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Цілі навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни – 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 навчальної дисципліни: 

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. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти такими 

програмними компетентностями: 

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 і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.  

ЗК10. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК08.Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

Програмні результати навчання: 

ПРН09. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої 

аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень. 

ПРН14. Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості. 

ПРН18. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям. 

 
Передумови вивчення дисципліни для формування 

програмних результатів навчання та компетентностей 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Диференційна психологія» значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: «Загальна 

психологія», «Соціальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія».  

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня мотивація 

здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, залучення до наукової 

діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і сприяють проявам творчих 

здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння значення навчання для 

майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів 

вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і 

відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури ведення 

діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних занять 

(лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної дисципліни протягом 

семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які винесені на самостійне 

опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, підсумкового); участь у роботі 

факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і науково-методичній роботі кафедр, участь 

у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль № 1 

Формально-динамічні властивості індивідуальності 

1.1. Походження диференційної психології. Предмет і методи диференційної психології. 

Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу. 



Предмет диференційної психології. Становлення диференційної психології як науки. 

Передісторія диференціальної психології. Перші наукові дослідження індивідуальних 

відмінностей (Ф. Бессель, В. Вундт, Ф. Гальтон). Три світові традиції у розвитку диференційної 

психології: європейська, американська, російська. В. Штерн про предмет і завдання диференційної 

психології. Диференційна психофізіологія як галузь диференційної психології.  

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

психології. Напрями диференційно-психологічних досліджень за В.Штерном.  

Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу. Традиції формального підходу. 

Формоутворюючі компоненти структури індивідуальності. Інтраіндивідуальні та 

інтеріндивідуальні відмінності. Ендофактори та екзофактори індивідуальної варіативності. 

Психодіагностичні вимірювання людських відмінностей. Статистична оцінка вимірюваних явищ. 

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

інтегральне поняття диференційної психології. Структура індивідуальності за Б. Ананьєвим, В. 

Мерліним, Е. Голубєвою.  

Методи диференціальної психології. Роль спадковості та середовища у формуванні 

індивідуальності.  

 

1.2. Особистість і типи темпераментів. Диференційна психологія про темперамент 

Історія вчення про темперамент – пошук біологічних основ темпераменту (Гіппократ – 

Гален, А. Галлер, Г. Врісберг, П. Лесгафт, І. Генлє, А. Фульє, П.Блонський, Б. Завадовський та ін). 

Формальний опис класичної типології І.Кантом: темпераменти діяльності та темпераменти 

почуттів. Енергетична теорія темпераменту В. Вундта.  

Конституційні теорії темпераменту: К. Сіго, Е. Кречмера, У. Шелдона. Типи будови тіла та 

темпераменту за Е. Кречмером. Діатетична та психоестетична пропорції. Соціальна установка. 

Психологія конституціональних відмінностей за У. Шелдоном: соматотип, шкала темпераменту. 

Аналіз конституціональних відмінностей за біографічними даними. 

Факторні дослідження темпераменту. Дослідження Г. Хейманса і Е. Вірсми. Типологія 

темпераменту Р. Ле Сенна. Фактори темпераменту за Дж. Гілфордом, К. Лоуелл, Л. Терстоном, А. 

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

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

Властивості темпераменту і особистісні якості. Модифікуючий вплив темпераменту на 

виховання особистості. 

Теорія акцентуйованих особистостей К.Леонгарда. Визначення поняття акцентуація. Типи 

акцентуацій темпераменту та характеру за К. Леонгардом. Екстраверсія та інтроверсія за К. 

Леонгардом.  

 

1.3. Властивості нервової системи як природна основа індивідуальних відмінностей. 

Психофізіологічні дослідження темпераменту 

Загальна характеристика диференційно-психофізіологічних досліджень. Темперамент і вища 

нервова діяльність за І. Павловим. Дослідження типів нервової системи А. Г. Івановим – 

Смоленським та Н. І. Красногорським.  

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

Структура темпераментних властивостей та 12-мірна класифікація властивостей нервової системи 

за В. Д. Нєбиліциним. Первинні і вторинні властивості нервової системи.   

