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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення дисципліни «Диференціальна психологія» складена
відповідно до освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти
підготовки бакалаврів за спеціальністю 053 Психологія (психолог ювенальної
превенції).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності
індивідуального різноманіття психічного життя, психічних явищ та процесів
людини.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, юридична психологія,
вікова психологія, психодіагностика.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Диференціальна психологія як галузь психологічної науки.
2. Індивідні характеристики особистості людини.
3. Здібності.
4. Стилі прийому та переробки інформації.
5. Стилі особистості.
6. Стилі поведінки та діяльності.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Диференціальна
психологія» є навчити здобувачів вищої освіти використовувати психологічні
знання щодо різноманіття індивідуальних відмінностей людей, які формуються
в залежності від віку, статі, професійної приналежності особи тощо.
1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Диференціальна
психологія» є
підготувати
висококваліфікованого
практичного
психолога,
інформованого щодо джерел та проявів різноманіття індивідуальних
відмінностей людей, які формуються в залежності від віку, статі, професійної
приналежності особи тощо, який здатний до оцінки такої поведінки в
професійній діяльності.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні:
знати:
- основні положення та теорії вітчизняної та зарубіжний
диференціальної психології;
- закони розподілу індивідуальних відмінностей;
- фізіологічне та психофізіологічне підгрунття індивідуальних
відмінностей;
- природу спадковості та вплив середових факторів на формування
індивідуальності особистості;
- вікові та статеві відмінності людей щодо їх пізнавальних процесів,
психічних станів та властивостей особистості;
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- вплив на індивідуальність таких чинників як професіональна,
культуральна, соціальна, регіональна та класова належність;
- індивідуальні відмінності людей які проявляються в навчанні,
формуванні різноманітних навичок, в тому числі й професіонально
важливих, та розвитку здібностей.
вміти:
- вільно користуватися поняттями і категоріями, що розкривають суть
предмета;
- застосовувати одержані знання в практичній діяльності;
- вирішувати психологічні завдання;
- аналізувати психологічно значущі ситуації та факти в професійній
діяльності;
- визначати стратегію і тактику своєї поведінки в сучасних умовах;
- використовувати набутті знання з метою виконання професійних
обов’язків.
1.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення
4,0 кредитів ECTS.

навчальної

дисципліни

відводиться

120

годин/

1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності
(ЗК)
Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетеності
(СК)

