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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета – поглиблене вивчення індивідуальних відмінностей психічного розвитку людини 

впродовж онтогенезу; детермінації, прояву своєрідності, індивідуальної варіативності 

психічних феноменів як на рівні окремої особистості, так і у групових процесах. 
Предмет: диференційно-психологічний аналіз психічних процесів і психічних проявів 

особистості як індивідуальності, а також видів і проявів відмінностей між групами людей. 
Завдання: ознайомити студентів з теоретичними основами індивідуальної варіативності 

психічних явищ та групових відмінностей; організувати самостійну роботу студентів з 

метою вивчення наукових досліджень, фактів, закономірностей прояву індивідуальних 

відмінностей та відмінностей між групами людей; навчити самостійно збирати матеріал з 

проблем індивідуальних та групових відмінностей за тематикою практичних занять, а також 

науково-дослідницької роботи; сприяти розвиткові професійно-значущих властивостей 

особистості майбутніх психологів, творчого ставлення до професійної діяльності. 
Заплановані результати навчання: володіти методами системного дослідження 

індивідуальних психологічних особливостей людини; аналізувати детермінанти становлення 
індивідуальності людини; пояснювати природу індивідуальних відмінностей між людьми;на 

основі теоретичних знань уміти пояснювати різним категоріям слухачів психологічні 

передумови індивідуальних відмінностей у проявах темпераменту, виявляти індивідуальні 

відмінності темпераменту досліджуваних, оцінювати їх психомоторну, інтелектуальну та 

комунікативну сфери, ступінь вираження основних рис характеру суб’єкта, типологію 

характеру;пояснювати особистісні відмінності, їх детермінацію; аналізуватипсихічні процеси 

з позиції  їх індивідуальної специфіки; характеризувати індивідуальні відмінності в учінні та 

професійній діяльності особистості; характеризувати групові відмінності з точки зору їх 

детермінації груповими процесами, соціокультурними, етнічними чинниками; проводити 

об’єктивні кількісні психологічні дослідження індивідуальних і групових відмінностей серед 

людей. 
Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівців: вивчається разом із 

«Загальною психологією», після засвоєння знань з «Історії психології», «Психофізіології», 

«Основ анатомії і фізіології нервової системи», «Порівняльної психології», є основою для 

вивчення «Психодіагностики», «Соціальної психології», «Вікової психології». 
Зміст навчальної дисципліни. 

Розділ 1. Методологічні засади диференційної психології 
Тема 1. Предмет та завдання диференційної психології 

Визначення диференційної психології як науки. Короткий історичний нарис її 

розвитку. Виникнення, розвиток і становлення індивідуальної варіативності психічних явищ 

як предмет наукового дослідження.Концептуальний підхід до цілей і завдань диференційної 

психології. Напрямки диференційної психології. Категорії опису індивідуальних 

відмінностей. Місце диференційної психології у системі наукових знань. Прикладне і 

теоретичне значення диференційної психології. Роль і місце знань індивідуальних 

відмінностей у професійній діяльності психолога. 
Тема 2. Індивідуальність як основна категорія диференційної психології 

Поняття про індивідуальність. Становлення особистості та індивідуальності. 

Психологічні утворення індивідуальності.Структура індивідуальності. Рівні в структурі 

індивідуальності.Поняття інтегральної індивідуальності (В.С.Мерлін). Модель цілісної 

індивідуальності (В.М.Русалов).Підходи до розуміння індивідуальності. Аспекти системного 

опису індивідуальності. 
Розділ 2. Психометричні основи диференційної психології 

Тема 3. Принципи і методи диференційної психології 
Формально-динамічний підхід до структури індивідуальності. Закони диференціації, 

координації та інтеграції у формуванні структурно-функціональної цілісності 
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індивідуальності. Принципи диференційно-психологічного аналізу психічних 

явищ.Концептуальний підхід до методів дослідження. Пізнання природи людської 

індивідуальності. Психогенетичні та лонгітюдні  дослідження. Пояснювальні концепції та 

інтерпретація результатів. Статистична оцінка явищ, що вивчаються. 
Тема 4. Закономірності розподілу індивідуально-психологічних відмінностей 

Історія експериментального дослідження індивідуально-психологічних 

відмінностей.Дисперсійний аналіз – основний метод диференційно-психологічного 

дослідження. Розподіл індивідуальних відмінностей.Особливості психодіагностики у 

диференційній психології  
Розділ 3. Психодинамічні характеристики в структурі індивідуальності 

Тема 5. Біологічні основи індивідуальності 
Біологічний підхід у дослідженні індивідуальності. Загальна характеристика 

властивостей людини як індивіда (базова індивідуальність людини). Диференційна 

психофізіологія у системі знань про індивідуальні відмінності.Спеціальна теорія 

індивідуальності В.М.Русалова. 
Тема 6. Вплив спадковості і середовища на поведінку людини 

Проблема співвідношення соціального і біологічного – методологія у розкритті 

основних питань індивідуального розвитку в онтогенезі. Сучасне розуміння понять 

спадковості і середовища. Методи дослідження впливу спадковості і середовища на 

поведінку. Проблема вивчення впливу спадковості і середовища. Типи генотип-
середовищної кореляції (пасивний, реактивний, активний).Статеві відмінності у поведінці. 

