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Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 2 
 
годин – 58 
 
залікових модулів –1 
 
змістових модулів –2 
 
 ІНДЗ* – ___________ 
                        (вид завдання) 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 
 

Спеціальність 053 
Психологія 

(код і назва) 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалавр) 

 

Нормативна 
(ВНЗ/студента) 

 
Рік підготовки: 

2-й 1-й 
Семестр 

3-й 2-й 
Лекції 

26 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 

14 год. 4 год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 
69 год. 89 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 
Форма підсумкового 

контролю: залік 
 

 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета. 
Метою дисципліни є спеціальна підготовка студентів до професійної та 

наукової діяльності, формування інтересу та готовності до самостійного пізнання 
проблем психології індивідуальних відміннстей шляхом опанування засад 
методології сучасної диференціальної психології та специфіки диференціально-
психологічного метода. 
 Серед важливіших завдань навчальної дисципліни постають: 
 - формування професійно-значущих якостей особистості студентів як 
майбутніх фахівців-психологів, які мають компетентно здійснювати навчально - 
виховні, наукові та практичні функції своєї професійної діяльності, сполучати 
високу вимогливість до себе з гуманністю, довірою та повагою до людей; 
 - розвиток творчої особистості студентів як майбутніх практиків, науковців, 
викладачів; 
  
 Місце курсу в навчальному процесі 
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 Основною формою вивчення студентами курсу “Диференціальна 
психологія” є відвідування лекцій, які охоплюють своїм змістом сутність 
диференціальної психології, розкривають особливості різних теорій 
темпераменту, його прояв в житті та поведінці людини, знайомлять студентів з 
основами психогенетики, проблемою задатків та здібностей, „факторів ризику” в 
структурі темпераменту; практичних занять, а також самостійна робота студентів 
по опрацюванню рекомендованої літератури. 

  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
а) загальних (ЗК): ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та 

застосовувати методи когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, 
фізичного та психічного стану.   

в) спеціальних фахових (СК):  
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел  
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  
ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  
ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування 

методів когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 
психічного стану.   

ПР. 20 Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної діяльності людини, 
що визначаються у загальній, віковій, соціальній, юридичній, політичній, клінічній психології, 
етнопсихології. 

 
 

2.  Зміст навчальної дисципліни 
 

Тема №1. Історія розвитку уявлень про індивідуальні відмінності 
 Предмет диференціальної психології та методи дослідження. 

Погляди Платона на природу індивідуальних відмінностей. Вчення 
Гіппократа про 4 види “красісу”. Аристотель та аналіз групових відмінностей.  

Погляди педагогів та просвітителів ХУІІІ-ХІХ сторіч на проблему 
індивідуальності дитини. Ж.-Ж. Руссо, Г.Песталоцци, К.Д.Ушинський. 

Перші систематичні виміри індивідуальних відмінностей. 
Зародження диференціальної психології як самостійної науки. Погляди 

У.Штерна. Цілі, предмет та методи диференціальної психології у поглядах Біне 
і Генрі. 

Здібності та інтелект як предмет диференціальної психології. 
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Принципова схема психодіагностичного метода в диференціальній 
психології. 

Поняття “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”. 
 

Тема №2. Гуморальні та конституціональні теорії темпераменту 
 Гуморальний підхід Гіппократа. Погляди Аристотеля на якісний склад 
крові. Продовження поглядів Аристотеля в “Антропології” Е.Канта. Теорія 
темпераменту К.Галена. Основні відмінності історичних поглядів на теорію 
темпераменту від сучасних. 
 Гуморальні погляди на природу індивідуальних відмінностей в епоху 
Відродження.  
 Погляди Лесгафта. Анатомічний напрямок. Погляди Галлера та Врисберга. 

Конституційні теорії темпераменту. Погляди на зв’язок статури та 
властивостей темпераменту на межі ХІХ-ХХ сторіч. Вплив антропології на 
погляди К.Сіго. Конституційна типологія Кречмера та Шелдона. 

