




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь  знань,  освітній
рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна  форма
навчання

Кількість кредитів  – 
          6

Галузь знань
05  –  Соціальні  та
поведінкові науки
(шифр і назва)

Нормативна

Спеціальність  05  –
«Психологія»

Модулів –2

        Спеціальність     
         (професійне
          спрямування):

         «Психологія»

Рік підготовки:
Змістових модулів –4 ____2_-й ____2_-й
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання
___________________
___________________
(назва)

Семестр

Загальна  кількість
годин - 180

___3-4 __3-4
Лекції

Тижневих годин 
для  денної  форми
навчання: 5

аудиторних – 2
самостійної  роботи
студента – 6

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:
«Бакалавр» 

30год. 8 год.
Практичні, семінарські
 36_ год.  12год_
Лабораторні
__- __-
Самостійна робота
114год.       160год. 
Індивідуальні  завдання:
__ год.
Вид контролю: 
Залік                    Іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:

для денної форми навчання –  30 % :70%.     
для заочної форми навчання – 10 % : 90%



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

   Мета  навчальної дисципліни: дати систему знань про індивідуальні, типологічні та
групові відмінності між окремими індивідами та групами, а також природу, джерела та
наслідки  цих  відмінностей,  закономірності  психічного  варіювання;  сформувати  у
студентів досвід практичного застосування знань у повсякденному житті та в майбутній
професійній діяльності.

Завдання навчального курсу:
1. Розглянути психологічні відмінності різних вимірів індивідуальності: формально-

динамічні, предметно-змістові та духовно-світоглядні; 
2. Розглянути  відмінності (типологічні) між типами особистостей.
3. Дослідити  групові  відмінності  на  рівні  великих  і  малих  груп  (міжстатеві,

міжрасові, міжетнічні, міжкультурні).
4. Вмітиздійснюватидиференційно-психологічнийаналізповедінки

індивіда.

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Місце  навчальної  дисципліни  «Диференціальна  психологія»  визначається
фундаментальною  роллю  для  майбутніх  психологів  знань,  вмінь  та  навичок  з
диференціальної  психології;  важливістю  розуміння  природи  індивідуальності  і
використання отриманих знань на практиці.

                  Курс  спрямований на  формування  знань у  студента  на  предмет розуміння
індивідуально-психологічної  природи  людини,  групи,  відтак,  врахування  цих
індивідуально-психологічних відмінностей та особливостей у майбутній професійній
діяльності  психолога.  Дисципліна  поєднує  теоретичні  та  прикладні  аспекти  таких
галузей  знань  як  «Загальна  психологія»,  «Диференціальна  психологія»,
«Психофізіологія», «Психодіагностика», «Вікова психологія», «Соціальна психологія»
та ін.

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Інтегральна

компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері психології та професійної підготовки у процесі 
навчання, що передбачають застосування основних психологічних 
теорій та методів і характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов.

Загальні 
компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити 
концептуально, системно, саногеннно.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним, 
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.



ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-
психологічними механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу.
ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, 
знання юридичних та морально-етичних нормативно-регулятивних 
засад професійної діяльності психолога і готовність неухильно 
дотримуватись.
ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя.  
ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і 
впливати на них з позицій принципу гуманізму; ставитись з повагою 
до мультикультурності та різноманітності

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (СК)

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 
психології.
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 
функціонування та розвитку психічних явищ. 
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 
вчинків.
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 
джерел. 
СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій.
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати
психологічне дослідження.
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 
формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПР1.  Аналізувати  та  пояснювати  психічні  явища(психічні  процеси,  стани  та  властивості),
ідентифікувати  психологічні  проблеми  у  царині  диференціальної  психології  та  пропонувати
шляхи їх розв’язання.
ПР2.  Розуміти  закономірності  та  особливості  розвитку  і  функціонування  психічних  явищ  з
позиції диференціально-психологічного підходу в контексті професійних завдань.
ПР3.  Здійснювати  пошук інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням  інформаційно-
комунікаційних технологій для вирішення завдань диференціальної психології.
ПР4.  Обґрунтовувативласнупозицію,  робитисамостійнівисновки  за  результатами
власнихдиференціально-психологічнихдосліджень  і  аналізулітературнихджерел  з
відповідноїцаринизнань.
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, які
мають  інші  культуральні  чи  гендерно-вікові  відмінності,  враховуючи  диференціальні  крос-
культурні дослідження рас, націй, етносів



ПР14.  Забезпечувати  оптимальні  психолого-педагогічні  умови  розвитку  особистості,  з
урахуванням її біопсихосоціальної природи
ПР15. Виявляти і вирішуватисоціально-психологічніпроблемиособистості у великих і 
малихгрупах

        КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
В  основу  системи  оцінювання  знань  студентів  по  навчальній  дисципліні
«Диференціальна психологія»закладені наступні критерії:

1)  повнотазнань  –  вичерпнадостатність  у
відтворенніінформаціїщодозмістунавчальноїдисципліни;

2)  адекватністьзнань  –  їхправильність,  відповідність  теоретико-методологічним
основам диференціальноїпсихології;

3)  усвідомленість  (осмисленість)  знань  –  розуміннясмислуінформації  по
навчальнійдисципліні та вмінняйоговербалізувати:
4)  вміння  творчо  мислити,  давати  своє  бачення  і  розуміння  поставлених

завдань(«побічний продукт» діяльності)

           ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінюваннянавчальнихдосягненьстудентів  за  усіма  видами  навчальнихробіт
проводиться  за  поточнимта  підсумковимконтролями.  Поточний  контроль
знаньстудентів  з  навчальноїдисципліни  проводиться  в  усній  та  письмовійформі
(тестування, контрольна робота, самостійноїроботи).

