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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Диференціальна 

психологія» складена Бабаян Ю.О. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки спеціалістів напряму підготовки 012 Дошкільна освіта 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є індивідуальні розходження 

психіки людей та груп людей. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, вікова психологія, 

соціальна психологія, основи психодіагностики, зоопсихологія, порівняльна 

психологія, когнітивна психологія. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Диференціальна психологія» 

є ознайомлення студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта з основними 

положеннями цієї навчальної дисципліни, зокрема з її понятійним апаратом, 

індивідуальними відомостями про когнітивні процеси людини та структуру її 

особистості, а також з прийомами практичного застосування набутих знань. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є введення студентів у світ 

психології як наукового знання, викладення основних уявлень про природу 

суб’єктивної реальності уявлень, її специфіку, структуру та феноменологію; 

сприяння формуванню гармонійно розвиненої особистості, розвиток у 

майбутнього професіонала зацікавлення до пізнання іншого і самопізнання, 

застереження від спрощених представлень про природу людини; закласти 

фундамент ефективного оволодіння і наступного використання знань інших 

галузей психології. Студенти повинні: знати історію (етапи становлення 

диференціальної психології як науки), основні категорії і поняття науки, її 

предмет і методи психологічного пізнання; структуру і функції, характер 

когнітивних процесів, індивідуальні розбіжності між людьми, особливості 

темпераменту і характеру. вміти: застосовувати одержані теоретичні знання для 

роботи з метою підвищення ефективності пізнавальної діяльності в навчально-

виховному процесі, проводити аналіз виниклих педагогічних та життєвих 

ситуацій з позиції психологічних знань і у подальшому використовувати ці знання  

для їх вирішення. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

таким компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

o здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює 

культурологічні і загальнолюдські розуміння світу; 

o обізнаність з основини знаннями в галузі гуманітарних і соціально-

економічних наук; 

o  здатний аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси; 



o  вміє використовувати методи цих наук у своїй професійний і 

соціальній діяльності;  

o має цілісні уявлення про предмети та явища, які відбуваються у 

суспільстві і природі, методи їх пізнання;  

o володіє культурою мислення і знає його закони;  

o уміє на науковій основі організувати свою роботу, використовувати 

найновіші методи;  

o здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіння 

культурою мислення,  аналізу, сприйняття інформації.  

ІІ. Фахові:  

o здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, 

які враховують особливості розвитку дитини, специфіку 

соціокультурного розвитку суспільства;  

o здатність використовувати понятійний апарат психології для вирішення 

професійний задач;  

o здатність  освоєння  психологічних наук, системи знань, що забезпечує 

фундаментальну підготовку для подальшого оволодіння  фаховими 

дисциплінами, підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної 

освіти;  

o здатність усвідомлювати і будувати навчально-виховний процес з 

предмету з використанням психологічних знань;  

o знати умови формування особи, феномен культури та її роль у 

людській життєдіяльності;  

o здатність продукувати чітке, плавне, логічне мовлення; здібність 

реалізовувати наукові дослідження, оцінювати і власний навчальний 

досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії. 

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Диференціальна психологія як наука. Джерела індивідуальних 

розходжень 

Тема 1. Сутність та завдання диференціальної психології. Історія розвитку 

диференціальної психології як науки. 

Тема 2. Методологічні підходи диференціальної психології. Методи 

досліджень. 

Тема 3. Групові, типологічні та індивідуальні відмінності. Гендерні 

відмінності. 

Тема 4. Інтелектуальні можливості людини 

Сутність і типи інтелекту. Зумовленість людського інтелекту. Проблеми 

дослідження інтелекту людини. 

 

Кредит 2. Властивості темпераменту. Подання про акцентуації 

характеру 

Тема 5. Темперамент - визначення, природа та структура. 



Тема 6. Класична теорія темпераменту. Погляди на темперамент вітчизняних 

психологів. Теорія темпераменту Кречмера. Теорія темпераменту Шелдона. 

Теорія темпераменту Конрада. Теорія темпераменту Юнга. Теорія 

темпераменту Айзенка. Теорія темпераменту Стреляу. 

Тема 7. Сутність, структура та особливості формування характеру.  

Сутність і Природа акцентуацій характеру. Погляди науковців щодо 

тлумачення акцентуацій характеру. Класифікації акцентуацій характеру.  

 

Кредит 3. Вікові особливості. Поняття старості та старіння. Природа 

старості 

Тема 8. Періодизація старості. Дослідження старості в психології та інших 

науках. Теорії старіння. Соціальні аспекти старості. Класифікації типів старості. 

Типологічна характеристика старих людей. Кризи старості. 

Тема 9. Фази життєвого розвитку людини за Дж. Бірреном.  

Тема 10. Рівень працездатності людини в літньому та похилому віці. Вплив 

старіння на емоційно-вольову сферу. Взаємовідносини літньої людини з 

оточуючими. Характеристика депресії пізнього (літнього та похилого) віку. 

 

Кредит 4. Когнітивні особливості сприймання та обробки інформації. 

Тема 11. Дослідження когнітивних особливості сприймання та обробки 

інформації людьми. 

Тема 12. Класифікаційна типологія осіб за особливостями збереження 

інформації. 

Тема 13. Специфіка впливу отриманої інформації на увагу та поведінку 

людей. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:  90  годин / 3 кредити 

ECTS.  (2-й курс); 

 

3. Рекомендована література 

     Основна література 

 

1. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии / Адлер, Альфред.- М.: 

Когито-Центр, 2002.-220с.- (Классики психологии).  