 
Тема №3. Факторні теорії темпераменту 

 Теорія темпераменту Г.Хейманса та Е.Вірсми. Перші спроби визначення 
структури темпераменту за допомогою факторного аналізу. Дослідження С.Берта. 
13-факторна теорія Д.Гілфорда. 7-факторна теорія темпераментів Л.Терстона. 

Тема №4. Уявлення І.П.Павлова про темперамент  
 Основні механізми вищої нервової діяльності за І.П.Павловим. Три типи 
ВНД. Характеристика збудливого типу. Характеристика центрального типу. 
Характеристика гальмівного типу. Порівняння типів ВНД з типами темпераментів 
Гіппократа. Основні протиріччя теорії І.П.Павлова. 
 Продовження ідей І.П.Павлова в дослідженнях Б.М.Теплова та 
В.Д.Небиліцина. 
 Пояснення індивідуальних відмінностей між типами темпераменту за 
П.В.Симоновим. Порівняльний аналіз теорій темпераментів. 
 

Тема №5. Темперамент як суміш психічних властивостей  
 Визначення темпераменту. Онтогенетична первинність властивостей 
психіки, що відносяться до темпераменту. Погляди В.С.Мерліна на проблему 
темпераменту. 
 Визначення сенситивності (чутливості), реактивності, темпу та ритму 
моторики, пластичності та ригідності, екстраверсії та інтроверсії, емоційної 
збудливості, стабільності та тривожності як складових темпераменту. 
 Погляди Небиліцина та Симонова на природу активності.  
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Тема №6. “Чисті” та перехідні типи темпераментів в людських популяціях 
 Власна одиниця часу та складові темпераменту. Група з екстравертивною 
тенденцією та група з інтровертивною тенденцією. Короткі характеристики 
крайніх типів. Психологічна характеристика рівноважного типу за 
Б.Й.Цукановим. 
 Порівняння лінійних схем Гіппократа і Павлова. Психологічний зміст 
поняття “чистого типу” за Б.Й.Цукановим.  
 Кількість індивідів певного типу в людській популяції. Психогенетична 
диференціація індивідуальних відмінностей. 

Тема №7. Співвідношення темпераменту та характеру  
 Поняття “конституція”, “темперамент”, “характер”. Визначення характеру. 
Ведучі та другорядні риси характеру. О.Г.Ковальов та В.М.М’ясищев про 
співвідношення темпераменту та характеру. Чотири основні підходи у рішенні 
проблеми. Погляди Кречмера, О.Ф.Лазурського, Н.Д.Левітова, І.П.Павлова, 
Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна, Б.Г.Ананьєва тощо. 
 Основні критерії віднесення властивості до темпераменту за 
В.М.Русаловим. 
 Характер як фенотипічна характеристика особистості 
 

Тема №8. Історія розвитку проблеми здібностей 
Здібності як диференціально-психофізіологічний феномен. Платон та 

уявлення про уродженість здібностей. 
Погляди Х.Уарте про уродженість дарування. Ф.Бекон та дуалістичний 

погляд на природу здібностей. Характеристика фізичних та розумових здібностей 
за Т.Гоббсом. “Tabula rasa” Д.Локка та природа здібностей. 

Розвиток психологічного тестування та психології індивідуальних 
відмінностей. Ф.Гальтон як засновник емпіричного підходу до проблеми 
здібностей. Євгеніка як наука про поліпшення здібностей. 

В.Штерн, А.Біне та проблема розвитку інтелектуальних здібностей. 
Реактивна та спонтанна обдарованість за В.Штерном. 

Загально психологічний та диференціально-психологічний підходи до 
проблеми здібностей. 