Психофізіологічна школа В. С. Мерліна: біологічна основа, ознаки, властивості і типи 

темпераменту  

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

Дослідження взаємозв’язку властивостей темпераменту з властивостями нервової системи (В. 

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

Вивчення темпераменту у школі Яна Стреляу. Реактивність і активність як характеристики 

енергетичного рівню поведінки. Оптимум збудження і оптимум стимуляції. Часові параметри 

поведінки.  



1.4. Мотиваційні відмінності.  

Теоретичні та емпіричні класифікації особистості і характеру. Особливості типологічного 

підходу у вивченні особистості. Психологічні типи за К. Г. Юнгом. 

Індивідуальні особливості мотивації. Допитливість як індивідуальна особливість особистості. 

Стиль та мотивація. Мотивація досягнень успіху. Відмінності в самооцінці та рівні домагань. 

Навіюваність, конформність, негативізм  як індивідуальні особливості, що впливають на процес 

мотивації. Індивідуальність виразу прагнення до досягнення цілей. 

 

 
Змістовий модуль № 2 

Особистісні властивості індивідуальності 

2.1. Здібності та обдарованість. 
Здібності як параметри індивідуально-психологічних відмінностей. Поняття про здібності. 

Два підходи у вивченні здібностей: особистісно-діяльнісний та функціонально-генетичний. 

Здібності, обдарованість, талант, геніальність.  Диференціально-психологічні дослідження 

креативності. Проблеми виміру креативності. Когнітивні чинники обдарованості та таланту.  

Співвідношення здібностей та задатків. Види здібностей. Психологічна характеристика 

загальних здібностей. Дослідження взаємозв’язку показників загальних здібностей (пам’яті, 

інтелекту), академічної успішності із загальними властивостями ВНД та із спеціально людськими 

типами ВНД (мислительним, художнім, середнім).  

Мовні здібності. Типи мовних здібностей: комунікативно-мовний та когнітивно-

лінгвістичний. Ознаки мовних здібностей.  

Математичні здібності. Структура математичних здібностей. Дослідження взаємозв’язку 

показників математичних здібностей із загальними властивостями ВНД із спеціально людськими 

типами ВНД. Два типи математичних здібностей – геометрична інтуїція та абстрактно-алгебраїчна 

конструкція. Особистісні особливості математично обдарованих особистостей.  

Музичні здібності, їх структура. Типологія музичного сприйняття. Функціональна симетрія-

асиметрія півкуль у музикантів. Особистісні особливості музикантів. Здібності до образно-творчої 

діяльності. Особливості сприйняття як передумова обдарованості до образно-творчого мистецтва. 

Здібності та інтелект. Інтелект в структурі індивідуальних властивостей. 

 Інтелектуальні індивідуальні відмінності. Диференціально-психологічні моделі інтелекту 

(Ч. Спірмен, Л. Терстоун, Дж. Гілфорд, Р. Кеттелл, Г. Айзенк). Причини індивідуальних 

відмінностей в рівні розвитку інтелекту. 

 

2.2. Гендерні відмінності у диференціальній психології. 

Диференційна психологія чоловіків та жінок. Фактори статі і психіка: статево-рольові 

стереотипи. Статеві відмінності у пізнавальних функціях та здібностях. Статеві відмінності у 

вербальній, емоційно-вольовій та особистісній сферах. Врахування психології статевих 

відмінностей у трудовій діяльності. Статево-вікова диференціація властивостей нервової системи.  

Статева та статево-рольова ідентичність. Маскулінність, фемінінність та андрогінія як 

статево-диференційні характеристики особистості. Психологічні особливості чоловічої та жіночої 

сексуальності.  

 
2.3. Вікова диференціація 

Методи вивчення вікових відмінностей. Метод поперечних зрізів. Метод поздовжніх зрізів. 

Критика методів. Графіки зростання. Фази онтогенетичного розвитку. Вікові диференціальні 

відмінності. Пікові періоди основних психофізіологічних функцій. Соціально обумовлені 

відмінності. 
 