Статево-рольова ідентифікація і статева диференціація у структурі індивідуальних 

відмінностей. 
Тема 7. Темперамент у диференційній психології 

Підходи до вивчення темпераменту. Конституціональні теорії темпераменту (К.Сіго, 

Е.Кречмер, У.Шелдон та ін.). Темперамент з точки зору вищої нервової діяльності. 

Фізіологічна основа темпераменту. Структура психодинамічних властивостей. Сила та 

чутливість нервової системи, психологічні властивості, пов’язані з ними. Поняття ”оптимуму 

стимуляції”. Співвідношення активності, реактивності та моторики в складі темпераменту. 

Вплив спадковості та середовища на темперамент.Регулятивна теорія темпераменту 

Я. Стреляу. Енергетичний рівень індивіда та його темпоральні параметри. Основні типи 

темпераменту та їх психологічні властивості. Теорія темпераменту В.С. Мерліна, 

В.М. Русалова.Темперамент у поведінці та діяльності. Темперамент як один з регуляторів 

стилю діяльності. Вплив вікових змін на формування властивостей темпераменту. 

Темперамент з точку зору адаптивних властивостей індивіду. Властивості темпераменту та 

поведінка в складних умовах. Темперамент і культура поведінки. Діагностика темпераменту. 
Тема 8. Характер в структурі індивідуальності 

Структура характеру (залежність між його окремими рисами; система ставлень 

особистості; підструктури характеру (світогляд, переконання, узагальнені навички поведінки 

і діяльності); спрямованість особистості; акцентуації рис (порівняння типологічних моделей 

П.Б.Ганнушкіна, А.Б.Лічко, К. Леонгарда).Природні і соціальні передумови характеру. Типи 

характеру. Психологія характеру в роботах О.Ф.Лазурського.Проблема характеру в 

вітчизняній психології. Типологія соціальних характерів (Б.С.Братусь).Типологія Хейманса-
Ле-Сенна. Соціоніка А. Аугустинавічюте.  

Гармонійний та дисгармонійний характер. Характер як індивідуальний життєвий 

стиль.Національний характер. 
Тема 9. Здібності та інтелект у диференційній психології 

Історія вивчення і проблема дослідження здібностей. Теорії природи здібностей.Теорії 

множинності інтелекту. Джерела варіативності інтелекту. Статеві відмінності у вияві 

здібностей. 
Розділ 4. Диференційно-психологічний аспект професійної та навчальної діяльностей 

Тема 10. Особистість у диференційній психології 
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Особистість та індивідуальні відмінності. Концепції особистісних рис та теорії 

особистісних чинників. Особистісні типи (К.-Г.Юнг, І.Павлов, Міллер та ін.). Індикатор 
типів Майєрс-Бріггс. Особистісні конструкти (суб’єктивні моделі подій) – основа для 

класифікації людьми оточуючої дійсності. Вплив системотвірних характеристик на 

становлення індивідуальності людини. Типологія спрямованості особистості. Диференційно-
психологічний аналіз структурних компонентів Я-концепції особистості. 

Тема 11. Індивідуальна специфіка психічних процесів 
Диференційно-психологічний аспект у вивченні психічних процесів. 
Сенсомоторні стратегії. Суб’єктивний сенсорний досвід. Домінування образів певної 

модальності.Індивідуальна специфіка організації уваги, пам’яті. Когнітивні стилі. 

Диференційні характеристики уяви.Креативність як прояв індивідуальних відмінностей 
Індивідуальні відмінності прояву емоційних реакцій та почуттів. Індивідуальні 

особливості саморегуляції. 
Тема 12. Прояв відмінностей у навчальній та професійній діяльності 

Диференційна психологія навчання. Відмінності учнів в діяльності учіння. 

Індивідуальні відмінності сприймання інформації, внутрішньої переробки і зберігання, 

застосування і доступності знань і умінь. Особистісні умови учіння (вік, стать, особливості 

когнітивного стилю, мотивація). Індивідуальні детермінанти процесу навчання. Врахування 

індивідуальних особливостей учнів у навчальному процесі. 
Взаємодія психології праці і диференційної психології. Індивідуальний стиль 

діяльності. 
Тема 13. Психологія групових відмінностей 

 “Я” як представник певної групи. Характеристики умовної групи (стать, вік, 

національність або раса, приналежність до певної культури, соціального класу тощо) як 

предмет дослідження групових відмінностей.Специфіка взаємодії між індивідуальним і 

груповим. Сфери прояву індивідуальності у групі. 
Крос-культурні дослідження фізичного розвитку, психічних процесів і особистості. 
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