Контроль  самостійноїроботи  проводиться  шляхом  перевіркивиконанихзавдань.
Усіконтрольні заходи включено до 100-бальної шкалиоцінювання.

Оцінюваннязнаньстудентівздійснюється  за  100-бальною  шкалою,  де  50
баліввідводиться  на  оцінкууснихвідповідейстудентів,  тестування,  презентації,
виконаннясамостійноїроботи та контрольноїроботи і 50 балів – залік та 50 балів - іспит.

       Виходячи з цього, оцінка «відмінно» ставиться за наявність у студента вичерпних

і правильних знань щодо головних проблем психології творчості, розгляду яких були

присвячені  лекційні  та  семінарські  заняття.  При  цьомузнанняповинні  бути

осмисленими,  щопроявляється  у  повноті  та  адекватностіїхпояснення.  Вміння

підходити  до  рішення  завдання  не  тільки  у  форматі  репродукції,  але  й  творчого

мислення.

Оцінка«добре»  ставиться  за  наявність  у  студента  знаньщодобільшості  тем  по

психології творчості,  якіпередбаченінавчальноюпрограмою.  При

цьомузнанняхарактеризуютьсяадекватністю, але є частковоусвідомленими (студент по

формівідповідає правильно, а пояснитисмислможе не завжди).



Оцінка«задовільно»  ставиться  за  наявність у  студента  фрагментарнихзнань  з

психології творчості,  які  при  цьому  не  завжди  точно  ним  розуміються  і

недостатньоповновербалізуються.

Оцінка«незадовільно»  ставиться  за  відсутність  у  студента  знаньщодоголовних

проблем психології творчості,або  ж за  наявністьчастковихзнань,  яківін  неправильно

розуміє і неправильно трактує.

Розподіл балів, що отримують студенти
Поточнеопитування та самостійна робота

Змістовиймодуль 1 Змістовиймодуль 2
Т1 Т

2
Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

Т
8

Т
9

Т
10

Т
1
1

Т
1
2

Т
1
3

Т
14

опитування  на
семінарськихзаняттях
(максимум 5 б);
-підготовка  і  презентація
реферату (максимум 10б);
-  індивідуальна  робота
(максимум 10 б);
-  конспект першоджерел з
презентацією  (максимум
10 б);
-
контрольнаробота(максим
ум 5 балів);
-
виконанняіндивідуальноїр
оботи  на  парі  (максимум
10б)

опитування на семінарськихзаняттях (максимум 5 б);
-підготовка і презентація реферату (максимум 10б);
- індивідуальна робота (максимум 10 б);
- конспект першоджерел з презентацією (максимум 10
б);
- контрольнаробота(максимум 5 балів);
-  виконанняіндивідуальноїроботи  на  парі  (максимум
10б)

50 100

Т1, Т2 і т.д. – теми дисципліни

Самостійна роботастудентів ділиться на базову і додаткову.

Базова  самостійна  роботазабезпечує  підготовку  студента  до  аудиторних  занять  і
контрольних заходів.  Результати цієї підготовки виявляються в активності студента на
заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт.
Базова  самостійна  робота  студентів  включає:  опрацювання  лекційного  матеріалу  і
рекомендованої  літератури;  пошук  (підбір),  огляд  літератури  і  електронних  джерел
інформації; вивчення матеріалу, винесеного на самостійне опрацьовування; підготовка до
семінарських занять; підготовка до написання контрольних робіт, інших форм поточного
контролю; систематизація вивченого матеріалу перед семестровиміспитом.

Додатковасамостійна робота спрямована на поглиблення і закріпленнязнань студента,
розвитоканалітичнихнавичок  з  проблематики  навчальноїдисципліни.  Вона



включаєтаківидиробіт:  аналізнауковихпублікацій  з  визначеноївикладачем  теми;
написанняесеза  заданою  проблематикою; опрацювання  наукових  джерел,виконання
творчого завдання, побудова моделей, схем, таблиць з означених завдань. 

Самостійна  робота  студентівмаксимально  оцінюєтьсязалежновід  виду  роботи.  За
конспектуванняматеріалів  з  актуальнихпитаньдиференціальної  психології
студентиотримують 5 балів; за індивідуальну роботу – 5 бали; за конспект праць і його
презентацію- 5 балів; за написання і презентацію реферату – 5 балів

Всьогосамостійна робота студента оцінюється у 20 балів.