2.4. Стиль особистості як аспект дослідження диференційної психології. Ефективність 

виконання різних видів діяльності і типологічні особливості. 

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



Характер як стійка структура індивідуальних властивостей. Формально-динамічна модель 

особистості. Стиль особистості. Стиль життя.  

Індивідуальний стиль діяльності. Природня основа стильових характеристик діяльності. 

Фактори, що впливають на вибір стилю діяльності. Стилі діяльності та здібності. Види стилів 

діяльності. Структура стилю діяльності. Шляхи та механізми формування стилю діяльності.  

Ефективність виконання діяльності у співвідношенні зі стилем діяльності. 

Поняття когнітивного стилю. Види когнітивних стилів.   

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

самопрезентації та інші індивідуальні стилі поведінки.  

Стилі діяльності у різних сферах. Класифікації стилів діяльності: стилі виробничої, 

педагогічної, спортивної діяльності; стилі діяльності музикантів-виконавців; стилі навчальної 

діяльності.  

Дослідження ефективності виконання різних видів діяльності в залежності від  типологічних 

особливостей ВНД: ефективність монотонної діяльності, діяльності в екстремальних ситуаціях, 

управлінської діяльності, артистичної, професійної інтелектуальної діяльності, групової 

діяльності. 

Диференційно - психофізіологічні аспекти становлення професіонала. 

 

2.5. Диференційований підхід у навчанні та вихованні. 

Науково-теоретичні та організаційні основи диференціації змісту освіти. Відмінність 

диференційованого навчання від інших групових форм навчальної роботи. Відмінності 

диференційованого навчання в молодших і старших класах. Диференційований підхід як засіб 

індивідуалізації навчання та виховання. Спільне та відмінне в поняттях“індивідуальний” і 

“диференційований” підходи в навчанні та вихованні. Особливості індивідуального підходу у 

формуванні дитячого колективу. 

Особливості нервової системи та характерні ознаки учбової діяльності. Характеристика 

розумової діяльності. Відмінності в мотивації учбової діяльності. Тренінги мотивації учбової 

діяльності, причинної мотивації та прагнення до успіху. Врахування типологічних особливостей 

при конструюванні учбових програм. 

 

2.6. Етнічні аспекти і диференційна психологія. 

Національний характер: поняття, фактори впливу, дослідження. Національні характери 

окремих народів світу. Національний характер українців.  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна 

1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в 

поведении: Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с. 

2. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и 

американских традиций. – М.: Смысл; Издательский центр "Академия", 2004. – 527 с. 

3. Палій А. А. Диференціальна психологія. – К.: Академвидав, 2010. – 429 с. 

4. Психология индивидуальных различий / Под. ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. 

– М. : ЧеРо, 2002. – 776 с. 

5. Романовська Л. І., Подкоритова Л. О. Диференційна психологія. – Л.: Новий Світ, – 

2008. – 235 с. 

 

 

Додаткова 

6. Ахвердова О. А., Волоскова Н. Н., Белых Т. В. Дифференциальная психология. Теоретические 

и прикладные аспекты исследования интегральной индивидуальности. – СПб.: Речь, 2004. – 168 с. 



7. Государев Н. А. Дифференциальная психология в вопросах и ответах: – Москва: Ось-89, 2008. 

– 110 с. 

8. Гуревич К. М. Дифференциальная психология и психодиагностика: избранные труды. – СПб.: 

Питер, 2008. — 335 с. 

9. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 368 с. 

10. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология. – СПб.: Питер, 2001. – 454 с. 

11.  
12. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. – СПб.; М.; 

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

13. Мироненко И. А. Дифференциальная психология. (Психология индивидуальных различий): 

Конспект лекций. – СПб.: Издательство Михайлова В. А., 2000. – 64 с. 

14. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология. – М.: Флинта; Московский психолого-

социальный ин-т, 2003. – 280 с. 

15. Небылицин В. Д. Проблемы психологии индивидуальности: Избр. психол. тр. – М.: Моск. 

психол.-соц. ин-т, 2000. – 682 с. 

16. Пасніченко А. Е. Диференціальна психологія у тестах: Практикум. – Чернівці : Рута, 2005. –  

84 с. 