 
Тема №9. Задатки та здібності. Функціональні асиметрії великих півкуль 
мозку, як задатки спеціальних здібностей  Визначення задатків. Загальні 
задатки. Визначення здібностей.  Походження задатків та здібностей.  
Характеристика основної умови прояву здібностей. Проблема 
співвідношення задатків та здібностей в межах диференціальної психології. 
Вроджене та набуте. Загальна та вікова психологія про проблему 
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здібностей.Загальні та спеціальні здібності. І.П.Павлов про першу та другу 
сигнальні системи. 
Поділ відображення світу на образний та словесно-понятійний. 
Погляди Б.Й.Цуканова на психологічний зміст задатків. 
Ступінь переважання функцій лівої-правої півкулі та прояв спеціальних 

здібностей. 
Визначення таланту та геніальності. 
 
Тема №10. Диференціація психосоматичних „факторів ризику” 
Ідеї Гіппократа про психосоматичну єдність. Хронічні неінфекційні 

захворювання з точки зору сучасної медицини. 
Локалізація хвороб в межах чотирьох типологічних груп. 
Знання слабкого місця організму – ключ до ефективної профілактики та 

упередження ХНЗ. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьо-
го  

у тому числі усьо-
го 

у тому числі 
л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Тема 1. Історія розвитку 
уявлень про індивідуальні 
відмінності 

 

11 2 1   8 12 1 1   10 

Тема 2 Гуморальні та 
конституціональні теорії 
темпераменту 

16 4 2   10 12 1 1   10 

Тема 3. Факторні 
теорії темпераменту 

 

11 2 1   8 12 1 1   10 

Тема 4. Уявлення 
І.П.Павлова про 
темперамент 

11 2 1   8 11 1    10 

Тема 5. Темперамент 
як суміш психічних 
властивостей 

 

12 2 2   8 12 1 1   10 
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Тема 6. „Чисті” та 
перехідні типи 
темпераментів в людських 
популяціях  

7 2 1   4 1 1     

Тема 7. Співвідношення 
темпераменту та характеру 

            

Тема 8. Історія розвитку 
проблеми здібностей 

            

Тема 9.Задатки та здібності. 
Функціональні асиметрії 
великих півкуль мозку як 
задатки спеціальних 
здібностей 

            

Тема 10.Диференціація 
психосоматичних факторів 
ризику 

            

Усього  68 14 8   46 60 6 4   50 
 

5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п Назва теми Кіль-

кість 
годин 

1 Історія розвитку уявлень про індивідуальні відмінності 
 

2 

2 Гуморальні та конституціональні теорії темпераменту 2 
3 Факторні теорії темпераменту 

 
2 

4 Уявлення І.П.Павлова про темперамент 2 
5 Темперамент як суміш психічних властивостей 2 
6 Задатки та здібності. Функціональні асиметрії великих півкуль 

мозку як задатки спеціальних здібностей 
2 

 Разом 14 
                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Порівняння існуючих в науці підходи до  вивчення 
індивідуальних відмінностей  

 

2 Аналіз взаємозв’язку основних галузей психології у 
вивченні проблеми диференціальної психології 

 

3 Ознайомлення з опитувальником формально-динамічних 
властивостей індивідуальності В.М. Русалова. 

 

4 Ознайомлення з опитувальником темперамента Ц.П.Пуні  
5 Ознайомлення з ПДО А.Є.Лічко  
6 Ознайомлення з проективними методиками  

                                                          
7. Теми лабораторних  занять 
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№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна  робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

Кількість 
годин з/в 

1 Підготовка до лекцій 10 10 
2 Підготовка до виступу за обраною темою зі списку 

додатка 2, додатка 4 
10 10 

3 Підготовка до дискусій за питаннями до теми 
семінарських занять зі списку пункту 5 

30 40 

4 Робота з електронними інформаційними ресурсами 19 29 
 Разом 69 89 

 

До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – написання рефератів, ессе; 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

10. Методи навчання 
 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних завдань. 
 

