ви знаєте?? 
4. Які типи статево-рольової поведінки вирізняє С.Бем? 
5. Ожарактеризуйте еволюційну теорію статі В.Геодакяна.? 
6. Дайте характеристику стадіям згуртованості. 
7. Які основні статеві відмінності в психологічних якостях і поведінці? Чим вони 

обумовлені? 
8. У чому полягають особливості професійної самореалізації чоловіків та жінок.. 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Складіть таблицю «Спільне і відмінне у чоловічій і жіночій психіці і поведінці». 
2. Зробіть психологічний аналіз міжстатевих взаємин виходячи з міжстатевих 

відмінностей (приклади з життя, літератури, кіно). 
Література: 

основна: 1,2,5,8,10,15,18,22,26,28,29,31    
додаткова: 1,6,9,17   

 

Список літератури. 
Основна 

1. Абрамова Г.С. Возрасная психология. – М., 1997. 
2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1967. 
3. Брунер Дж. Психология познания. — М.: Прогресс, 1977. 
4. Валлон А. Психическое развитие ребенка. — М.: Просвещение, 1967. 
5. Вікова психологія/ за. Ред.. Г.С.Костюка. – К., 1976. 



6. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А. В. Петровского. —   Просвещение, 
1979. 
7. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций // Собрание сочинений: В 6 т. М., 
1983. Т. 3. 
8.  Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения.— М.: Педагогика, 1986. 
9.  Коломинский Я. Л. Психология детского коллектива. — Минск Народная освита, 1984. 
10. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей шестилетнего  возраста: Кн. 
для учителя. — М.: Просвещение, 1988 
11. Кон И. С. Психология ранней юности. — М.: Просвещение, 1989. 
12. Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. 
13.Крутецкий В. А  Психология обучения и воспитания школьников. — М.: Просвещение, 
1976. 
14.Кулагина И.Ю. Возрасная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет). – М.,1997  
15.Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1981. 
16.Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст. — М.: Педагогика, 1971. 
17.Маркова А. К, Матис Т.Д., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения. — М.: 
Просвещение, 1990. 
18.Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 
19. Мухина В. С. Детская психология. — М.: Просвещение, 1985. 
20.  Практикум по возрвсной и педагогической психологи./ Под ред. Щербакова. – М.1987 
21.  Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии / Под ред. В. В. Давыдова. — 
М.: Педагогика, 1978. 
22. Психология современного подростка / Под ред. Д. И. Фельдштейна. — М.: Педагогика, 
1987. 
23. Рабочая книга школьного психолога. / под ред. Дубровиной И.В.,- М., 1991. 
24. Развитие   творческой   активности   школьников   /   Под   ред. А. М. Матюшкина. — М.: 
Педагогика, 1991. 
25. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное пособие. – 
М. 1995 
26.  Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И. 
В. Равич-Щербо. — М.: Педагогика, 1988. 
27. Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. Диференційна психологія: навч.посіб. – Львів: «Новий Світ – 
2000», 2008. – 235 с. 
28. Руководство практического психолога: Психологические прграммы развития личности в 
подростковом и старшем школьном возрасте. /Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1997. 
29. Савчин М.В., Василенко Л.Н. Вікова психологія: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005 
30. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний (психологические основы). М., 1984 
31.   Хрестоматия по возрасной и педагогической психологи. – М., 1981. 
32. Ериксон Е. Иденичность: юность и кризи. – М., 1996. 
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