17. Психологическая диагностика / Под ред. М. К. Акимовой, К.  М. Гуревича. – СПб.; М.; 

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

18. Соколовская Л. Б. Дифференциальная психофизиология: – Красноярск: СибГТУ, 2007. – 171 с. 

19. Чернов Д. Н. Дифференциальная психология : табл., схемы и оснв. Понятия. – Москва: 

Экономика и финансы, 2006. – 103 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://psychology.net.ru/  

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

3. http://psy.com.ru  

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

5. http://psihogarmonik.narod.ru/  

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

7. http://passion.sitecity.ru/  

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

9. http://psy.piter.com/  

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи у мережі 

Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для оперативної 

комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної техніки та 

оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне забезпечення для 

роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: 

текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft EXEL для табличної обробки та 

аналізу даних; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 
 

Код 

компетентності 

(згідно ОПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва 

програмного 

результату 

навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК _01_  Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

ПРН 09___ Презентувати 

результати 

власних 

МН1 

МН 2 

МН 3 

МО 2 

МО 3 

МО 4 



та синтезу досліджень усно / 

письмово для 

поінформованої 

аудиторії, 

формулювати 

розгорнутий аналіз 

та тези досліджень 

МН 4 

МН 5 

МН 6 

МО 5 

МО 6 

МО 7 

МО 8 

МО 9 

ЗК _02_ Здатність 

застосовувати 

набуті знання у 

практичних 

ситуаціях 

професійної 

діяльності 

ПРН _09__ Презентувати 

результати 

власних 

досліджень усно / 

письмово для 

поінформованої 

аудиторії, 

формулювати 

розгорнутий аналіз 

та тези 

досліджень. 

 

МН1 

МН 2 

МН 3 

МН 4 

МН 5 

МН 6 

МН 7 

МО 1 

МО 2 

МО 3 

МО 4 

МО 5 

МО 6 

МО 7 

МО 8 

МО 9 

МО 10 

ПРН _14__ Емпатійно 

взаємодіяти, 

вступати у 

комунікацію, бути 

зрозумілим, 

толерантно 

ставитися до осіб, 

що мають інші 

культурні чи 

гендерно-вікові 

особливості. 

 

МН1 

МН 2 

МН 3 

МН 4 

МН 5 

МН 6 

МН 7 

МО 1 

МО 2 

МО 3 

МО 4 

МО 5 

МО 10 

ЗК _10_ Цінування та 

повага 

різноманітності та 

мультикультурності  

 

ПРН _14__ Емпатійно 

взаємодіяти, 

вступати у 

комунікацію, бути 

зрозумілим, 

толерантно 

ставитися до осіб, 

що мають інші 

культуральні чи 

гендерно-вікові 

особливості. 

 

МН1 

МН 2 

МН 7 

МО 1 

МО 2 

МО 3 

МО 5 

МО 6 

МО 10 

ПРН _18__ Демонструвати 

соціально 

відповідальну та 

свідому поведінку, 

слідувати 

гуманістичним та 

демократичним 

цінностям. 

 

МН1 

МН 2 

МН 3 

МН 5 

МН 7 

МО 1 

МО 2 

МО 3 

МО 4 

МО 5 

МО 6 

МО 7 

МО 8 

МО 9 



 МО 10 

ФК_08 Здатність до 

особистісного та 

професійного 

самовдосконалення, 

навчання та 

саморозвитку 

 

ПРН_ 09 Презентувати 

результати 

власних 

досліджень усно / 

письмово для 

поінформованої 

аудиторії, 

формулювати 

розгорнутий аналіз 

та тези 

досліджень. 

 

МН1 

МН 2 

МН 3 

МН 4 

МН 5 

МН 6 

МН 7 

МО 1 

МО 2 

МО 3 

МО 4 

МО 5 

МО 6 

МО 7 

МО 8 

МО 9 

МО 10 

ПРН_14 Емпатійно 

взаємодіяти, 

вступати у 

комунікацію, бути 

зрозумілим, 

толерантно 

ставитися до осіб, 

що мають інші 

культуральні чи 

гендерно-вікові 

особливості. 

