
 
 

1 
 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

 
Обсяг 4,5 кредитів  (135) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 1  рік навчання 

Дні, час, місце Четвер 12.50; 14.20 

Платформа googl meet, zoom 

Викладач (-і) Медянова Олена 

Контактний телефон  

Е-mail ev_medyanova@onu.edu.ua ОНУ 

Робоче місце кафедра диференціальної і спеціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 12-13 

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Диференціальна психологія» вивчає  

психологічні відмінності між індивідами і між групами людей, а 

також  причини і наслідки цих відмінностей.  

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета  курсу. Мета курсу - формування у студентів системи знань про 

індивідуальні, типологічні та групові відмінності між окремими 

індивідами та групами, а також природу, джерела та наслідки 

цих відмінностей, закономірності психічного варіювання; 

сформувати у студентів досвід практичного застосування знань 

у повсякденному житті та в майбутній професійній діяльності. 

Завдання дисципліни: 

 

- Розглянути психологічні відмінності різних вимірів 

індивідуальності: 

формально-динамічні, предметно-змістові та духовно-

світоглядні; 

- Розглянути відмінності (типологічні) між типами 

особистостей; 

- Дослідити групові відмінності на рівні великих і малих груп 

(міжстатеві, міжетнічні, міжкультурні); 

- Вміти здійснювати диференційно-психологічний аналіз 

поведінки 

індивіда. 

- закріпити на практиці знання та вміння  визначати особливості 

розвитку психіки у філогенезі та онтогенезі; розуміння 

відмінностей психіки тварини від психіки людини. 

mailto:ev_medyanova@onu.edu.ua
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Компетентності Інтегральна компетентність 

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. 

ЗК12. Здатність аналізувати власну діяльність та  застосовувати 

методи когнітивної та емоційної  регуляції власної діяльності, 

фізичного та психічного  стану. 

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 

 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 

проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти 

навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та  

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід,  круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до 

вимог замовника.  

ПР15. Відповідально ставитися до  професійного 

самовдосконалення,  навчання та саморозвитку.  

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__30___ год.) та практичних 

(_16___год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_89_ 

год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються 

наступні методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», підготовка 

і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату 

та есе, підготовку презентацій та практичних завдань. 

Зміст навчальної 

дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні аспекти 

індивідуальної мінливості психіки. 

Тема 1. Диференціальна психологія як галузь  психологічної науки 

Тема 2. Теоретичне обґрунтування природи індивідуальних 

розбіжностей.  

Змістовий модуль 2. Психологічний аналіз диференціальних 

координат особи – особистості – індивідуальності.  
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Тема 3. Індивідуально-природні засади диференціальних 

відмінностей. 

Тема 4. Проблема темпераменту та емоційності у диференціальній 

психології. 

Тема 5. Проблема характеру та поведінки у диференціальній 

психології. 

Тема 6. Диференціальна когнітологія   

Тема 7. Дослідження типів та властивостей особистості в 

диференціальній психології. Стилеві властивості особистості. 

Тема 8. Диференціальна психологія міжстатеви  відмінностей. 

Тема 9. Детермінанти міжгрупових відмінностей: соціальний аспект 

індивідуальності. 

Тема 10. Типологічні відмінності індивідуальності. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1.Авдієнко Р. Ю, Диференційна психологія/ Р. Ю. Авдієнко. – 2018. 

https://stud.com.ua/127987/psihologiya/diferentsialna_psihologiya  

2.Диференційна психологія / За загальною редакцією академіка 

С. Д. Максименка. Підручник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. 

– 600 с. 

3.Карапетрова О. В. Диференціальна психологія : навчально-

методичний посібник / Олена Володимирівна Карапетрова. – 

Бердянськ: БДПУ, 2014. – 216 с. 

4.Кондрашихина О.А. Диференційна психологія/ О. А. 

Кондрашизина. - К.,2009. 232 с. 

5.Мазяр О.В. Диференціальна психологія : модульний курс : 

навчальний посібник / Олег Васильович Мазяр. – К.: Видавничий дім 

«Кондор», 2017. – 288 с. 

6.Палій А. А. Диференціальна психологія/ А. А. Палій. - К.: 

Академвидав, 2010. 429 с. 

http://pidruchniki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihol

og  

7.Романевська Л. І., Подкоритова Л. О. Диференціальна психологія. – 

Львів: Новий Світ, 2011. – 236 с. 

8.Туриніна О. Л. Диференціальна психологія / О. Л. Туриніна, Є. О. 

Варлако-ва. — К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2012. — 136 с. 

 

Електронні інформаційні ресурси 

http://nbuv.gov.ua  

https://pidru4niki.com   

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv   

https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  

https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  

https://www.apa.org/pubs/journals/psp/  

 

ОЦІНЮВАННЯ 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи;  

https://stud.com.ua/127987/psihologiya/diferentsialna_psihologiya
http://pidruchniki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psiholog
http://pidruchniki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psiholog
http://nbuv.gov.ua/
https://pidru4niki.com/
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
https://www.apa.org/pubs/journals/amp/
https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309
https://www.apa.org/pubs/journals/psp/
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Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи здобувача 

впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів за 

результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за результатами 

поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він повинен 

виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну кількість 

залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, проте хоче 

поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з 

урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 балів 30 

Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 12 балів  60 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Презентація 

Реферат 

Практичне  завдання 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 

Виконання практичного 

завдання 

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 4 здатність студента презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. 

Реферат 4 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й 

посилань на джерела; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Практичне  завдання 2 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
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деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба 

здобувача, стажування за академічною мобільністю та ін.) 

навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн формі за 

графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf

