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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Диференційна психологія” складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 053 психологія.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами знаннями у
сфері  індивідуальних  розбіжностей  психіки  індивідів  та  груп  людей і  їх  врахування  у
психологічній науковій та практичній діяльності.

1.2.  Основними завданнями вивчення дисципліни є  ознайомлення студентів  із
базовими поняттями диференційної психології (індивідуальність, темперамент, характер,
здібності,  життєвий  стиль  особистості  та  ін.);  оволодіння  навичками  застосування
психодіагностичних  методик,  які  використовуються  у  диференційно-психологічних
дослідженнях;  формування  диференційно-психологічного  мислення,  яке  забезпечує
врахування індивідуальних розбіжностей у науковій та практичній діяльності.

1.3. Кількість кредитів 3 (1 кредит – 30 годин)

1.4. Загальна кількість годин 90 (денна форма)
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна 
Денна форма навчання Заочна форма навчання

Рік підготовки
2

Семестр
3-й

Лекції
16 год.

Практичні, семінарські заняття
16 год.

Самостійна робота
58 год.

1.6.  Заплановані результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної
програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:
- вміти використовувати базові поняття диференційної психології в аналізі власної

навчальної, наукової та практичної діяльності;
-  вміти  планувати  та  проводити  психодіагностичне  дослідження/обстеження,

спрямоване на виявлення індивідуальних розбіжностей;
-  вміти  виявляти,  аналізувати  індивідуальні  розбіжності  та  враховувати  їх  у

психологічній  консультативній,  тренінговій,  педагогічній,  науковій  та  інших  видах
діяльності.



2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Основні поняття за задачі 

диференційної психології

Тема 1. Диференційна психологія як 
прикладна наука. Джерела індивідуальних 
відмінностей 

Предмет диференційної психології. Передумови виникнення та основні галузі цієї науки. 
Поняття норми в психології. Методи диференційної психології. Визначення джерел 
індивідуальних варіацій психічного: взаємодія середовища і спадковості. Формування 
індивідуальності: біологічні та фактори середовища. Сучасне розуміння факторів 
спадковості і середовища. 
.   

Розділ 2. Індивідуальні характеристики

Тема 2. Зовнішні відмінності. Типи будови
тіла 

Аналіз відмінностей у зовнішності. Тип статури і зумовлені ним особливості за 
Е. Кречмером, У. Шелдоном. Конституційні типи за К. Сіго. Особливості хребта, постава. 
Уточнюючі дані аналізу зовнішніх відмінностей: голова, обличчя, шия, вуха та ін.

 

Тема 3.Асиметрія півкуль і темперамент

Функціональна асиметрія як характеристика розподілу психічних функцій між правою і 
лівою півкулями. Її формування в онтогенезі. Поняття темпераменту в психології. 
Конституціональні та психологічні теорії темпераменту. Структура темпераменту в теорії 
В. М. Русалова.

Тема 4. Підходи до вивчення характеру
Місце характеру в структурі індивідуальності. Типологія характеру З. Фройда. 
Психологічні типи за К. Г. Юнгом. Характер як відповідь особистості на фрустрацію: 
акцентуації характеру за К. Леонгардом. Психологія рис Р. Олпорта. Чотири типи 
поєднання екстраверсії та нейротизму за Г. Айзенком. Типи характерів за Дж. Олдхемом та
Л. Морісом. Типи характеру в залежності від особливостей реагування в стресової 
ситуації.

Тема 5. Психологія здібностей
Проблема здібностей в психології. Класифікація здібностей, загальні та спеціальні 

здібності. Обдарованість, талант, геніальність. Проблема задатків та їх виявлення. Інтелект
загальний, соціальний, емоційний. 

Тема 6. Психологія статі
Стать в структурі індивідуальності. Теорії розвитку статевої ідентичності. Еволюційна 
теорія статі Ст. А. Геодакяна. Нейроандрогенетична теорія Л. Елліса. Статеві відмінності в
психологічних якостях.
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3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів 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

Розділ 1. Основні поняття за задачі диференціальної психології
Тема 1. 
Диференційна 
психологія як 
прикладна наука

12 2 2 8

Разом за розділом 1 12 2 2 8

Розділ 2. Індивідуальні характеристики
Тема 2. Зовнішні 
відмінності. Типи 
будови тіла.

10 2 2 6

Тема 3. Асиметрія 
півкуль і 
темперамент

18 4 4 10

Тема 4. Підходи до 
вивчення характеру 
та особистості

22 6 4 12

Тема 5. Психологія 
здібностей

15 1 4 10

Тема 6.Психологія 
статі

13 1 - 12

Разом за розділом 2 78 14 14 50
Усього годин 90 16 16 58

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Поняття та задачі диференційної психології. Феноменологія 
розбіжностей

2

2 Зовнішні відмінності, типології будови тіла 2
3 Індивідуальні особливості нервової системи 2
4 Поняття темпераменту особистості та його особливості 2
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5 Проблема характерологічних особливостей особистості 
2

6 Проблема характерологічних особливостей особистості в залежності від 
стилю реагування в стресовій ситуації.