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.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність оперувати категоріально-понятійним
СК1.
апаратом психології
Здатність до ретроспективного аналізу
вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
СК3.
природи виникнення, функціонування та розвитку
психічних явищ.
Здатність до розуміння природи поведінки,
СК4.
діяльності та вчинків.
Здатність самостійно планувати, організовувати та
СК6.
здійснювати психологічне дослідження.
СК10. Здатність здійснювати заходи організаційно-
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методичного забезпечення профорієнтаційної
роботи з дітьми та профдобору.
СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
Здатність до особистісного та професійного
СК12.
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Диференційна психологія як галузь психологічної науки.
Джерела виникнення диференційної психології. Закономірність
диференційно-психологічного напрямку в сучасній науці. Практичне та
теоретичне значення диференційної психології. Методи диференціальної
психології. Поняття норми. Статистичний аналіз в диференціальній психології.
Тема № 2. Індивідні характеритики особистості людини.
Детермінація індивідуальних відмінностей. Спадковість. Асиметрія
півкуль як джерело індивідуальних відмінностей. Психологічні особливості
правшей та лівшей. Темперамент – диференціально - психологічний підхід.
Темперамент та особливості навчання. Психологічна характеристика
акселератів і ретардантов. Закономірності розвитку психіки. Диференціальнопсихологічні особливості періоду новонародженості і дитинства, дошкільного
періоду життя, шкільного періоду, періоду дорослості та періоду
геронтогенезу.
Здібності чоловіків та жінок. Статеві відмінності в емоційній сфері.
Особистісні особливості чоловіків та жінок. Особливості поведінки та
спілкування, повязані зі статтю. Стать та різноманітні види діяльності. Поняття
гендеру та гендерних відмінностей.
Тема № 3. Здібності.
Здібності як традиційна проблема психології індивідуальних
відмінностей. Здібності до навчання. Лінгвістичні здібності. Здібності до
діяльності практичного психолога. Творчі здібності. Креативність та її
концепції. Розвиток творчих здібностей. Обдарованість. Геніальність. Розумова
неповноцінність.
Тема № 4. Стилі прийому та переробки інформації.
Репрезентативні системи. Когнітивні стилі. Стилі мислення за
Р. Стернбергом. Емпіризм, раціоналізм і метафорізм. Пізнавальні особистісні
типи за К.Г. Юнгом.
Тема № 5. Стилі особистості.
Індивідуально-типологогічні властивості особистості. Характер та
акцентуації характеру. Типологічних підхід в персонології. Життєвий стиль.
Локус контролю.
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Тема № 6. Стилі поведінки та діяльності.
Особливості поведінки в стресових ситуаціях. Особливості організації
суб'єктивного часу. Індивідуальні відмінності ставлення до здоров'я й хвороби.
Індивідуальні
характеристики
відчуття
благополуччя.
Індивідуальна
характеристика відносини до грошей. Індивідуальні відмінності споживачів.
Стилі батьківського виховання. Поняття психологічного подолання (copіng
strategіes) і його варіації. Асоціальна поведінка.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна:
1. Палій А.А. Диференціальна психологія: Курс лекцій Київ :
Академвидав,
2010.
URL
:
https://symboldrama.if.ua/wpcontent/uploads/2020/03/a.a.-palij-dyfyrencziana-psyhologiya.pdf
2. Романовська Л.І. Диференційна психологія : навч. посіб. Львів : Навч.
посіб., 2018. 234 с.
3. Туриніна О.Л. Психологія творчості : навч. посіб. Київ : МАУП, 2007.
4. Харченко С.В. Диференціальна психологія. Навчальний посібник
Харків : ХНУВС, 2012. 365 с.
Допоміжна:
1. Карапетрова О. В. Диференціальна психологія : навч.-метод. посібник.
Міністерство освіти і науки України ; Бердянський державний педагогічний
університет. Бердянськ : БДПУ, 2014.
2. Крюкова М. А. Диференціальна психологія : навчально-методичний
посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології
НУ «ОЮА»). Одеса : Фенікс, 2019. 38 с.
3. Мазяр О. В. Диференціальна психологія : модульний курс : навчальний
посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. 284 с
4. Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. Р69 Диференційна психологія:
Навч. посіб. Львів : “Новий Світ – 2000”, 2020.
5. Роменець, В.А. Психологія творчості : Навч.посібник / В.А. Роменець.
Київ : Либідь, 2001.
6. Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та
безпека: [навч. посіб.] / Т. М. Титаренко, Т. О. Ларіна. Київ : Марич, 2009.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль (залік)
1. Предмет і методи диференціальної психології.
2. Прикладне і теоретичне значення диференціальної психології.
3. Походження і розвиток диференціальної психології.
4. Онтологічна характеристика розвитку психіки людини.
5. Генетичні рівні психофізіологічної організації і її розвиток.
6. Соціальне в розвитку людини.
7. Хронологічні характеристики індивідуального розвитку.
8. Мікрохронологічна характеристики і темпи вікової динаміки психіки.
9. Гетерохронія і суперечність індивідуального розвитку.
10.Детермінація психічного розвитку людини.
11.Роль труда і професійної діяльності в розвитку людини.
12.Диференціально-психологічні особливості періоду новонародженості і
дитинства.
13.Диференціально-психологічні особливості дошкільного періоду життя.
14.Диференціально-психологічні особливості шкільного періоду.
15.Диференціально-психологічні особливості періоду дорослості.
16.Диференціально-психологічні особливості періоду геронтогенезу.
17.Здібності як традиційна проблема психології індивідуальних відмінностей.
18.Здібності до навчання.
19.Лінгвістичні здібності.
20.Творчі здібності. Розвиток творчих здібностей.
21.Обдарованість. Геніальність.
22.Загальне поняття про розумову неповноцінність.
23.Психологія інтелекту.
24.Розумова неповноцінність.
25.Поняття стилю, його види.
26.Когнітивні стилі особистості.
27.Інтелектуальні стилі особистості.
28.Стилі мислення за Р.Стернбергом.
29.Епістемологічні стилі особистості.
30.Індивідуально-типологогічні властивості особистості і міжособистісні
відносини.
31.Типологічних підхід в персонології.
32.Життєвий стиль.
33.Локус контролю.
34.Стилі професійної діяльності.
35.Особливості поведінки в стресових ситуаціях.
36.Особливості організації суб'єктивного часу.
37.Індивідуальні відмінності ставлення до здоров'я й хвороби.
38.Індивідуальні характеристики відчуття благополуччя.
39.Індивідуальна характеристика відносини до грошей.
40.Поняття психологічного подолання (copіng strategіes) і його варіації.