Для  оперативного  опитуваннястудентів  на
семінарськихзаняттяхвикористовуютьтестовий контроль знаньз тем, яківиносяться на
самостійнеопрацювання.  Для  цьогопередбаченізавдання  з
виборомоднієїправильноївідповіді  з  чотирьохзапропонованих,  завдання  на
встановленняправильноївідповідності,  завдання  на
встановленняправильноїпослідовності. Сукупнакількістьбалів за тест – 5 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS



                          Програма навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1.  Диференціальна  психологія  як  галузь
психологічної науки

Тема  1.Предмет,  історія  становлення  і  основні  напрями  розвитку
диференціальної психології

Предмет і завдання диференціальної психології. Історія становлення науки
про  індивідуальні  відмінності.  Становлення  концептуальних  ідей,  завдань,
методів і напрямів диференціальної психології.

Тема 2. Принципи і методи диференціальної психології
Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу.  Методологія,

методика  та  методи  дослідження  у  диференціальній  психології.  Методи
теоретичного  аналізу.Психогенетичні  методи.  Історичні  методи.  Тестування.
Канали отримання інформації про індивідуальність.

Змістовий  модуль  2.  Психологічні  відмінності  різних  вимірів
індивідуальності

Тема 3. Вплив середовища і спадковості на людину
Теорії  про  вплив  середовища  і  спадковості.  Співвідношення  понять

«спадковість»  -  «середовище»  у  диференціальній  психології.Психологічні
відмінності  різних  вимірів  індивідуальності:  формально-динамічних,
предметно-змістових та духовно-світоглядних властивостях між людьми

 Людина  як  представник  біологічного  видуHomosapiens.  Організм  як
чинник  індивідуальності.  Індивід  як  формально-динамічна  характеристика
особистості.  Особистість  –  психологічний  носій  соціальних  властивостей.
Індивідуальність – інтегральна біопсихосоціальна характеристика людини.

Тема 4. Формальні і змістові властивості індивідуальності.

Сумабалівзавсівиди
навчальноїдіяльнос
ті

Оцін
ка 
ECT
S

Оцінка за національною шкалою (пояснення)

90 – 100 А
відмінно (відмінневиконаннялише з

незначноюкількістюпомилок)

80 – 89 В
дуже добре (вищесередньогорівня з

кількомапомилками)

70 – 79 С
добре (загаломправильне

виконання з певноюкількістюсуттєвихпомилок)

60 – 69 D
задовільно (непогано, але зізначною

кількістюнедоліків)

50 – 59 Е
достатньо (виконаннязадовольняє

мінімальнимкритеріям)

26 – 49 F
X

незадовільно (з можливістю повторного
складання)

0-
25

F
неприйнятно (з 

обов'язковимповторн
им курсом)



Темпераментальні  характеристики  індивідуальності.  Зміст  феномену
«темперамент».  Теорії  темпераменту.  Конституційна  теорія  темпераменту
Е.Кречмера. Конституційна типологія особистостей В.Шелдона.Описова теорія
темпераменту  Г.Хейманса  і  Е.Вірсми.  Типології  К.-Г.Юнга,  Г.-Ю.Айзенка.
Факторні теорії темпераменту.Типи вищої нервової діяльності за І.Павловим.
Теорія  Теплова-Небилицина.Психологічні  теорії  темпераменту.  Структура
темпераменту в теорії В.Русалова.
        Тема 5. Диференціальна психологія міжстатевих відмінностей.
Стать як біологічне явище. Стать як соціокультурний зміст поведінки(гендер).
Статева ідентичність. Статеворольові стереотипи. Теорії і  концепції розвитку
статевої  ідентичності.  Еволюційна теорія  статевого диморфізму В.Геодакяна.
Етологія  статі.  Міжстатеві  відмінності  у  психологічних  якостях.  Моральна
свідомість чоловіків та жінок.
Тема 6. Диференціація характеру.
Характер у структурі індивідуальності.  Структура характеру. Я-концепція. Я-
симптомокомплекс  рис.  Я-система  орієнтацій.  Акцентуації  характеру.
Типологічний підхід до характеру особистості. Особистісні типи. Класифікація
психологічних  типів  за  К.-Г.Юнгом.  Ідіографічний  підхід  до  особистості.
Теорія рис Г.-В.Олпорта. Факторна структура особистості. Теорія Р.-Б.Кеттела.
П’ятифакторна модель вивчення особистості.

Змістовий модуль 3. Диференціальна когнітологія

Тема7. Диференціальна  когнітологія  як  напрям  диференціально-
психологічних досліджень
Диференціальна  когнітологія  як  напрям  диференціально-психологічних
досліджень.  Диференціація  сенсорних  і  сенсомоторних  реакцій  немовлят.
Психомоторні  стилі  як  комплекс  форм  момторної  активності.  Індивідуальні
параметри  сприйняття.  Диференціація  уявлень  і  уяви.  Індивідуальні
особлисвості уваги і пам’яті. Стильові характеристики мислення.