2

7 Поняття життєвого стилю особистості за А. Адлером. 2

8 Творчі здібності особистості 2

Разом 16

5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Денна
форма
(годин)

Форми 
контролю

1 Вивчення наукової літератури за базовим списком 5 Поточний
контроль

2 Діагностика провідної модальності та ведучої 
півкулі головного мозку

5 Представлені
на семінарі
результати

3 Діагностика типу темпераменту за В. М. Русаловим 5 Представлені
на семінарі
результати

4 Діагностика типу характеру за методикою Дж. 
Олдхема – Л. Моріса

5 Представлені
на семінарі
результати

5 Визначення життєвого стилю особистості - аналіз 
ранніх спогадів за схемою І. Г. Малкіної-Пих 

5 Представлені
на семінарі
результати

6 Виявлення особливостей креативності за 
допомогою естетичної шкали Барона-Велша

5 Представлені
на семінарі
результати

Написання творчих робіт 20 Письмовий   
звіт

Підготовка до підсумкового семестрового 
контролю

8 Екзамен

Разом 58

6. Індивідуальні завдання
(не передбачено)

7. Методи контролю
Вивчення  курсу  супроводжується  проведенням  поточного  та  підсумкового

контролю якості отриманих студентами знань.
У  курсі  диференційної  психології  використовуються  наступні  методи  контролю:

поточний контроль,  виконання завдань самостійної  роботи (проведення дослідження по
запропонованим  методикам),  обговорення  отриманих  результатів  на  семінарському
занятті,  активна  участь  в  обговоренні,  відповіді  на  питання  на  семінарських  заняттях,
написання звіту, екзамен.

Поточний  контроль – проводиться  викладачем  на  лекційних  та  семінарських
аудиторних  заняттях.  Завданнями  поточного  контролю  є  перевірка  рівня  підготовки
студентів до сприйняття та обговорення теоретичного матеріалу з курсу. Якісна підготовка
до  поточного  контролю  пов’язана  з   вивченням  наукової  літератури  за  базовим  та
допоміжними списками. Основною метою поточного контролю є забезпечення зворотного
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зв’язку  між  викладачем  та  студентами  у  процесі  навчання,  управління  навчальною
мотивацією студентів. Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування
або письмового експрес-контролю на семінарських заняттях та лекціях, у формі виступів
студентів при обговоренні питань.

Виконання завдань самостійної роботи надає студентам можливість ознайомитися з
методиками діагностики психічних явищ, що входять у предметну сферу диференційної
психології: характер, темперамент, здібності та ін. 

Написання  творчих  робіт дозволяє  студентам  проявити  свої  здібності  та
продемонструвати глибину своїх знать, засвоєних при вивченні диференційної психології,
здійснюючи підбір персонажів на типи темпераменту та характеру.

Екзамен відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма розділами.

8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен
(залікова
робота)

СумаРозділ
1

Розділ 2 Творчі роботи Разом

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
2 3 3 3 3 3 3 3 16 21 60 40 100

Т1, Т2 ...  – теми розділів.
 

Форми контролю навчальних здобутків студентів
Розділ 1:
– поточний контроль аудиторної роботи на лекційних та семінарських заняттях;
Розділ 2: 
– поточний контроль аудиторної роботи на лекційних та семінарських заняттях,
–  оцінка  роботи  та  підготовки  до  семінарських  занять:  виконані  завдання  самостійної
роботи, відповіді на питання та активна участь в обговоренні.

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів

Робота на семінарському занятті оцінюється максимально у 3 бали. 
1 бал студенти отримують за присутність на занятті; 
2 бали – в разі, якщо вони мають виконане завдання самостійної роботи, але не приймають
участь в обговоренні, або беруть активну участь в обговоренні результатів,  відповідають
на питання, але не мають виконаного завдання самостійної роботи; 
3 бали студенти отримують за виконані завдання самостійної роботи, відповіді на питання
та активну участь в обговоренні на семінарському занятті.

Практичні роботи оцінюються максимум у 20 та 25 білів за умови виконання всіх вимог
та за своєчасність роботи (умови роботи дивись окремо). За кожен день затримки подачі
звіту знімається один бал.

Творча робота 1 «тип темпераменту» 

Завдання: 
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А) підібрати до кожного к 4х типів темпераменту (холерик, сангвіник, меланхолік, 
флегматик) по одному прикладу відомого персонажу (це може бути літературний 
персонаж, персонаж відомого художнього фільму, мультфільму, діяч історії тощо);

Б) Обґрунтувати свій вибір: які саме риси обраної особистості відповідають 
характеристикам темпераменту. Неодмінно треба надати приклади вчинків, поведінки, 
висловлювань тощо, які саме підтверджують риси темпераменту.