2. Акимова М.К. Интеллектуальные тесты // Психология индивидуальных 

различий. Тексты. — М., 1982. — С. 122—128. 

3. Анастази А. Дифференциальная психология. — М.: Апрель-Пресс, 2001. — 745 

с. 

4. Анастази А. Психологическое тестирование. Кн. 1 и 2. — М.: Педагогика, 1982. 

5. Большой психологический словарь / Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. 

– СПб: прайм – ЕВРОЗНАК, 2005 – 672 с. – (Проект «Психологическая 

энциклопедия»). 

6. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. — М.: Планета детей, 

1997. - 325 с. 

7. Ильин Е.Н. Дифференциальная психология / Е.П.Ильин – 2-е изд., доп.- СПб.: 



Питер, 2001.-464с.: ил.- (Серия «Учебник нового века»). 

8. Кант И. О темпераменте // Психология индивидуальных различий. Тексты. — 

М., 1982. — С. 148-152. 

9. Клаус Г. Введение в дифференциальную психологию учения / Пер. с нем.- М.: 

Педагогика, 1987.- 176с.: ил. 

10. Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Темперамент и характер // Психология 

индивидуальных различий. Тексты. — М., 1982. — С. 167—171. 

11. Кон И.С. Психология половых различий // Психология индивидуальных 

различий. Тексты. — М., 1982. — С. 78—83. 

12. Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. — 980с.  

13. Кречмер Э. Строение тела и характер // Психология индивидуальных 

различий. Тексты. — М., 1982. — С. 219— 247. 

14. Лазурский А.Ф. Классификация личностей // Психология индивидуальных 

различий. Тексты. — М., 1982. — С. 179—198. 

15. Леонтьев А.Н. Индивид и личность // Психология индивидуальных различий. 

Тексты. — М., 1982. — С. 15— 20. 

16. Машков В.Н. Основы дифференциальной психологии. — СПб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 1998. — 132 с. 

17. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие для 

вузов / С.К.Нартова-Бочавер.- М.: Флинта, 2003.-280с. 

18. Небылицын ВД. Темперамент // Психология индивидуальных различий. 

Тексты. — М., 1982. — С. 153-159. 

19. Русалов В.Н. Опросник структуры темперамента. — М.: Смысл, 1992. — 37 с. 

20. Теплое Б.М. Способности и одаренность // Психология индивидуальных 

различий. Тексты. — М., 1982. — С. 129-139. 

21. Штерн В. Дифференциальная психология и ее методические основы. — М.: 

Наука, 1998. — 335 с. 

22. Юнг Г.-К. Психологические типы. — СПб.: Ювента; М.: Прогресс, 1995. — 

711 с. 

 

     Додаткова література 

 

1. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Соколова ЕД. Методика многостороннего 

исследования личности. — М.: Фолиум, 1994. — 173с. 

2. Геодакян В. А. Теория дифференциации полов в проблемах человека // Человек 

в системе наук. — М.: Наука, 1989. — С. 171 — 189. 

3. Годфруа Ж. Что такое психология. Кн. 1 и 2. — М., 1992. 

4. Дмитриева М.Л., Крылов АЛ., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная 

психология. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. — 220 с. 

5. Дольник В.Р. Жизнь — разгадка пола или пол — разгадка жизни? // Химия и 

жизнь. — 1995. — № 9 — 12. 

6. Дружинин В.Н. Психологическая диагностика способностей: теоретические 

основы. Ч. 1 и 2. — Саратов, 1990. 

7. Климов ЕЛ. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от 

типологических свойств нервной системы. — Казань, 1969. 



8. Лейпгес Н.С. Теплов и психология индивидуальных различий // Вопросы 

психологии. — 1982. — Т. 4. — С. 37—50. 

9. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. Т. 1 и 2. — М., 1983. 

10. Маркова А.К., Никонова А.Я. Психологические особенности индивидуального 

стиля деятельности учителя // Вопросы психологии. — 1987. — № 5. 

11. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. — М., 

1968. 

12. Мешкова Т Л. Онтогенез функциональной асимметрии мозга человека // 

Вопросы психологии. — 1982. — № 4. — С. 144-151. 

13. Мухина В.С. Возрастная психология. — М.: Академия, 2000. — 453 с. 

14. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, 

практики. — М., 1995. — 142 с. 

15. Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. — М.: 1988. – 124 с. 

16.РождественскаяВ.И. Индивидуальные различия работоспособности: 

Психофизиологическое исследование работоспособности в условиях монотонной 

деятельности. – М.: Педагогика, 1980. – 152. 

17. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории 

// Психология индивидуальных различий. Тексты. — М., 1982. — С. 59-68. 

18. Русалов В.М. Пол и темперамент // Психологический журнал. — Т. 14. — 

1993. — № 6. — С. 55—644. 

19. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 2001. — 602 с. 

20. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. — СПб.: 

Питер, 2000. — 656 с. 

21. Эфроимсон В.П. Предпосылки гениальности (Биосоциальные факторы 

повышенной умственной активности) // Человек. — 1997. — № 2-6; 1998. — № 1. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

 

5. Засоби діагности успішності навчання   

контрольна робота (КР), поточне опитування, тестування, реферат, 

презентація, доповідь, перевірка зошитів. 
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