Тема 8. Диференціальна психологія здібностей.
Сутність  і  характеристики  здібностей.  Постановка  проблеми  психології

здібностей  у  філогенезі.  Задатки.  Здібності.  Обдарованість.  Типи
інтелектуальних  здібностей.  Конвергентні  здібності.  Дивергентні  здібності.
Пізнавальні  стилі.  Типи  інтелектуальної  обдарованості.  Компетентність.
Талант. Мудрість. Геніальність як прояв обдарованості. Розумова відсталість і
деменція.
Тестування здібностей особистості.

Тема 9-10. Сутність інтелекту як психічної реальності.
Інтелект.  Види інтелекту.  Тестологічні  підходи до інтелекту.  Коефіцієнт

інтелекту.Однофакторні  теорії  інтелекту.  Багатофакторні  теорії  інтелекту.
Експериментально-психологічні  теорії  інтелекту.  Основні  проблеми  й
суперечності  дослідження  інтелектуальних  здібностей.  Співвідношення
спадковості  і  середовища  в  детермінації  інтелектуальних  відмінностей.



Взаємозв’язок  загального  інтелекту  й  шкільної  успішності.  Взаємозв’язок
темпераменту й інтелекту.

Тема  11.Когнітивні  стилі  як  детермінанти  індивідуальних
відмінностей.

Теорії,  пов’язані  з  дослідженням  когнітивних  стилів.Психологічна
характеристика основних когнітивних стилів. Взаємозв’язки когнітивних стилів
і  їх  співвідношення  з  продуктивними  аспектами  інтелектуальної  діяльності.
Когнітивні стилі у структурі індивідуальності.

Тема 12.Диференціальна специфіка феномену креативності.
Креативність як особистісна властивість.  Здатність до творчості.  Творчість й
інтелект. Концепція М.Воллаха і Н.Когана. Основні підходи до креативності.
Душевні розлади і геніальність. Механізми і чинники креативності. Інтуїція як
механізм творчості. Діагностування креативності.

Змістовий модуль4.Особистість та оточення.
        Тема 13. Професійна диференціація.
Взаємодія  психології  праці  і  диференціальної  психології.  Класифікація
професій  і  професіографія.  Особистісні  передумови  професійної
компетентності.  Стратегії  життєвого  успіху  і  мотивація  досягнень.
Спрямованість особистості в структурі індивідуальності. Професійні типології.
Професійні інтереси та їх діагностика Професійна самореалізація чоловіків та
жінок.
Тема 14.Орієнтації особистості та стратегії спілкування.
Стиль  спілкування.  Стилі  лідерства.  Лідер:  психологічний  тип  і  стиль
керівництва. Стилі педагогічного спілкування .Стилі батьківського виховання.
Соціально значуща діяльність. Варіативність асоціальної поведінки.
Критерії  відмінностей  між  соціальними  групами.Вплив  суспільної
стратифікації  на  сімейне  середовище.  Вплив  статусного  рівня  на  інтелект.
Якість життя соціальних груп: індивідуальні відмінності.
Тема 15.Соціоекономічний статус індивідуальності
Критерії  відмінностей  між  соціальними  групами.  Екологія  індивідуального
розвитку. Вплив статусного рівня на інтелект. Якість життя: освіта, наявність і
складність  роботи,  гроші,  здоров’я.  Прагнення  до  досягнень  у  контексті
соціальної стратифікації.
Тема 16. Диференціальні крос-культурні дослідження рас, націй, етносів.
Крос-культурна  психологія.  Крос-культурні  дослідження.  Культурні
відмінності та їх вияви. Виховання в контексті культури. Етнічна свідомість.
Національний характер.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви  змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Модуль 1
Змістовий  модуль  1.  Диференціальна  психологія  як  галузь

психологічної науки

Тема 1. 9  2   2    5      14 2   2 10

Тема 2.  9   2   2    5      10    10

Разом за  змістовим
модулем 1

    18   4   4   10      24 2  2    20

Змістовий  модуль  2. Психологічні  відмінності  різних  вимірів
індивідуальності

Тема 3. 

    11   2   4    5      12  2   10

Тема 4. 

    16   2   4 10  22   2   20

Тема 5. 

16   2 4 10      10     10

 Тема 6. 14   2   2  10  12 2     10
Разом за  змістовим

модулем 2 57 8 14 35 56 2   4     50
Змістовий модуль 3. Диференціальна когнітологія

Тема 7.-8

   18  4  4   10      10 10

Тема 9. 

   14  2  2   10      14  2  2 10

Тема 10. 

   12  2  2    8      10    10

Тема 11

   10  2  2    6      10    10

Разом за  змістовим
модулем 3    54   10 10   34      44  2  2    40



Змістовий модуль 4. Особистість та оточення

Тема 12. 

13   2 4    7      12  2    10

Тема 13.