Робота оцінюється у 16 балів.

2 бали за кожного вдало підібраного персонажа (високо оцінюються ті приклади, які не я 
досить очевидними (віслюк Йа – меланхолік, Віні Пух – сангвінік), а також такі які не 
можна знайти в інтернеті. 2*4=8 балів

2 бали за кожне доцільне, повне обґрунтування, я заведенням прикладів конкретних дій, 
ситуацій, мови персонажу та інше. 2*4=8

Сума 8+8=16 балів

Творча робота 2 «Тип характеру за класифікацією Олдхема – Моріс» 

Завдання:

А) підібрати 3 на вибір типа характера за класифікацією типу особистості Олдхема – 
Морис (дивись Методика определения типа личности и вероятности личностных 
расстройств Олдхем – Морис https://studfiles.net/preview/1095451/page:5/) по одному 
прикладу відомого персонажу (це може бути літературний персонаж, персонаж відомого 
художнього фільму, мультфільму, діяч історії тощо);

Б) Обґрунтувати свій вибір: які саме риси обраної особистості відповідають 
характеристикам обраного типа особистості. Неодмінно треба надати приклади вчинків, 
поведінки, висловлювань тощо, які саме підтверджують риси темпераменту.

Робота оцінюється у 21 балів.

3 бали за кожного вдало підібраного персонажа (3*3=9)

4 бали за кожне доцільне, повне обґрунтування рис характеру, з наведенням прикладів 
конкретних дій, ситуацій, мови персонажу та інше. (4*3=12)

Сума: 9+12=21

Всі студенти допускаються до підсумкового семестрового контролю. 

Підсумковий  семестровий  контроль є  письмовою  екзаменаційною  роботою  з  трьома
завданнями. Завдання мають різний рівень складності:  відтворення знань, ідентифікація
проблем, використання набутих знань при вирішенні практичних завдань.

Перше завдання є тестовим. Якщо студент відповідає вірно, отримує 5 балів, не вірно – 0.
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Друге завдання є відкритим питанням з вимогою обґрунтування відповіді. Якщо студент
відповідає  вірно,  але  не  може  обґрунтувати  відповідь  /  робить  це  нелогічно  та
непослідовно,  він  отримує  від  5  до  10  балів.  При  повному,  послідовному  та
аргументованому обґрунтуванні та вірній відповіді студент отримує максимальну кількість
балів за друге завдання – 15.

Трете питання є відкритим питанням, має творчий характер, однозначної вірної відповіді
не містить, головне у відповіді на нього – обґрунтування своєї думки з використанням 5-ти
диференційно-психологічних критеріїв. За звернення до кожного критерію нараховується
5 балів. Таким чином, максимальна оцінка за трете завдання 25 балів.

Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового екзамену 
Приклад першого завдання:

Синонімом диференційної психології є: 
а) порівняльна психологія; 
б) етнічна психологія; 
в) психологія індивідуальних відмінностей

Приклад другого завдання:
Визначте тип характеру за З. Фройдом: В ході психотерапії  пацієнтка розповідає

про свого батька: «Тато був дуже позитивною людиною ... Я його любила, але ... Як вам
сказати? У ньому не вистачало тієї асиметрії, яка надає жвавості. Ну, дуже все правильно!
Я відчувала себе вдома, як у музеї, де все цікаво і помацати хочеться, але чіпати не можна!
Тому що, що-небудь зрушиш або не на місце покладеш. Іноді він мені нагадував робота,
запрограмованого на порядок і економію. Господи, як мені хотілося, щоб він утнув щось
божевільне ... живе ». Відповідь обґрунтуйте.

Приклади третього завдання:

1) Ви працюєте менеджером з персоналу. Вам треба знайти відповідного кандидата  на
посаду  начальника  відділу  продаж,  щоб  він  відповідав  посадовим  обов’язкам  та  його
цінності  співпадали  з  цінностями  компанії.  Головна  цінність  компанії:  фінансовий
результат за будь-яку ціну.
Використовуючи  типології  характеру  Е.  Фрома  та  Олдхема-Моріса,  уявлення  щодо
особливостей  репрезентативних  систем,  темпераменту,  пізнавальних  здібностей  та
мислення, складіть психологічний портрет відповідного співробітника. Обґрунтуйте вибір
тих чи інших якостей.

