
МК1 

1. Предмет, мета і завдання диференційної психології. Роль і місце знань Індивідуальних 

відмінностей у професійній діяльності психолога (педагога). 
2. Диференційно-психологічна парадигма у вивченні людини. 
3. Принципи диференційно-психологічного аналізу. 
4. Методи диференційної психології 
5. Індивідуальні, групові та типологічні відмінності між людьми. 
6. Поняття індивідуальності у психологічній науці. Зміст категорії Індивідуальності. 
7. Структура і модель індивідуальності. 
8. Особистість та індивідуальність. 
9. Індивідуальна своєрідність структурних компонентів особистості. Вплив системотвірних 

характеристик на становлення індивідуальності людини. 
10. Онтогенетичний аспект індивідуальних відмінностей. 
11. Психофізіологічний рівень індивідної організації. 
12. Значення диференційної психофізіології у розумінні природи індивідуальних 

відмінностей. 
13. Психологічні особливості структурно-динамічних перетворень в індивідуальному 

розвитку людини. 
14. Хронологічний аспект індивідуальних відмінностей. 
15. Вікова динаміка психічних функцій. 
16. Механізми становлення і розвитку індивідуальності. 
17. Психологічні основи вікових змін життєвого простору. 
18. Каузальний аспект індивідуальності. 
19. Зовнішні і внутрішні чинники індивідуальної варіативності психічних явищ. 
20. Ситуативні детермінанти індивідуальних відмінностей. 
21. Особистісні детермінанти індивідуальних відмінностей. 

МК2 
22. Психологічні особливості статевої диференціації. 
23. Зміст соціальних явищ і вплив соціалізації на становлення індивідуальності людини. 
24. Психологічні основи своєрідності способів взаємодії людини зі світом. 
25. Взаємодія культур, субкультур та індивідуальності. Індивідуальність як субкультура. 
26. Вплив внутрішньосімейних процесів на становлення індивідуальності. 
27. Характеристика відмінностей між людьми у пізнавальних процесах. 
28. Індивідуальна своєрідність емоційних процесів. 
29. Диференційно-психологічний аналіз інтелекту. Спадковість і середовище у детермінації 

інтелектуальних відмінностей. 
30. Феноменологія когнітивного стилю. 
31. Креативність як форма унікальної своєрідності самовираження людини. 
32. Індивідуальна своєрідність життєвого самовираження. Професійне становлення. 
33. Індивідуалізація і диференціація навчання: проблеми перспективи. 
34. Індивідуальні детермінанти процесу навчання. 
35. Психологічна характеристика відмінностей учнів в учінні. 
36. Диференційно-психологічний аналіз побудови навчальних стратегій, взаємодії вчителя і 

учнів. 
37. Врахування індивідуальних відмінностей дітей у процесі виховання. Вибір виховних 

стратегій. 
38. Психологічні основи групових відмінностей. 
39. Психологічні особливості використання у соціальній практиці  знання про групові 

відмінності. 
40. Диференційно-психологічний аналіз взаємодії особистості і групи. 
41. Етнопсихологічні і культурологічні детермінанти групових відмінностей. 
42. Поняття про диференційну психіатрію і психотерапію. 
43. Психологічні основи деструктивних тенденцій індивідуальності. 



44. Форми індивідуальної дезадаптації (причини, шляхи подолання). 
 


