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Вступ 

Програму навчальної дисципліни “Диференціальна психологія ” складено 

відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – вибіркова  

Обсяг навчальної дисципліни -   3,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - залік 

Опис навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

 

Навчальна дисципліна: 

“Диференціальна 

психологія ” 

Лекції: 24 год.  

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 8 год.  
Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

4 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

54 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

12 год.  

Семестр: ІІ 

 

Індивідуальне 

завдання:  

Диференціальний 

аналіз та написання 

профілю відомого 

персонажа з класичної 

чи сучасної міфології 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

3,0 (90)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни – є ознайомлення здобувачів освіти із 

актуальними проблемами сучасної диференціальної психології. Дана 

дисципліна допомагає виявити нові грані в розумінні психології людини і її  

індивідуальності. Курс «Диференціальна психологія» спрямований на 

формування у майбутніх психологів-професіоналів теоретичної бази, яка 

включає систему понять, необхідних для грамотного виявлення, аналізу та 

інтерпретації індивідуальних особливостей людини з подальшим 

застосуванням отриманих знань у практиці. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни «Диференціальна психологія» 

полягають у формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: 

здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 

умов і вимог. А також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 
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2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / 

або практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної 

практичної діяльності. 

4. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

5. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

7. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

8. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

9. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

10. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічної діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням 

сучасних наукових методів. 

11. Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або 

розв’язання актуальної наукової/практичної проблеми у галузі 

клінічної психології. 

12. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 
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Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі освіти мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

 основні поняття та визначення диференціальної психології; 

 історію розвитку диференціальної психології та її сучасний стан; 

 загальні та сучасні теорії диференціації індивідуальних, 

типологічних та групових  відмінностей; 

 особливості розподілу індивідуальних, типологічних та групових  

відмінностей; 

 залежність взаємодії у практиці психологічної допомоги 

індивідуальних, типологічних та групових  відмінностей; 

 вміти:  

 здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань з 

диференціальної психології  із різних джерел , з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 вміти організовувати та проводити дослідження в контексті 

диференціальної психології із застосуванням валідних та надійних 

методів; 

 узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки; 

 доступно і аргументовано представляти результати досліджень та 

розробок у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях, 

презентаціях та захистах проектів; 

 узагальнювати результати власних досліджень у сфері диференціальної 

психології, у формі наукових звітів різних форм (тез, доповідей, 

презентацій); 

 здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми 

наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності; 
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 здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів диференціальної психології до конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всьо

го 

Ауд у тому числі 

Лекції Сем. Інд. С.Р. 

1 Диференціальна психологія  

як психологічна дисципліна. 
10 4 2 2  6 

2 Теоретичне обґрунтування  

природи індивідуальних 

відмінностей 

6 2 2   4 

3 Індивідуальні відмінності 

пов’язані з особливостями 

психічних процесів, 

здібностей та інтелекту 

10 4 4   6 

4 Індивідуальні  відмінності 

пов’язані зі  стильовими 

особливостями 

12 6 4 2  6 

5 Індивідуальні відмінності 

пов’язані з функціональною 

асиметрією 

8 4 2 2  4 

6 Індивідуальна специфіка 

функціонування захисних 

механізмів і стилів 

реагування в складних 

життєвих ситуаціях  

6 2 2   4 

7 Групові відмінності за 

етнокультурним фактору 
6 2 2   4 

8 Психічні відмінності, 

пов'язані зі статевою 

(гендерною) приналежністю 

10 6 4 2  4 

9 Індивідуальні відмінності, 

пов'язані з віковими 

статусом 

6 2 2   4 

10 Диференціальний аналіз та 

написання профілю відомого 

персонажа з класичної чи 

сучасної міфології 

16 4   4 12 

 Всього годин 90 36 24 8 4 54 

 Залік - усний       

 

Індивідуальне завдання : 
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Диференціальний аналіз та написання профілю відомого персонажа з 

класичної чи сучасної міфології (або персонаж мультфільму, фільму) що 

спирається на матеріал, наданий у навчальному курсі.  

Надається у вигляді презентації-проекту у довільній формі, що включає в 

себе інформацію по відомому літературному персонажу чи міфологічному , 

підтверджену цитатами з оригіналу книги чи фільму, а також розгорнутий 

творчий аналіз за всіма темами, що вказані вище. Презентація подається як 

друга частина заліку.  

3. Методи навчання 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність ( 

навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні завдання, 

питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

семінарські заняття, індивідуальне завдання, залік. 

  Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 
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Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку, який складається з 

двох частин (теоретична + презентація індивідуального завдання). Для 

оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

 

 

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

 

5. Питання до заліку 

Перша частина: 

1. Предмет і завдання диференціальної психології. 

2. Історія та методи диференціальної психології. 

3. Теоритичне обґрунтування природи індивідуальних відмінностей. 

4. Індивідуальні особливості пізнавальних психічних процесів. 

5. Деякі детермінанти міжіндивідуальних варіацій здібностей та інтелекту. 

6. Індивідуальні особливості когнітивного стилю. 

7. Індивідуальний стиль діяльності. 

8. Теорії походження асиметрії, функції лівої і правої півкулі. 

9. Індивідуальні особливості функціонування захисних механізмів психіки. 

10. Оволодіння і захист як стратегії реагування в складних життєвих ситуаціях. 

11. Основні поняття: раса, етнос, культура, етнокультурні відмінності в 

сприйманні та інтелекті. 

12. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака. 
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13. Етнокультурні відмінності в спілкуванні. 

14. Розуміння норми і патології в етнокультурному контексті. 

15. Універсальні психічні розлади і культурно-специфічні синдроми. 

16. Теорії, що пояснюють відмінності в характері та ментальності етносу. 

17. Основні поняття - стать, гендер і теорії розвитку гендерної ідентичності. 

18. Теорії, що пояснюють відмінності в психіці чоловіків і жінок. 

19. Психічні особливості, пов'язані зі статевою приналежністю. 

20. Категорія віку та дослідження Ж. Піаже щодо вікових особливостей 

дитячого мислення. 

21. Вікові відмінності пізнавальних процесів і особистісних властивостей. 

 

Друга частина: 

Представити презентацію індивідуального завдання.  

 

6. Рекомендована література 

Основна: 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и 

групповые различия в поведении / Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, 2001.  

2. Батаршев А.В. Темперамент: Психологическая диагностика / А.В. 

Батаршев: М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 

3. Диференційна психологія / За загальною редакцією С.Д Максименка. 

Підручник. – К.: Видавничій Дім «Слово», 2013.  

4. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. – М.: Планета 

детей, 1997.  

5. Ильин Е.П. Диференциальная психофизиология / Евгении Павлович 

Ильин – СПб.Питер : 2001..  

6. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2004.  

7. Кандрашихина О.А. Дифференциальная психология : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Оксана Олександровна Кандрашихина – К : 

2009.  

8. Корольова К. Діагностування рівня особистісного розвитку з 
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