2) Охарактеризуйте людину за уривком її мовлення, використовуючи типологію характеру
Дж.  Олдхема,  Л.  Моріса,  уявлення  щодо  особливостей  репрезентативних  систем,
темпераменту,  мислення,  пізнавальних  здібностей.  Обґрунтуйте  вибір  тих  чи  інших
якостей.  
«Перед тим як вийти з дому, я дивлюся, чи все виключено, обов’язково торкаюсь пальцем
поверхні праски, хочу відчути, чи вона холодна, потім замикаю двері, дуже зосереджено,
прислухаюсь до того, як скрипить механізм замку, коли я повертаю ключа. Декілька разів
(два-три)  дуже  зосереджено  натискаю  на  ручку  двері,  щоб  переконатись,  що  вона  не
відкриється без ключа. Так мені вдається подолати тривогу та відігнати чорні думки». 

Орієнтовні питання до підсумкового семестрового контролю.
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1. Предмет, завдання і методи диференційної психології
2. Міждисциплінарні зв’язки диференційної психології
3. Історія розвитку уявлень про темперамент. Гуморальні теорії темпераменту
4. Історія розвитку уявлень про темперамент. Соматичні теорії темпераменту
5. Конституційні теорії темпераменту
6. Статура і поведінка людини
7. Проблема асиметрії півкуль головного мозку
8. Модальності сприйняття
9. Історія розвитку уявлень про темперамент. Концепція І. П. Павлова
10. Регуляторна теорія темпераменту Я. Стреляу
11. Структура темпераменту за В. М. Русаловим 
12. Проблема співвідношення характеру і темпераменту
13. Поняття про характер: визначення, функції
14. Властивості і відмінні ознаки характеру
15. Поняття про структуру характеру. Риси характеру і відносини особистості
16. Акцентуація рис характеру. Акцентуація і психопатія
17. Вітчизняні та зарубіжні типології характеру
18. Типологія акцентуації характеру А. Е. Личко та К. Леонгарда
19. Типологія особистісних розладів Олдхема-Моріса
20. Поняття і типи характеру З. Фройда
21. Структура і типи характеру в теорії К. Г. Юнга
22. Концепція соціальних характерів Е. Фрома
23. Види мислення в концепції Ж. Піаже. Генетична теорія інтелектуального розвитку
24. Творче і теоретичне мислення. Спільне та відмінне
25. Поняття і структура дивергентного мислення (Дж. Гілфорд)
26. Проблема теоретичного мислення в розумінні В. В. Давидова
27. Поняття про здібності. Історія вивчення проблеми здібностей
28. Проблема якісної і кількісної характеристики здібностей
29. Проблема геніальності
30. Психічні особливості представників різної статі (статеві особливості психомоторних, 
сенсорно-перцептивних функцій, відмінності уваги, пам’яті, мислення, здібностей)
31. Біогенетичні чинники формування статевої диференціації в онто- та філогенезі
32. Соціальні чинники формування статевої диференціації в онто- та філогенезі

                                                                       
Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену

90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно

9. Рекомендована література

Основна література
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1. Анастазі А. Диференційна психологія. – М.: Квітень-Прес, 2001. – 745 с.
2. Машков Ст. Н. Основи диференціальної психології. – СПб.: Вид-во С.-Петербурзького 
ун-ту, 1998. – 132 с.
3. Нартова-Бочавер С. Диференційна психологія. - 3-е изд., испр.: Флінта; Москва; 2008
4. Штерн Ст. Диференційна психологія та її методичні основи. – М: Наука, 1998. – 335 с.

Допоміжна література

1. Анастазі А. Психологічне тестування. Кн. 1 і 2. – М: Педагогіка, 1982.
2. Єгорова М. С. Психологія індивідуальних відмінностей. – М.: Планета дітей, 1997. – 325
с.
3. Леонтьєв АН. Індивід і особистість // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. 
– М., 1982. – С. 15-20.
4. Леонгард К. Акцентуированные особистості. – Ростов/н/Д: Фенікс, 2000. – 536 с.
5. Мерлін B. C. Нарис інтегрального дослідження індивідуальності. – М., 1968.
6. Роль середовища і спадковості у формуванні індивідуальності людини / Під ред. В. В. 
Равич-Щербо. – М: Педагогіка, 1988. – 330 с.
7. Русалов В. М. Психологія та психофізіологія індивідуальних відмінностей: деякі 
підсумки і найближчі завдання системних досліджень // Психологічний журнал. – 1991. – 
№ 5. – Т. 12. – С. 3-16.
8. Сучасна психологія / Під ред. Ст. Н.Дружиніна. – М: Инфра , 2000.
9. Теплов Б. М. Сучасний стан питання про типи вищої нервової діяльності людини і 
методика їх визначення // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. – М., 1982. – 
С. 24-31.
10. Теплов Б. М. Здібності та обдарованість // Психологія індивідуальних відмінностей. 
Тексти. М., 1982. С. 129-139.
11.Юнг К. Психологічні типи. СПб.: Ювента; М: Прогрес, 1995. 711 с.
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