11. Методи контролю 
 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 
оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 
1. Наявність конспекту лекцій                                           10 
2. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 
3. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 
4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 
5. Завершальний модульний контроль                             37 
 

12. Питання для підсумкового контролю 
 

1. Предмет та основні завдання диференціальної психології. 
2. Історія виникнення диференціальної психології. 
3. Поняття про індивіда, індивідуальність, особистість. 
4. Поняття про темперамент. 
5. Гуморальна теорія Гіппократа. 
6. Конституціональні теорії темпераменту. 



 10

7. Центральні теорії темпераменту. 
8. Теорії чинників темпераменту. 
9. Біологічне і соціальне в темпераменті людини. 
10. Схема типів за Гіппократом. 
11. Схема типів за Кречмером. 
12. Схема типів за Шелдоном. 
13. Схема типів за Павловим. 
14. Темперамент як суміш психологічних властивостей. 
15. Основні властивості, які входять в структуру темпераменту. 
16.Жорсткість властивостей темпераменту впродовж життя людини. 
17. Екстравертная і інтравертная групи. 
18.Групи стабільних і тривожних індивідів. 
19. Психогенетичні методи дослідження. 
20. Проблема співвідношення психічних властивостей батьків і дітей. 
21. Порядок репродукції нащадків батьківською парою. 
22. Місце задатків в структурі темпераменту. 
23. Проблема співвідношення задатків та здібностей.. 
24. Психологічне визначення здібностей. 
25. Загальні і спеціальні здібності людини. 
26. Функціональні асиметрії і спеціальні задатки. 
27. Чинники ризику хронічних неінфекційних захворювань і властивості 
темпераменту. 
28. Хронічні неінфекційні захворювання, яким віддається перевагу, і їх 
типологічна диференціація. 
29. Місце найменшого опору і типи акцентуацій характеру. 
30. Диференціація способів психологічного захисту і коппінг-стратегій. 
 

 
13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Теми С/р Усього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6   

12 12 12 12 12 12 28 100 
 

Т1, Т2 ... Т6 – теми занять 
 
 
 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 
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70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 
 

1. Цуканов Б.Й. Диференціальна психологія. Одеса, 1999. 
2. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб, 2004. 

 
14. Рекомендована література 

Основна 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое 
понимание развития человека / А.Г. Асмолов. – М.: Смысл. 2007. – 528 с. 

2. Балл Г.О. До обгрунтування раціогуманістичного підходу у психології 
/ Г.О.Балл // Психологія і суспільство. – 2004. - №4. – С.60-74. 

3. Титаренко Т.М.  Сучасна психологія особистості: Навч. посібник / 
Т.М. Татенко. 2-е вид. – К.: Каравела, 2013. – 372 с.  

 

Додаткова 

1.Абульханова-Славская К.А.. Стратегия жизни /К.А.Абульханова-
Славская . М.: Мысль – 1991. - 299с. 

2.Балл Г.О. До обгрунтування раціогуманістичного підходу у 
психології / Г.О.Балл // Психологія і суспільство. – 2004. - №4. – С.60-74. 

3.Бодалев А.А. Общая психодиагностика /А.А.Бодалев, В.В.Столин. – 
СПб: Речь, 2003. – С.346-403. 

4.Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, упражнения игры 
/В.Ю.Большаков. - Спб.: Питер, 1996. – 346с. 

5.Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф.Бурлачук. – СПб.: Питер. – 
2011. – 340 с. 

6.Васютинська О.Г. Психологічні тренінгові технології у 
правоохороній діяльності: науково-методичні та організаціно-практичні 
проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку / 
О.Г.Васютинська. - Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005. – Ч.1. – C.54-60. 

7.Ганзен В.А. Системные описания в психологии /В.А.Ганзен. – Л.: Изд-
во ЛГУ, 1984. – 175с. 

8.Корольчук М.С. Психодіагностика /М.С.Корольчук, В.І.Осьодло. - К.: 
Ніка-Центр, 2004. – 400с. 

9.Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии 
/ Б.Ф.Ломов. – М.: Педагогика, 1984. – 364 с. 
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10.Мочерний С.П. Поняття «методологія» та його структура 
/С.П.Мочерний//Психологія і суспільство. - – 2002. - №2. – С.58-82. 

