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Диференційна психологія не є лише одним з вимірів особливого. 

Предметом її дослідження є цілісна індивідуальність 

 як існуюча емпірична реальність. 

В.Штерн 

ПЕРЕДМОВА 

Людська особистість є надзвичайно складною системою, у якій  

тісно переплітаються вроджене і набуте, індивідуальне і типове, чоло-

віче і жіноче, прекрасне і жахливе – неймовірна кількість протилеж-

ностей, які, здавалось би, не можуть співіснувати у єдності. Проте, 

якщо зазирнути у душу будь-якої людини, ми побачимо там захоп-

люючий світ, у якому коли конфліктують, а коли і гармонійно співіс-

нують протилежності, що створюють неповторну мозаїку індивідуа-

льності людини. Усвідомлення власної унікальності спрадавна спо-

нукало людину до вивчення самої себе, що врешті-решт привело до 

народження окремої науки – психології та її подальшого розгалуження.  

Диференційна психологія вивчає природу і джерела індивідуаль-

них відмінностей, що визначає необхідність її вивчення майбутні-

ми фахівцями психолого-педагогічного спрямування. Таким чином, 

даний посібник призначений для підготовки практичних психологів, 

педагогів, соціальних педагогів, і його основна мета – допомогти сту-

дентам у засвоєнні основних понять та положень диференційної  

психології, розумінні її місця у системі психологічної науки та прак-

тики.  

Вивчення курсу “Диференційна психологія” сприяє формуванню 

у майбутнього фахівця наступних знань та умінь: знання специфіки 

та методів диференційної психології; розуміння теоретичних  прин-

ципів, покладених в основу створення тої чи іншої типології особис-

тості; індивідуальних особливостей кожного з типів психологічних 

класифікацій; індивідуальних відмінностей у пізнавальних процесах 

та темпераменті; уміння визначати індивідуальні особливості людей, 
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належність до того чи іншого психологічного типу; визначати шляхи 

психолого-педагогічної допомоги особистості з урахуванням її інди-

відуально-психологічних особливостей; надавати рекомендації щодо 

формування індивідуального підходу в роботі з людьми.  

У запропонованому навчальному посібнику автори намагалися уза-

гальнити результати теоретичного аналізу і практичних досліджень у 

галузі диференційної психології, зокрема були використані праці та-

ких відомих вітчизняних і зарубіжних вчених як: І.Грошев, В.Дружи-

нин, Л.Бурлачук, Г.Костюк, О.Лібін, С.Максименко, C.Нартова-Боча-

вер, В.Русалов, Т.Титаренко, Н.Чєпєлєва, В.Стратієвська, В.Штерн, 

К.-Г.Юнг та ін.  

Послідовність викладення матеріалу побудована у відповідності із 

запропонованою навчальною програмою курсу “Диференційна  пси-

хологія”. У посібнику наводяться теоретичні відомості щодо предме-

ту та завдань диференційної психології, історії її становлення, визна-

чені міждисциплінарні зв’язки диференційної психології з іншими 

науками, описані її основні методи, а також подано аналіз основних 

джерел індивідуальних відмінностей; розглянуто індивідуальну спе-

цифіку психічних процесів і властивостей, вплив на варіативність  

індивідуальних відмінностей віку, етнічної приналежності та інших 

факторів; проаналізовано статево-рольову диференціацію та стильові 

особливості індивідуальності.  

Подані у посібнику питання для самоконтролю та завдання згру-

повані відповідно до окремих тем, що робить їх зручними для само-

перевірки.  

У посібнику також міститься словник основних термінів та окремі 

психодіагностичні методики, які можна використовувати для вивче-

ння тих чи тих індивідуально-типологічних відмінностей.  

Навчальний посібник рекомендується студентам психологічних та 

педагогічних спеціальностей. Він може бути у нагоді викладачам, 

вчителям, практичним психологам.  