16   2  4   10  12 2    10

 Тема 14

10   2  8      10 10

 Тема 16

12   2   10  22  2  20

 Разом за змістовим
модулем 4 51   8   8 35    56  2  4 50

 Всього  180  30  36  114  180 8 12   160

5. Теми семінарських занять
денна форма навчання

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Змістовий модуль 1.  Диференціальна психологія
як галузь психологічної науки

1 Предмет,  історія  становлення  і  основні  напрями
розвитку диференціальної психології

2

2 Принципи і методи диференціальної психології 2

Змістовий  модуль  2. Психологічні  відмінності
різних вимірів індивідуальності

3 Вплив середовища і спадковості на людину 2

4 Формальні і змістові властивості індивідуальності 2

5 Диференціальна психологія міжстатевих відмінностей 2



6 Диференціація темпераменту 4
7 Диференціація характеру 4

Змістовий модуль 3. Диференціальна когнітологія

6 Диференціальна когнітологія як напрям диференціально-
психологічних досліджень

2

9 Диференціальна психологія здібностей 2

10 Сутність інтелекту як психічної реальності 4

11 Когнітивні  стилі  як  детермінанти  індивідуальних
відмінностей

2

12 Диференціальна специфіка феномену креативності 2

Змістовий модуль 4. Особистість та оточення

13 Професійна диференціація 2

14 Соціоекономічний статус індивідуальності 2

15 Диференціальні крос-культурні дослідження рас, націй,
етносів

4

Всього 36

                               Заочна форма навчання
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Змістовий модуль 1.  Диференціальна психологія  як
галузь психологічної науки

  1. Предмет,  історія  становлення  і  основні  напрями
розвитку диференціальної психології

2

  2. Психологічні  відмінності  різних  вимірів
індивідуальності. Вплив  середовища  і  спадковості  на
людину

2

Змістовий модуль 2. Диференціальна когнітологія

  4. Сутність інтелекту як психічної реальності          2

  5. Диференціальна специфіка феномену креативності          2

Всього 8



6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Предмет,  історія  становлення  і  основні  напрями
розвитку диференціальної психології 2

2 Принципи і методи диференціальної психології 2

3 Сутність інтелекту як психічної реальності 4

4 Когнітивні  стилі  як  детермінанти  індивідуальних
відмінностей

2

5 Диференціальні крос-культурні дослідження рас, націй,
етносів

        2

Всього 12

7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
2
...

8. Самостійна робота

Денна форма навчання
№
з/п

Назва теми Кількість
годин
   С     /    З

1. До  теми:  «Предмет,  історія  становлення  і  основні
напрями розвитку диференціальної психології»

Написати  реферат  «Ч.  Гальтон:  життєвий  і  творчий
шлях»

10      /   15



2. До  теми  «Принципи  і  методи  диференціальної
психології»
Зробити  письмовий  аналіз  можливостей  і  обмежень
кожного з методів диференціальної психології.

10    /    15

3. До теми «Вплив середовища і спадковості на людину»
Зробити  письмово  аналіз  співвідношення  впливу
спадковості  та  середовища  на  людину(побудувати
модель)

10    /    10

4.

5.

6.

До  теми  «Формальні  і  змістові  властивості
індивідуальності»
Виписати  з  підручника  (А.Палій  «Диференціальна
психологія») структуру індивідуальності і описати кожну
ієрархічну складову.
Законспектувати  працю  К.  Юнга  «О
становленииличности»//https://royallib.com/book/yung_k

arl/stanovlenie_lichnosti.html

До  теми:  «Диференціальна  психологія  міжстатевих
відмінностей».
Опрацювати  книгу  Геодакян  В.А.  «Эволюционная
теория
пола»//https://batrachos.com/sites/default/files/geodakyan_2
011_dva_pola_zachem_i_pochemu_evolyucionnaya_teoriya
_pola.pdf

5   /   10

  5    /  10

6 До  теми  «Темперамент  як  формальна  інтеграційна
основа  індивідуальності»  виписати  з  художньої
літератури  опис  –  психологічний  портрет
персонажа(героя  твору)  і  зробити  його  аналіз  у  руслі
різних підходів до темпераменту

10    /  15

7. До теми «Диференціація характеру» підготувати реферат
на тему  «Акцентуації характеру»
Опрацювати  розд.  кн.  В.  П.  Москальця  «Психологія
особистості»http://cul.com.ua/preview/psych_osob_Moskal
ets.pdf і побудувати вісь «шизо-цикло»(Е.Кречмер).

10   /  10

 8. До  теми  «Диференціальна  когнітологія  як  напрям
диференціально-психологічних  досліджень» описати
детермінанти  індивідуальних  відмінностей  у
когнітивних процесах (увага, пам’ять, мислення)

  5 / 10

https://royallib.com/book/yung_karl/stanovlenie_lichnosti.html
https://royallib.com/book/yung_karl/stanovlenie_lichnosti.html
https://batrachos.com/sites/default/files/geodakyan_2011_dva_pola_zachem_i_pochemu_evolyucionnaya_teoriya_pola.pdf
https://batrachos.com/sites/default/files/geodakyan_2011_dva_pola_zachem_i_pochemu_evolyucionnaya_teoriya_pola.pdf
https://batrachos.com/sites/default/files/geodakyan_2011_dva_pola_zachem_i_pochemu_evolyucionnaya_teoriya_pola.pdf


8.

До  теми  «Диференціальна  психологія  здібностей»
побудувати  структуру  здібностей  та  дати
характеристику здібностям.