11.Основи психології. [за ред. О. В. Киричука та В. А. Роменця]. –  К.: 
Либідь, 1995. – 632с. 

12.De Longis, A. & O’Brien, T. An interpersonal framework for stress and 
coping: An application to the families of Alzheimer’s patients. In: M. P. Stephens 
& J. H. Crowther, eds. Stress and Coping in Later-Life Families, pp. 221–239. 
Washington, DC: Hemisphere Publishing Corp. 

13. Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K. Acsessing Coping Strategies: 
A theoretically based approach // J. Pers. and  Soc. Psichol. 1989. V. 56. P. 267 – 
283. 

 
15. Електронні інформаційні ресурси 

 

1.Сартакова Е. М. Социально-личностные характеристики и условия их 
развития. http://www.jurnal.org/articles/2008/ped23.html 
 2.Трансактный анализ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://psihomed.com/transaktnyiy-analiz/ 
 3.Шляхи подолання конфлікту. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://pidruchniki.com/10601019/psihologiya/shlyahi_podolannya_konfl
iktiv 

 

Додаток 1 
Індивідуальні завдання 

 

№ 
з/п 

Назва завдання Кількість 
годин 

1 Психологічна характеристика теорії темпераменту. 10 
2 Порівняння існуючих в науці підходів до вивчення 

індивідуальних відміннстей.  
10 

3 Обгрунтування основних складнощів дослідження 
індивідуальних відмінностей в психологічній науці. 

10 

4 Аналіз категорії темперамент в дослідженнях 
вітчизняних та зарубіжних науковців. 

10 

5 Аналіз взаємозв’язку основних галузей психології у 
вивченні проблеми індивідуальних відмінностей 

10 

6 Психологічна характеристика теорії К.-Г. Юнга.  10 

7 Порівняння існуючих в науці підходи до вивчення 
темпераменту.  

10 

8 Основні наукові принципи дослідження індивідуальних 
відмінностей 

10 

9 Основний психологічний зміст кругового та лінійного 
розташування типів 

10 

10 Психологічна характеристика юнгіанських типів. 10 



 13

11-
20 

За вибором при узгодженні з викладачем 10 

 

Додаток 2 
Питання для підсумкового контролю, заочне відділення 

 

Предмет та основні завдання диференціальної психології. 
2. Історія виникнення диференціальної психології. 
16. Поняття про індивіда, індивідуальність, особистість. 
17. Поняття про темперамент. 
18. Гуморальна теорія Гіппократа. 
19. Конституціональні теорії темпераменту. 
20. Центральні теорії темпераменту. 
21. Теорії чинників темпераменту. 
22. Біологічне і соціальне в темпераменті людини. 
23. Схема типів за Гіппократом. 
24. Схема типів за Кречмером. 
25. Схема типів за Шелдоном. 
26. Схема типів за Павловим. 
27. Темперамент як суміш психологічних властивостей. 
28. Основні властивості, які входять в структуру темпераменту. 
16.Жорсткість властивостей темпераменту впродовж життя людини. 
17. Екстравертная і інтравертная групи. 
18.Групи стабільних і тривожних індивідів. 
19. Психогенетичні методи дослідження. 
20. Проблема співвідношення психічних властивостей батьків і дітей. 
21. Порядок репродукції нащадків батьківською парою. 
22. Місце задатків в структурі темпераменту. 
23. Проблема співвідношення задатків та здібностей.. 
24. Психологічне визначення здібностей. 
25. Загальні і спеціальні здібності людини. 
26. Функціональні асиметрії і спеціальні задатки. 
27. Чинники ризику хронічних неінфекційних захворювань і властивості 
темпераменту. 
28. Хронічні неінфекційні захворювання, яким віддається перевагу, і їх 
типологічна диференціація. 
29. Місце найменшого опору і типи акцентуацій характеру. 
30. Диференціація способів психологічного захисту і коппінг-стратегій. 
 