 

МН1 

МН 2 

МН 3 

МН 5 

МН 6 

МН 7 

МО 1 

МО 2 

МО 3 

МО 4 

МО 5 

МО 6 

МО 7 

МО 8 

МО 9 

МО 10 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування 

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 

  



Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Диференційна психологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, загальну 

суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 

вивченні дисципліни.  

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про 

оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

 
Сума 

балів 

за 

100- 

бальн

ою 

шкало

ю 

Оці

нка 

в 

ЄК

ТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання Рівень 

компете

нтності 

Оцінка за 

національною шкалою 

 

екзамен залік 

90-100 А відмінн

о 
здобувач вищої 

освіти 

виявляє 

особливі творчі 

здібності, вміє 

самостійно 

здобувати 

знання, без 

допомоги 

викладача 

знаходить і 

опрацьовує 

необхідну 

інформацію, вміє 

використовува

ти набуті 

знання і вміння 

для 

прийняття 

рішень у 

Висок

ий 

(твор

чий) 

відмінно зараховано 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІН
Д

З
 Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

100  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 
Модульний контроль 1 

15 

Модульний контроль 2 

15 



нестандартних 

ситуаціях, 

переконливо 

аргументує 

відповіді, 

самостійно 

розкриває 

власні 

здібності 
82-89 В дуже 

добре 

здобувач вищої 

освіти вільно 

володіє 

теоретичним 

матеріалу, 

застосовує 

його 

на практиці, 

вільно 

розв'язує 

вправи і задачі 

у 

стандартних 

ситуаціях, 

самостійно 

виправляє 

допущені 

помилки, 

кількість 

яких незначна 

Доста

тній 

(конс

трукт

ивно- 

варіа

тивни

й 

добре 

74-81 С добре здобувач вищої 

освіти вміє 

зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизува

ти 

інформацію під 

керівництвом 

викладача, 

загалом 

самостійно 

застосовувати 

її на практиці; 

контролювати 

власну 

діяльність; 

виправляти 

помилки, з-

поміжяких є 

суттєві, 

добирати 

аргументи 

для 

підтвердження 

думок 
64-73 D задові здобувач вищої Серед задовільно 



льно освіти 

відтворює 

значну частину 

теоретичного 

матеріалу, 

виявляє знання 

і розуміння 

основних 

положень, за 

допомогою 

викладача може 

аналізувати 

навчальний 

матеріал, 

виправляти 

помилки, з-

поміж яких є 

значна 

кількість 

суттєвих 

ній 

(репр

одукт

ивний

) 

60-63 Е достат

ньо 

здобувач вищої 

освіти 

володіє 

навчальним 

матеріалом на 

рівні, вищому 

за початковий, 

значну 

частину його 

відтворює на 

репродуктивно

му рівні 
35-59 FХ незадо

вільно 

з 

можливі

стю 

повтор

ного 

склада

ння 

семест

рового 

контро

лю 

здобувач вищої 

освіти 

володіє 

матеріалом на 

рівні 

окремих 

фрагментів, що 

становлять 

незначну 

частину 

навчального 

матеріалу 

Низьк

ий 

(реце

птивн

о- 

проду

ктивн

ий) 

незадовільно не 

зараховано 

1-34 F незадо

вільно 

з 

обов'яз

ковим 

повтор

ним 

вивчен

ням 

дисцип

здобувач вищої 

освіти 

володіє 

матеріалом на 

рівні 

елементарного 

розпізнання і 

відтворення 

окремих фактів, 

елементів, 

Низьк

ий 

(реце

птивн

о- 

проду

ктивн

ий) 

незадо

вільно 
не 

зарах

овано 



ліни об'єктів 

 

 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів),  

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 

рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 

(модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за 

практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, 

олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. Здобувачам вищої освіти після аудиторних 

занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами 

поточного модульного контролю, проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про 

академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти, 

Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. Кожен викладач 

ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів вищої освіти на 

заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт.  При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час практичного 

заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен дотримуватись 

політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти 

він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у 

силабусі. 