Підготовка реферату: «Здібності та інтелект»

5   /  15

9. До теми: «Сутність інтелекту як психічної реальності» 
Письмова  робота:  виокремити  механізми  прояву
компетентності, таланту та мудрості.
Опрацювати статтю Міщихи Л.П. «Мудрість як форма 

інтелектуальної зрілості» Збірник наукових праць: 
психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», 2019.Вип.23.С.128-134.

  5   /  5

10. До теми «Когнітивні стилі як детермінанти 
індивідуальних відмінностей» виписати когнітивні стилі і
дати стислий аналіз їх прояву.

8  /  15

11. До  теми   «Диференціальна  специфіка  феномену
креативності»
Самостійно  провести  диференціацію  категорій
«творчість»  -  «креативність»  та   побудувати  модель
креативності.
Опрацювати статтю Міщихи Л.П. «Креативність через 
призму міжстатевих відмінностей»Virtus, 2017. - №16. – 
С.35-38

5    /  5

12. До  теми  «Професійна  диференціація»  виділити
професійні типи психолога відповідно до особливостей
розумового компонента в їх роботі

  5  /  5

13.
До  теми  «Орієнтації  особистості  та  стратегії
спілкування» описати  стилі  лідерства,  стилі
педагогічного  спілкування,  стилі  батьківського
виховання.  Навести  приклади  на  підтвердження  з
продуктів  мистецтва(художня література,  кінематограф
тощо).

 5 /  5

14. До  теми  «Соціоекономічний  статус  індивідуальності»
побудувати  таблицю  впливу  на  особистість
соціоекономічних  чинників(на  основі  підручника
А.Палія «Диференціальна психологія»

8   /   5

15. До  теми  «Диференціальні  крос-культурні  дослідження



рас,  націй,  етносів»  знайти  і  виписати  психологічні
особливості  прояву  інтелекту,  ментальності,  ставлення
до цінностей..в різних етнічних(расових)групах

8  /   10

Разом 114  /  160

Питання для самоконтролю студентів

1. У чому полягає предмет та завдання диференційної психології?

2. Назвіть та охарактеризуйте основний зміст поняття «індивид».

3. У чому полягає різниця між поняттями «особистість» та «індивидуальність»?

4. Охарактеризуйте поняття психологічної норми.

5.  Назвіть  та  охарактеризуйте  методи досліджень  індивідуальних розрізнень
між людьми

6.  У  чому  полягає  неспроможність  теорії  спадкових  факторів  і  теорії  двох
факторів?

7.  Позначте  основні  твердження  Б.  М.  Теплова  і  В.  Д.  Небиліцина  щодо
властивостей нервової системи та їх значення у формуванні індивідуальних від

8. Назвіть основний постулат теорії диференціації.

9. Проведіть зіставлення теорій Е. Шелдона і Е. Кречмера.

10.Зробіть порівняння типологій особистості З. Фрейда, К. Хорні, А. Адлера.

11.  Порівняйте  типології  акцентуації,  запропоновані  К.  Леонгардом та  А.  Є.
Лічко.

12.  Які  з  відомих  Вам  психодіагностичнихметодик  відносяться  до  класу
типологічних?

13. Поясніть культурні відмінності та їх вияви у особистості.

14. Охарактеризуйте раси та етноси з точки зору диференціальної психології.

15.  Охарактеризуйте  крос-культурні  дослідження  фізичного  розвитку,
психічних процесів і особистості.



16.  Охарактеризуйте  вчення  про  типи  ВНД  як  фізіологічне  підгрунття
індивідуальних відмінностей у темпераменті.

17. Охарактеризуйте сучасні уявлення про тип темпераменту.

18. Порівняйте властивості темпераменту за В. С. Мерліним, В. М. Русаловим.

19.  Назвіть  основні  відмінні  характеристики  типології  темпераменту  Г.
Айзенка.

20. Сформулюйте поняття та структуру характеру.

21. Поясніть співвідношення темпераменту і характеру

22. Охарактеризуйте структуру індивідуальності за Б. Г. Ананьєвим

23. Охарактеризуйте концепцію інтегральної індивідуальності В. С. Мерліна.

24. Поясніть механізми функціонування індивідуальності.

25.  Охарактеризуйте  еволюційну  точку  зору  щодо  виникненння
індивідуальності.

26. Поясніть, яким чином соціальні умови є фактором індивідуального розвитку
особистості

27. Охарактеризуйте здібності в структурі індивідуальності.

28. Поясніть особистісно-діяльнісний підхід до вивчення здібностей.

29. Поясніть функціонально-генетичний підхід до вивчення здібностей.

30.  Охарактеризуйте  кожну із  факторних теорій  інтелекту  (Ч.  Спірмен,  Дж.
Гілфорд, Дж. Келлі).

31. Назвіть відмінності теорії множинності інтелекту.

32. Розкрийте поняття обдарованості та геніальності. Теорії геніальності.

33. У чому полягає відмінність гендеру від статі?

34. Які види гендерних ролей Ви можете назвати? Яка діагностична методика
дозволяє діагностувати гендерну роль обстежуваного?

