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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
 
1 Знання дисципліни загальна психологія 

2. Історія психології 

3. Основи анатомії та фізіології центральної нервової системи 

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Психологія праці, інженерна психологія та ергономіка 
2. Експериментальна психологія 
3. Соціальна психологія 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
Завдання курсу: 
1. ознайомлення студентів з основними положеннями сучасної 

диференційної психології; 
2. орієнтування студентів у різноманітності індивідуальних та 

групових відмінностей людей. 
 
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

- основні підходи до визначення ключових понять диференційної 
психології, 
- психофізіологічні чинники, що лежать в основі формування 
індивідуальних відмінностей; 
-   природу спадкових та середових, психофізіологічних чинників у 
формуванні індивідуальних відмінностей; 
- особливості віковиих та статевих відмінностей людей та їх вплив на 
пізнавальні процеси, психічні стани тощо; 
- різномаїття індивідуальних відмінностях людей, які проявляються в 
навчанні, формуванні професійних навичок та розвитку здібностей людини. 
 

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: 
- вільно орієнтуватися в навчальній та науковій літературі з 

диференційної психології та розуміти її зміст; 
- аналізувати тексти та життєві явища з точки типологічно-стильового 

підходу  до розуміння індивідуальних відмінностей; 
- виділяти обставини, що сприяють адекватній організації взаємодії з 

іншою людиною, в пізнанні іншої людини; 
- аналізувати вплив на індивідуальність таких чинників як 

професіональна, культуральна, соціальна, регіональна та класова належність;  



- виділяти аспекти і явища життя особистості, зумовлені її 
індивідуальними особливостями. 

 
 

Зміст робочої програми 

Змістовий модуль 1. Диференційна психологія як наука. 

Тема 1. Предмет, завдання та історія розвитку й становлення  диференційної 
психології. 

Тема 2. Методи  диференційної психології.  

Тема 3. Спадковість та середовище: основа індивідуальних відмінностей. 

 

Змістовий модуль 2. Типолого-стильовий підхід до індивідуальних 
відмінностей. 

Тема 4. Темперамент. Розвиток уявлень про температент та нові підходи до 
вивчення темпераменту. 

Тема 5. Характер. Сучасні уявлення про характер. 

Тема 6. Здібності. Обдарованість. Геніальність. 

Тема 7. Стилі діяльності людини. Стилі прийому та переробки інформації. 

Тема 8. Життєві стилі індивідуальності. 

 

Змістовий модуль 3. Групові відмінності. 

Тема 9. Вікові відмінності. 

Тема 10. Відмінності, що пов'язані зі статтю. 

Тема 11. Соціально-класові та культурні відмінності. 

Тема 12. Професійні відмінності. 
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15. Інформаційні ресурси 

Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни  

Диференційна психологія http://www.uipa.kharkov.ua/ 



 

 

 

 