35.  Які  теорії  гендерної  ідентичності  Ви  можете  назвати?  Назвіть  недоліки
кожної з них.

36. У чому полягає підхід В. О. Геодакяна до пояснення відмінностей у психіці
чоловіків і жінок?



37.  Які  існують  підходи  до  пояснення  відмінностей  здібностей  чоловіків  і
жінок?

38.У чомуполягаєетнічна самосвідомість індивідуальності?

39. Розкрийте зміст поняття стилю в психології.

40.  Охарактеризуйте  стилі  професійної  та  навчальної  діяльності.
Професіональні типології.

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ІСПИТУ З ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Спеціальність «Психологія» /2 курс/

1.  Диференціальна  психологія  як  галузь  психологічної  науки,  її  предмет  і
завдання.
2. Етапи становлень  науки про індивідуальні відмінності.
3. Вклад Ф. Гальтона в розробку проблематики ДП.
4.  Становлення  концептуальних  ідей,  завдань  і  методів  диференціальної
психології.
5. Поняття психологічної норми.
6. Методи диференціальної психології.
7.Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу.
8.Формальний підхід у вивченні індивідуальності.
9.Поняття про науковий метод, методологію та методику дослідження.
10.Типологічний метод.
11.Методи теоретичного аналізу.
12.Психогенетичні методи. Генеалогічний метод.
13.Метод прийомних дітей.
14.Близнюковий метод.
15.Історичні методи (біографічні, метод вивчення продуктів діяльності, метод
вивчення літературно-історичних джерел).
16.Власне психологічні методи.
17. Соціально-психологічні методи.
18.Порівняльно-вікові методи «поперечних» і «подовжніх» зрізів.
19.Психофізіологічні методи дослідження властивостей НС.
20.Тестування в диференціально-психологічних дослідженнях.
21. Канали отримання інформації про індивідуальність.
22. Взаємодія середовища та спадковості.



23. Сучасне розуміння спадковості та середовища.
24. Теорії про вплив середовища і спадковості. 
25. Людина як представник біологічного виду homosapiens.
26. Організм як тілесний чинник індивідуальності.
27..   Індивід як формально-динамічна характеристика особистості.
28.  Особистість - психологічний носій соціальних властивостей.
29.   Індивідуальність - інтегральна біопсихосоціальна характеристика людини.
30.  Темперамент як властивість індивідуальності.
31. Співвідношення тілебудови, темпераменту і характеру в теорії Е. Кречмера.
32. Конституціональна типологія особистостей У. Шелдона.
33. Генетична теорія типів темпераменту К. Конрада.
34.Критичні зауваження до конституціальних і генетичних теорій. 
35. Описова теорія темпераменту Хейманса і Вірсми.
36. Типологія темпераментів К.Г. Юнга.
37. Уявлення про темперамент Г. Айзенка.
38.Факторні теорії темпераменту.
39. Типи темпераменту (акцентуації характеру) за К. Леонгардом.
40. Спеціальні типи ВНД за І.П. Павловим.
41. Властивості нервової системи як альтернатива типу ВНД у теорії Теплова-
Небилицина.
42. Структура темпераменту в теорії В.М. Русалова.
43.. Співвідношення темпераменту та характеру.
44. Стать у структурі індивідуальності.
45. Стетева ідентичність.
46. Стетеворольові стереотипи.
47. Теорії і концепції розвитку статевої ідентичності.
48. Еволюційна теорія статевого диморфізму В.А. Геодакяна.
49. Нейроандрогенетична теорія Л.Елліса.
50. Міжстатеві відмінності у психологічних якостях.
51. Особливості моральної свідомості чоловіків і жінок.
52. Місце характеру в структурі індивідуальності.
53. Диференціально-психологічний аналіз структурних компонентів характеру.
54.  Я-концепція особистості.
55. Я-симптомокомплекс рис 
56. Я - система базових орієнтацій.
57. Акцентуації характеру як відповідь особистості на фрустрації.
58.Типологічний підхід до характеру особистості.
59. Формування характеру.
60. Психологія характеру в працях О.Ф. Лазурського.
61. Класифікація психологічних типів за К. Юнгом. 
62. Ідіографічнийпідход до індивідуальності.
63. Теорія рис Г.-В.Олпорта.
64. Риси особистості в теорії Р.-Б.Кеттела.
65. П’ятифакторна модель вивчення особистості.
66. Диференціація сенсорних і сенсомоторних реакцій немовлят.
67. Індивідуальні параметри сприйняття.
68.  Диференціальна  когнітологія   у  структурі  диференціально-психологічних



досліджень.
69. Диференціація уявлень і уяви.
70. Індивідуальні особливості уваги та пам’яті.
71. Здібності в структурі індивідуальності. 
72. Концепції здібностей. 
73. Задатки –  здібності – обдарованість.
74. Типи інтелектуальних здібностей.
75. Конвергентні здібності.
76. Дивергентні здібності.
77. Научуваність. як тип інтелектуальних здібностей.
78.Типи інтелектуальної обдарованості.
79. Компетентність як форма інтелектуальної обдарованості.
80. Талант як реалізація екстраординарних можливостей особистості.
81. Мудрість як форма інтелектуальної зрілості.
82. Геніальність як форма обдарованості.
83. Поняття про задатки здібностей і їх детермінанти.
84. Інтелект як психічний феномен. Види інтелекту.
85. Поточний інтелект. Кристалізований інтелект.
86.Тестологічні підходи до інтелекту. Коефіцієнт інтелекту.
87. Однофакторний підхід до інтелекту (К.Спірмен, Р.Б.Кеттел, Дж. Равен, Д.
Векслер).
88. Багатофакторні теорії інтелекту (Л.Терстоун, Дж.Гілфорд, Р. Мейлі).
89. Концепція інтелекту Дж. Равена: аналіз тесту «Прогресивні матриці».
90. Концепція інтелекту Д. Векслера.
91.  Структурна модель інтелекту Дж. Гілфорда:  характеристика трьох сторін
інтелектуальної діяльності.
92.Експериментально-психологічні теорії інтелекту: феноменологічний підхід.
93. Експериментально-психологічні теорії інтелекту: генетичний підхід.
94. Експериментально-психологічні теорії інтелекту: соціокультурний підхід.
95. Експериментально-психологічні теорії інтелекту: процесуально-діяльнісний
підхід.
96. Експериментально-психологічні теорії інтелекту: освітній підхід.
97. Експериментально-психологічні теорії інтелекту: інформаційний підхід.
98.  Експериментально-психологічні  теорії  інтелекту:  функціонально-рівневий
підхід.
99. Експериментально-психологічні теорії інтелекту: регуляційний підхід.
100. Експериментально-психологічні теорії інтелекту: онтологічний підхід.
101. Основні проблеми дослідження інтелектуальних здібностей.
102. Спадковість і середовище в детермінації інтелектуальних відмінностей.
103. Загальний інтелект і шкільна успішність.
104. Взаємозв’язок темпераменту та інтелекту.
105. Розумова відсталість. Класифікація розумової відсталості.
106. Поняття про деменцію і її детермінанти.
107.Становлення проблематики стильових характеристик індивідуальності.
108.  Психологічна  характеристика  когнітивного  стилю:
полезалежність/поленезалежність.
109.  Психологічна  характеристика  когнітивного  стилю:  вузький/широкий



діапазон еквівалентності.
110.  Психологічна  характеристика  когнітивного  стилю:  вузькість/широта
категорії.
111.Психологічна  характеристика  когнітивного  стилю:  ригідний/лабільний
(гнучкий) пізнавальний контроль.
112.Психологічна  характеристика  когнітивного  стилю:  толерантність  до
нереалістичного досвіду.
113.  Психологічна  характеристика  когнітивного  стилю:  вузькість/широта
сканування.
114.Психологічна  характеристика  когнітивного  стилю:
загострювання/згладжування.
115.Психологічна  характеристика  когнітивного  стилю:
імпульсивність/рефлективність.
116.Психологічна  характеристика  когнітивного  стилю:  конкретна/абстрактна
концептуалізація.
117.Психологічна  характеристика  когнітивного  стилю:  когнітивна
простота/складність.
118.Проблема взаємозв’язку когнітивних стилів.
119. Феноменологія креативності.
120.Проблема  здібності  до  творчості.  Концепція  редукції  творчості  до
інтелекту.
121.Концепція взаємозв’язку креативності й інтелекту М. Воллаха і Н. Когана.
122.Основні концептуальні підходи до креативності.
123. Інтуїція як механізм творчості.
124.Зв’язок креативності з душевними розладами і геніальністю.
125.Механізми і чинники креативності.
126. Діагностика креативності.
127. Критерії відмінностей між соціальними групами.
128. Поняття про соціально-економічний статус індивідуальності.
129. Вплив суспільної стратифікації на сімейне середовище.
130. Вплив статусного рівня на інтелект. 
131.Детермінація індивідуальних відмінностей якістю життя соціальних груп.
132. Крос-культурна психологія: поняття про культуру.
133. Об’єкт і предмет диференціальної крос-культурної психології.
134. Специфіка крос-культурних досліджень.
135.Вплив суспільної стратифікації на сімейне середовище.
136. Культурні відмінності  та їх вияви.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Усне  та  письмове  опитування,  навчальні  тести,   контрольна  робота,
індивідуальна  робота,  конспекти  першоджерел,  реферати,  термінологічний
словник, залік, іспит.

Методи навчання



пояснювально-ілюстративні; репродуктивні методи – оволодіння і відтворення 

існуючих знань у  царині психології творчості; метод проблемного 

викладання( проблемно-пошукові методи), з опорою на самостійну, творчу 

пізнавальну діяльність студентів; частково-пошуковий метод; інтерактивні 

методи(активні методи навчання: групові дискусії, метод синектики, мозковий 

штурм, ігрові методи, евристичні тощо); дослідницький метод.

                ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальнадисципліна  «Диференціальна  психологія»
передбачаєвикористаннямультимедійногообладнання (комп’ютер, проектор).
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